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Sfrijd tegen de inflatie dient internationaal aangepakt

WIE KAN 110 MILIARD EURODOLLARS BEHEERSEN ?
De regering Tindemans dient de strijd tegen de inflatie aan te binden
op binnenlands én tevens op internationaal vlak, want de oorzaken
liggen zoive/ bmnen als buiten onze grenzen Binnenlands heeft ze nog
de grootste autonome handelsvrijheid, en dus zou ze daar het snelst
en het meest ingrijpend hebben moeten optreden Dat zulks met het
geval is geweest, wordt met alleen in de moties van de Volksunie
maar ook in voorzichtige en partijloze publikaties als de « Weekberich
ten » van de Kredietbank betoogd
Dn gebrek aan goevernementele doortastendheid zal ons in de vol
gende maanden duur te staan komen
Daarnaast dient in internationaal verband België (m de mate van zijn
bescheiden aktiemiddelen) deel te nemen aan de wereldwijde
strijd
tegen de inflatie Wegens de ontwrichting of de machteloosheid van
internationale monetaire en financiële instellingen zoals het Interna
-ttonaal Munt-Fonds, en omwille van de beperkte invloed van de Euro
pese centrale banken en van de Europese regeringen lijkt dit momen
teel een bijna wanhopige opgave.
TOEGEVLOEID LANGS
VELE KANALEN
Een van de meest opvallende aanduidingen die erop wijzen hoe gering de vat IS die de diverse westerse regeringen en monetaire

instanties op die internationale
materie kunnen uitoefenen, blijkt
uit de oorsprong, de ontwikkeling en de huidige stand van de
Eurodollarmarkt
Het IS geen literaire overdrijving
te zeggen dat over ons wereld-

SOCIAAL
EN
FEDERAAL

deel, als een onvatbare monetaire massa, miljarden Eurodollars rondzweven In 1964 werd die
massa op 10 miljard dollar geraamd Tien jaar later, m 1974,
schat men het totaal op 110 miljard dollar
Die dollars zijn naar Europa gevloeid uit verscheidene bronnen
Ze zijn samengestroomd m Europese landen met een boni op hun
betalingsbalans ten opzichte van
de VSA Ze zijn ons toegekomen
door de Amerikaanse groepen die
in de Oude Wereld investeerden
in nieuwe ondernemingen of bestaande bedrijven opkochten
Nog langs vele andere kanalen
zijn er dollars en dollarkredieten
in Europa m omloop gekomen
en er achtergebleven
Amerikaanse
financiële
instellingen
vonden m Europa betere door de
overheden met-gereglementeerde
plaatsingsmogelijkheden op korte
en lange termijn Ze verkozen derhalve te opereren buiten het
rechtsgebied van het Federal Reserve System Europese centrale
banken, die wegens de niet-omwisselbaarheid van de dollar met
de Amerikaanse deviezen geen
blijf wisten, begonnen er even
goed als Europese prive-banken
mee te werken op een markt die
zeer spoedig zowel langs de
vraag- als de aanbodzijde een verbazende vlucht nam Wie als
geldgever opereerde op de Eurodollarmarkt, kreeg hogere interesten dan de gangbare rentevoeten
op de nationale geld- en kredietmarkten Wie als ontlener met
meer aan zijn trekken kwam op
de klassieke markten — wegens
financiële of wettelijke beperkingen — vond wat hij zocht (en
soms relatief voordeliger) op de
Eurodollarmarkt
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Men mag de hele financiële en
monetaire problematiek met herleiden tot alleen maar de markt
van de Eurodollars maar haar bestaan en haar snelle groei, die
buiten het bereik van de klassieke wetgevende en reglemente
rende machten ligt, is een kenmerk van onze onveilige tijd Er
ontstond een beleggings- en spekulatiewereld met zeer aanzienlijke aktiemiddelen met eigen gespecialiseerde
instellingen
en
deskundigen, met eigen publikaties en eigen kronieken in de fi
nanciele pers Terwijl elke valuta
m het eigen rechtsgebied ten
slotte geworteld blijft in, en onderworpen IS aan een zichtbaar
funktionerend publiek gezag, is
de Eurodollarmarkt een daarvan
gedeeltelijk (met volledig) los-

staande wereld waar het kapitaalvolume en de rentestand ontwik
kelmgen doormaken die de offi
ciele monetaire en financiële politiek kunnen doorkruisen, tegen
werken en zelfs misschien geheel
of gedeeltelijk teniet doen Dit
gevaar wordt nog vergroot door
het feit dat instellingen als het
IMF en de monetaire autoriteiten
van de VSA zelf reeds ettelijke
jaren een beleid moeten voeren
buiten een voorheen bestaand
maar thans doorbroken, ontwricht
of buiten gebruik gesteld wettelijk en statutair kader met vaste
procedures inzake pariteiten en
goudprijs

NOG MEER DOLLARS
NAAR OLIESJEIKS
Deze gevaarlijke toestand bestaat
al jaren, en wie de daarover bestaande literatuur wil doornemen,
doet er best aan zich enkele
maanden in een bibliotheek in te
graven
De situatie is nog erger geworden door de aanzienlijk aangegroeide dollarinkomsten van de
olievoortbrengende landen Ook
voorheen hadden die aanzienlijke
tegoeden op westerse banken
In de jongste maanden is hun bezit echter in versneld tempo aangegroeid In hun eigen onderontwikkelde ekonomieen is uiteraard
geen winstgevende aanwendingsmogelijkheid voor deze ontzag
lijke meestal in dollar luidende
kapitalen De D Mark, de Zwitserse frank en enkele andere valuta s zijn of waren eveneens in
trek met alle « Eurocurrencies »
(Eurovaluta's) zijn dollars maar
het VSA devies neemt wel 70 %
ervan voor zijn rekening
Aldus is de Eurokapitaalmarkt
door de oliekrisis nog aanzienlijk
uitgebreid de kenmerken van spekulatief internationaal ronddwalend « hot money » zijn nog sterker geworden De periode die nodig zal zijn om deze kapitalen ergens opbouwend in te schakelen
in normale vraag- en aanbod ver
houdingen zal nu nog meer moeten verlengd worden Het gevaar
dat ze aan de toch al, wegens
vele andere redenen woedende
internationale inflatie, nieuwe impulsen zullen geven is nog vergroot

GEEN GESCHIKTE
AKTIEMIDDELEN
Hier ligt een bijna verpletterende
opgave voor de politieke en financiële overheid, al was het
maar omdat geen enkel politiek
of financiële instantie bestaat

met een aan de Eurodollar aangepaste bevoegdheid en dimensie
In hoever de VSA-overheid bereid
IS hieraan mee te werken, en op
welke basis, weet vooralsnog me
mand
Niet elke Europese geld- en kapitaalmarkt heeft in gelijke mate
Eurodollars aangetrokken De be
talingsbalansen van de westerse
landen jegens de olievoortbrengende landen verschillen van ge
val tot geval Het tot stand ko
men van een eenheid van aktie
inzake de Eurodollarmarkt en bij
uitbreiding
een eenheid van aktie tegen de internationale infia
tie, stoot met alleen op de ge
bruikelijke hinderpalen, maar ook
nog op wezenlijk verschillende
situaties en verhoudingen in de
betalingsbalansen en van de nationale belangen Zolang er geen
strukturele omraming, geen organiek geheel bestaat waarin deze
vraagstukken samenhangend kunnen behandeld worden met inzet
van
gemeenschappelijke
finan
ciele aktiemiddelen is een oplos
sing onbereikbaar

KWETSBARE
VLAAMSE EKONOMIE
Tot zover een onvolledige schets
van de vraagstukken waarmee de
regering Tindemans zich zou moeten inlaten, aangenomen dat ze
daarvoor de nodige kracht en frisheid van inzicht kon opbrengen
Om dit aan te kunnen zou deze
regering in een vertrouwensrelatie met haar meerderheid en in
openheid jegens de oppositie, op
korte en op lange termijn met
een politiek en financieel aktie
programma
met
internationale
draagwijdte dienen aan te treden
Ze zou zich hierover moeten verantwoorden bij de vakbeweging,
bij het bedrijfsleven
en bij het
volk tot in zijn meest bescheiden
inkomensklassen en zijn vergeten
groepen Want het is in zekere
mate ook deze
ondoorzichtige
monetaire en financiële techniek
die over ons welvaartspeil en ons
levenslot beslist
Dat het jaar 1975 het jaar wordt
van bijna verpletterende
budget
taire en fiskale opties weet de
man in de straat al Het wordt ook
een jaar waarin internationaal de
bakens moeten verzet
worden
Het IS wenselijk dat Vlaanderen,
met zijn kwetsbare en prille nieuwe ekonomie hierbij op een ster
kere regering kan rekenen dan
de steeds maar opnieuw onder
de zuurstoftent naar haar tweede
adem snakkende Tindemansploeg'
Hektor

de

Bruyne
Senator
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ELF JULI 1974 . KENTERING ?

De voorzitters van de drie traditionele Vlaamse drukkingsgroepen, nl. DF, VF, WF deden te
Brussel een passionele oproep
tot bevlagging op 11 juli 1974.
Er verscheen een KB op 10 juli,
en de minister van Ned. Kuituur
kwam op TV hetzelfde zeggen.
Hoe die oproepen beantwoord
werden in Noord-West Limburg ?
Ie Aan de gemeentehuizen van
Beringen-Beverlo-Heppen...
geen
kat te zien I
Een uitzondering voor Bourg-Leopold (Leopoldsburg) waar een
mini-officiële leeuw (rode tenen
en tong) gezelschap kreeg van de
trikolore.
2e Aan andere officiële gebouwen : niks I
Nog goed dat er een paar miskende woestijnratten
van
de
Volksunie, de « eer gered » hebben !
Enkele vragen dienen m.i. dringend beantwoord.
Ie Is het KB van 10 juli, i.v.m. 11
|uli niet toepasselijk voor genoemde gemeentebesturen ?
2e Zijn de lokale afdelingsbesturen van DF, WF, VF niet gebonden aan de richtlijnen van hun
nationale voorzitters ?
3e Waarvoor dienen de toelagen
die deze fondsen jaarlijks opsteken ? Of zijn dit misschien
« zwijggelden » ?
T.R., Heppen.

VLAANDEREN ANNO 1974

Onlangs konden te Brugge marktkramers de hele dag hun waren
uitstallen, 'n Vertegenwoordiger
van 'n Belgische firma vond er
niets beter op dan z'n waren
(schrijfmateriaal) in het Frans
aan te prijzen.
Enkele omstaanders hadden hun
ongenoegen al laten blijken en
negeerden de verkoper ; die
bleef echter in het Frans voortpraten.
Twee personen hebben dan maar
luidop in het Nederlands vertaald
wat de vertegenwoordiger zei.
Toen kon die plots wél Nederlands want hij schold de twee
nl. uit voor « rotzakken » (sic).
Leden van het inrichtend komitee
van deze marktdag moeiden zich
met de zaak en eisten dat het
tweetal zich zou verwijderen.
Ondertussen volgden ook reakties
van •< Vlaamse » mensen : er
werd tegen het tweetal geroepen
met het gebruikelijke « zwarten »,
" Hitler », « waar kom je met je

Vlaams » enz., er waren er warempel ook die dreigden te slaan
1974 NA Kristus ! Ongelooflijk
maar waar : « Vlaamse » mensen
houden ervan bediend en afgesnauwd te worden, als het maar
in het Frans geschiedt. Arm
Vlaanderen !
'n Dergelijk incident kan volgend
jaar vermeden worden : het inrichtend komitee moet er voor
zorgen dat franstaligen die het
Nederlands minachten en het bijgevolg vertikken het te spreken
de laan uitgestuurd worden.
Vlaanderen beschikt over meer
dan
voldoende,
welsprekende
Vlaamse marktkramers, die op 'n
artistieke wijze te werk gaan.
Tenslotte nog dit : misschien zou
het inrichtend komitee 'n beloning kunnen uitloven aan de moedige marskramers die het zou
aandurven « in het Nederlands »
z'n waren aan te prijzen in
Schaarbeek. Deze beloning zou
hem, zoniet te postume titel,
toch wel heel zeker in het hospitaal moeten overhandigd worden I

50 jaar ; het zou dus logisch zijn
dat het ook van deze betoelaging
zou genieten...
Alleen de VU-kamerleden stemden hiervoor ! Waar bleef de
.. Vlaamse » BSP, CVP en PVV
weer eens ? Meer nog : in de
Kamer zetelen drie leden van de
Raad van Beheer van het Vlaamse Kruis, nl. Vik Anciaux (VU),
Fernand Colla (PVV) en Paul Devlies (CVP)... de Leuvenaar Devlies en de Limburger Colla stemden ook tegen ! En dan wil diezelfde Mijnheer Devlies dat de
Nederlandstalige BRT - uitzendingen met « De Vlaamse Leeuw »
i.p.v. met •• Groeninghe » zouden
beëindigd worden... Erg goedkoop ! Hij zélf zou beter Vlaamse
Leeuw zijn in het parlement. De
Vlaamse
Beweging begint
bij
onze centen, dachten we...
F.V.d.E., Leuven.

J.D., Brugge.

In « Wij - van 22 juni II. p. 2 lazen wij een brief getiteld « ZuidAfrika (3) » van J.V., waaruit wij
het volgend uittreksel lichten :
« Dit neemt niet weg dat slechts
een paar jaar terug een Brusselaar, en dat zegt alles, op een
vergadering van alle konsuls te
Pretoria, het volgende uitbraakte ; ...D'ailleurs Ie flamand est
un amas de patois. Les flamands
de la cóte ne comprennent pas
les flamands de Bruges, Gand ou
Anvers. En somme tous les flamands occupent en Belgique a
peu prés la position des... cafres
ici ».
De woorden van die Brusselse
konsul komen voor Vlaanderen
hard aan : men voelt er al de
vernedering en de geringschatting in, van en voor ons volk vanwege de hoofdstad. Nochtans bij
aandachtig herlezen, vindt men er
een deel waarheid in, nl. waar hij
zegt : dat de Vlamingen mekaar
niet verstaan (onderverzwegen :
bij gemis aan een « Algemene
Beschaafde Omgangstaal »). En
inderdaad, zelf hebben wij de ervaring opgedaan dat wij het dialekt van de West-Vlamingen, Antwerpenaars en van de Vlaamssprekende Brusselaars niet altijd
verstonden.
Kunnen wij ons in dit verband
voorstellen dat goedmenende Walen, die uit belangstelling en om
den brode onze taal leerden spreken niets anders kunnen dan een
gevoel van teleurstelling onderdrukken wanneer zij rechtstreeks
kontakt nemen met onze bevolking.
In deze kontekst vinden wij het
jammer dat onze VBO-prominenten na 26 jaar ABN-aktie niet vermochten deze kramakkelijke toestand grondig te verhelpen. Zij
beseffen niet dat hun tegenspoed
ligt in hun taktiek : ABN-aktie is

WALEN EN NEDERLANDS

In nr 27 van uw blad « Wij », biz.
14, lees ik « Robert Rinchard...
de enige Waalse atleet ook die
we ooit voor de Vlaamse tv Nederlands hoorden spreken... ».
Hiermee ga ik niet akkoord.
Enkele weken geleden hoorde ik
de rekordman van de 100 m (in
10,2) Micha Lambert, een zeer
keurig Nederlands praten, hij verontschuldigde zich voor eventuele flaters, daar het Nederlands
niet zijn beste vak was (hij is
student-tolk).
Jaren geleden hoorde ik trouwens
Roger Claessens op een zondagavond, na de voetbalverslagen,
een behoorlijk Nederlands praten, deze wonderknaap was weliswaar geboren in Weerst, maar ik
geloof niet dat we in hem een
Vlaamse volksgenoot moeten erkennen.
J.R.,

Borgerhout.

« VLAAMSE » KLEURPOLITICI
Bij het toevallig nalezen van het
Beknopt Verslag van de kamerzitting, stellen wij vast dat het
Rode Kruis onrechtstreeks zal betoelaagd worden doordat de wetgever besliste dat een deel van
^e wagenverzekeringsgelden aan
deze instelling wordt toegekend.
Het Vlaamse Kruis verricht hetzelfde onbaatzuchtige werk, zonder enige steun sedert meer dan

DE KAFFERS V A N BELGENLAND !

geen ABO-aktie. Beide doelpunten
vergen een gedifferentieerde aanpak, wat reeds vaak in de verf
werd gezet.
Het ware, ons achtens wenselijk het kwestieuse ABO-vraagstuk op de helling te zetten en te
zoeken naar een oplossing « met
een hoopvoller verschiet ». Anders vrezen wij dat wij zullen
blijven — althans voor de franstalige Brusselaars — zo wat als
het evenbeeld van de •> Kaffers
van... Zuid-Afrika » (met de mogelijke gevolgen van dien I).
Mattray, Aalst.

KRENTERIG
200 miljoen frank aan gebrek aan
inkomsten en bijkomende personeelslasten moet het kosten om
een verlofdag toe te kennen. Zo
konden wij het zonder veel kommentaar in bepaalde kranten lezen. De ministerraad had het zo
beslist : wie op 11 juli vrijaf wil,
moet die dag maar laten aftrekken van het totaal aantal toegekende vakantiedagen.
Zal het Vlaamse volk die kaakslag zo maar aanvaarden ? Met
wie en wat drijft men de spot ?

ERASMUS
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.
Begijnenvest 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

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.

GAAT EENS ANDERS MET VAKANTIE

HUUR EEN PLEZIERBOOT IN IERLAND !
PER PERSOON

INBEGREPEN :

LAAGSEIZOEN VAN 6.210 F AF !

— overbrengingen

Hoogseizoen : van 7.640 F af.

— huur van een vierpersoonsboot voor een week

— lucht/eis Zaventem-Dublin, heen en terug

VRAAG UITVOERIG PROGRAMMA
tarieven voor grotere boten)

ALLE INLICHTINGEN
VTB HOOFDKANTOOR ANTWERPEN 2000
ST JAKOBSMARKT 45-47 - TEL. (031)21.76.80
EN AL ONZE ANDERE KANTOREN
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 —
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 —> 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, C l . Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielssfraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraaf 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij ome
plaatselijke vertegenwoordigers.

WIJ a

O.V.H., Merelbeke.

ONZE SCHOOL ?

VERGUNNING NR 1185 - KAT. A

(met o.m

Om Wallonië en zijn inwoners te
sussen heeft men slecht renderende miljarden over, die Vlaanderen ontstolen worden. En Brussel... blijft de grote slokop. Waar
zit de man met wie het ging veranderen ?
Vlaanderen kreeg kulturele autonomie als tegenprestatie voor de
ergerlijke grendels, die Wallonië
afgrendelen,
maar
Vlaanderen
niet (zie de •• huisvaderlijke vrijheid » en de « Voerfaciliteiten »).
En wat zien we na dit alles ? Dat
de Vlaamse kulturele ontvoogding
aan het centrale bestuur geen
cent mag kosten I
Twee besluiten :
1) Deze regering is reaktionair.
Hoe zou ze de openbare strukturen vereenvoudigen ; ze komt er
nog niet toe één van de negentiende-eeuwse betaalde feestdagen af te schaffen, en 11 juli In
de plaats te geven.
2) Deze regering zit helemaal onder de voogdij van hen die slechts
spot en venijn overhadden voor
het taaidekreet op het bedrijfsleven, en die eveneens unitaire
ministeries (Openbaar Ambt) tegen elk teken van Vlaamse ontvoogding misbruiken.
Weg met de voogden : zelfbestuur I
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20 lAAR
VOLKSUNIE

SPORTPALEIS CENT
ZONDAG 3 NOVEMBER TE 15 U.
TOECANCSKENTEKENS
Vanaf 1 september zijn op het Algemeen Sekretarlaat de toegangskentekens voor de grote feestviering op 3 november in
het Gents Sportpaleis te verkrijgen.
Dit kenteken, tegelijkertijd toegangskaart, kost 50 fr.
Om er zeker van te zijn
— dat het Gents Sportpaleis op 3 november a.s. werkelijk
eivol zal zijn
— en tegelijkertijd dat Iedereen wie zich een toegangskenteken aanschaft ook zeker is van een zitplaats in het Gents
Sportpaleis
wordt de kaartenverkoop centraal via ons algemeen sekretarlaat, Voldersstraat 71 te 1000 Brussel gedaan.
KAARTEN KUNNEN DUS UITSLUITEND BESTELD WORDEN OP
HET ALGEMEEN SEKRETARIAAT TE BRUSSEL.
OM DRINGENDE PRAKTISCHE REDENEN KAN DE UITVOERING
VAN BESTELLINGEN SLECHTS GESCHIEDEN NA ONTVANGST
VAN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG (A RATO VAN 50 FR.
PER TOEGANGSKENTEKEN).
OPROEP TOT DE AFDELINGEN
Uw hulp is onontbeerlijk. IMaak NU DADELIJK een eerste bestelling toegangskaarten over aan het algemeen sekretarlaat
en betaal ze gelijktijdig (prk nr 000-0147697-63). Verkoop deze
kaarten TEN SPOEDIGSTE in uw afdeling en zorg dadelijk
daarna voor eventuele volgende bestellingen.
Wie ZEKER wil zijn van zijn plaats in het Gentse Kuipke, kan
voor zichzelf, zijn gezin en zijn omgeving rechtstreeks kaarten bestellen op het algemeen sekretarlaat. Uitvoering der
bestelling na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

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

GASTARBEIDERS
OP KRUKKEN
We zullen de huidige regering
niet zoals sommige andere oppositiebladen er de schuld van geven, dat de reguiarisering van de
ca. 6000 klandestiene gastarbeiders niet van een leien dakje
verloopt. Haar voorgangers hebben de zaak veel te lang laten
aanslepen en met name sommige
socialistische ministers van Arbeid hebben ter zake een alles
behalve vooruitstrevende politiek
gevoerd. Zodat hun partijpers
thans geen moord en brand hoeft
te schreeuwen.
Er werd dus beslist, de onwettig
in ons land verblijvende en wer-

kende gastarbeiders « amnestie »
te verlenen en hun verblijf wettelijk te maken. Ook tegen hun
klandestiene werkgevers zouden
geen strafmaatregelen getroffen
worden. Wel zou van deze werkgevers geëist worden, dat ze
voortaan hun uit de klandestiniteit getreden gastarbeiders volgens de wettelijke voorschriften
zouden tewerkstellen en eventuele ontdoken fiskale en RMZverplichtingen zouden aanzuiveren. Het was te voorzien, dat heel
wat wergkevers dat zouden weigeren en zelfs zouden aandringen,
in elk geval wat het verleden be-

"DE REGERING
VAN HET
DUUR LEVEN"
Na jaren als regeringspartij zelf
mede voor de stijging van de levensduurte verantwoordelijk
te
zijn geweest, bloklettert de socialistische pers thans weer de bekende titel « de regering van het
duur leven ». Net alsof de inflatie
pas drie maanden oud is.
Eens dit onderscheid gemaakt,
stellen we vast dat de regering
haar — te laat ontworpen —
anti-inflatieplan laat ondermijnen
door steeds nieuwe prijzenstijgingen. Niet te verwonderen dat
sommigen verwachten dat het indekscijfer van 128,27 punten in
juli naar 130 in augustus zal sprin-
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gen. En dat zal dan nog niet eens
veroorzaakt zijn door de te verwachten stijging van de spoor-,
bus-, tram-, post- en telefoontarieven ! Deze zijn nog op komst :
de stijging van de prijs van het
openbaar vervoer (van 3 tot 6 %,
daarover was men het in de prijzenkommissie nog niet eens) zal
vermoedelijk in het laatste kwartaal van dit jaar ingaan. De posten telefoontarieven zouden ingevolge de opdracht van de regering aan de regie van PTT met
10 ^ stijgen, van nieuwjaar af.
De gewone briefport zou 6 fr.
i.p.v. 5 fr. kosten. Er is verder

EEN ONTROERENDE
PLECHTIGHEID
VAN DER ELST EN ROMSEE
BRACHTEN LAATSTE CROET
Woensdag 14 dezer werd dr Hendrik Ballet te Antwerpen op
ontroerende wijze ten grave gedragen. Het was een hoogstaande plechtigheid, waardig van de Vlaams-nationale oudvolksvertegenwoordiger
en oud-senator, die gedurende een
halve eeuw zijn volk heeft gediend : trouw, schrander en
ridderlijk.
De begrafenisplechtigheden werden door een groot aantal
Volksunieleden en simpatisanten bijgewoond. Aangrijpend
was de opkomst van Ballet's generatiegenoten : Romsée en
Borginon, Bert D'Haese en Jan Brans, Karel Lambrechts, Ward
Hermans, Thieu Croonenberghs, dr De Paep, enz. enz. Een
volledige opsomming zou te lang worden. Er waren vertegenwoordigers uit de medische wereld en uit de Vlaamse kultuurverenigingen. De aanwezigheid van de goeverneur van
Limburg, Roppe, was een bewijs van de achting die de overledene in zijn geboortestreek is blijven genieten, hoe ook de
tijdsgebonden vonnissen van de repressie mogen geluid hebben. Misschien zal in Vlaanderen nooit meer een bijeenkomst
plaatshebben van zovele Vlamingen met zulke uiteenlopende
antecedenten, behorende tot alle nog levende generaties.
Dat was mogelijk rond de lijkbaar van dr Ballet, die tot over
het graf een bindteken is gebleven.
VAN DER ELST :
« KARAKTERSTERKTE EN ONWANKELBARE TROUW »

AFFICHES

REGULARISERING

Dr BALLET'S UITVAART:

treft, van elke nabetaling ontheven te worden. Dergelijke amnestie blijkt echter slechts mogelijk
te zijn door een nieuwe wet, die
thans nog niet eens als ontwerp
bestaat terwijl het parlement met
reces is...
Er valt dus te vrezen dat een aantal gastarbeiders (ze zijn wegens
een gebrekkige voorlichting lang
niet allen opgedaagd) wel geregulariseerd zullen zijn, doch meteen werkloos zullen worden.
Het probleem is dus niet opgelost, men zal er wettelijk (doch
ook menselijk !) een mouw moeten aan passen wil men verdere
klandestiene arbeid op ruime
schaal vermijden. Het is dringend
nodig, ons immigratiebeleid grondig na te zien en na te gaan, wat
er kan aan verbeterd worden. In
ieder geval, het wordt hoog tijd
dat hier aan planning wordt gedaan i.p.v. verdere woekergroei
toe te laten. Intussen ging een
groepje gastarbeiders in hongerstaking om de verlenging van de
inschrijvingstermijn te bekomen,
die op 20 augustus j l . ten einde
liep...

sprake van een aanvraag tot verhoging met 10 % van de taxi- en
besteldiensten. Ten slotte was
men het in de prijzenkommissie
wel eens, om de school- en sociale abonnementen niet te verhogen. Er is ook nog het voorstel
om de loongrens voor het bekomen van een sociaal abonnement
van 275.000 fr. naar 325.000 fr.
op te trekken.
Als eindejaars- en nieuwjaarsgeschenken bereidt men ons dus
onaangename verrassingen voor.
Men volgt ook onder de regering
van hem met <• wie het anders
zou worden » de platgereden paden van hen die het evenmin « anders deden », een politiek van
gemakzucht, de politiek van de
melkkoe. En dan te bedenken hoe
in sommige diensten — precies
bij de regie van PTT, gedenk het
RTT-schandaal ! — het geld door
deuren en vensters wordt gegooid. Om deze verspillingen te
handhaven wordt onze koopkracht
voortdurend uitgehold. Rationalisatie, drastisch bezuinigen en de
knoeiers met gemeenschapsgelden bestraffen, dat zou « anders »
geweest zijn I

Na de kerkelijke plechtigheden nam de algemene voorzitter
van de Volksunie, Frans Van der Eist het woord.
Hij gaf een samenvattend overzicht van dr Ballet's leven
in zijn keerpunten : « Tijdens de oorlog was Ballet een der
zeldzame Vlaams-nationalisten die de moed en de karaktervastheid hadden om het gevaar in te zien van de door het
VNV gevoerde politiek en reeds in 1941 ontslag te nemen ».
Over Van der Elst's eerste ontmoeting met Ballet, in Koekelberg, kort na diens vrijlating : « In die moeilijke omstandigheden gaf hij blijk van een buitengewone karaktersterkte en
een onwankelbare trouw aan het Vlaams-nationalisme. Het
waren geen klachten die ik te horen kreeg, geen uitingen
van defaitisme, van ontmoediging of onverschilligheid. Integendeel : een poging om op realistische wijze de toestand te
ontleden en woorden van aanmoediging. Zodra hij in het
bezit van zijn politieke rechten hersteld was, stond dr Ballet
in de Volksunie. Bij de verkiezingen van 1961 voerde hij de
Kamerlijst aan in het arrondissement Hasselt ».
Na de grootmoedigheid te hebben gehuldigd waarmee dr
Ballet zich in 1971 uit het parlementaire leven heeft teruggetrokken, beschreef voorzitter Van der Eist hem in zijn
laatste levensjaren : « Hij is niet verbitterd aan de kant gaan
staan om te vitten en te kankeren. Neen, steeds bleef hij
ter beschikking van de partij, van de Volksunie. Hij heeft
aan de Volksunie in de loop der jaren zeer grote diensten
bewezen, vooral dan in moeilijke omstandigheden, wanneer
zijn kalme wijsheid en zijn diplomatische bemiddeling nodig
waren om ongelukken te voorkomen ».
ROMSEE :
« DIENEN TOT HET EINDE »
Een door ontroering overmande Romsée bracht ten slotte
de laatste groet aan de trouwe vriend, aan de begaafde studentenleider in het AKVS, het AVHV, de Limburgse Gilde en
Hesbania, aan de briljante redenaar-improvisator, aan de
begaafde Vlaams-nationale politicus met zijn schitterend naoorlogs « come back ».
Zó zal dr Ballet in de herinnering voortleven : •< Een persoonlijkheid van uitzonderlijke begaafdheid die zijn ganse leven
ten volle dienstbaar heeft gesteld aan de zaak van zijn volk ».

Het graf onder bloemen van dank bedolven.
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KOMMeMT/^/1R
RECHTEN VAN
GEMEENTERAADSLEDEN

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

Op vraag van VU-senator Van
Ooteghem antwoordde de minister van Binnenlandse Zaken dat
alle brieven en stukken betreffende 't bestuur van 'n gemeente van bij hun aankomst ten
gemeentehuize door de raadsleden mogen ingezien worden,
zonder dat deze dokumenten
vooraf door het kollege van
burgemeester
en
schepenen
moeten besproken worden.

2 — 13-14-15 september :

TAALIMPERIALISME
TE BRUSSEL

DOSFELINSTITUUT

VORMINCSWEEKEND VOOR VUJO :
« VAN INDIVIDU TOT
WERELDGEMEENSCHAP ».
Plaats : Vormingscentrum Hedenesse - Cadzand
Inschrijvingen • door storting van 250 fr. op rekening nummer
061-7607090-39 (J. Beke, Mariakerke, Gent).

3 — Kursus :

« POLITIEK OPBOUWWERK »
Misschien begrijp je niet goed de politieke houding van de
partij Heb je moeite met de ideologie en het inzicht in het
programma ' Welke taktiek en strategie '
Daarom deze kursusreeks van zes avonden met als doel •
% het beter begrijpen en afwegen van de standpunten en
houdingen van uw politieke partij ;
0 het juist situeren van de ideologie en het programma ,
9 het aanleren van de leefregels van een partij ;
9 het vormen van mensen die dat alles kunnen vertalen naar
de basis toe.
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
13 september : 1ste les «Volksnationalisme en federalisme».
Plaats : Turnhout
27 september : 2de les « Instelling en werking van het parlement ».
Plaats • Turnhout.
17 oktober : 3de les «Nieuwe instellngen na de grondwet - het
huidig politiek bestel ».
Plaats : Westerlo.
31 oktober : 4de les « Vlaamse Beweging na 1918 ».
Plaats . Mol.
21 november : 5de les « Politieke partij : wensen en funktie •
werking intern ».
Plaats : Herentals.
30 november : 6de les « Het programma van de Volksunie ».
Plaats • Geel.
Deze kursus vormt één geheel waarbij de deelnemers aktief
worden betrokken door diskussie en andere zelf-aktiviteiten
(telkens van 20 tot 22 u. 30). De preciese adressen worden
nog medegedeeld.
ARRONDISSEMENT OOSTENDE
Daar is deze kursus voorzien voor 2, 5, 9, 12, 16, 19 december.

4 — Kursus :

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '76»
Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen
en vooral direkt gericht op de praktijk.
Het programma bevat vier delen •
1. de gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (praktische voorbereiding van het programma) ;
2. de propagandavoering ;

Een van de in het Brusselse tot
nog toe aan de taaipariteit ontsnapte instelling is de BIWM
(Brusselse Interkommunale Watermaatschappij). De leiding en
de kaders zijn overwegend in
handen van Franstaligen, de Nederlandstaligen moet men er
met een vergrootglas gaan zoeken. Tot nog toe nam die leiding
qua streven naar taaipariteit een
« afwachtende houding » aan
(wat in de praktijk op versnelde
verfransing neerkwam) onder
voorwendsel, dat er twijfel zou
bestaan over de toepasselijkheid
van de taalwet op deze instelling. We hopen dat men die uitvlucht zo spoedig mogelijk zal
wegvegen en de BIWM zal verplichten, de taalwet toe te passen. Liefst met een versnelde
vernederlandsing van de helft
van de leiding en de kaders.

ZIJ HEBBEN
GEEN VAKBOND
Onder het motto « naar een
kind-gerichte maatschappij » wil
de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen in de komende weken
overal in Vlaanderen kinderweken inrichten. De bedoeling die
aan de grondslag ligt van deze
aktie werd in het weekblad « De
Bond » als volgt verwoord : «Wij
willen het opnemen voor die
honderdduizenden
kniehoge
mensjes, die geen vakbond hebben, die op vele manieren gekwetst en gekneusd worden en
die zonder verweer zijn ». Wij
willen een pleidooi houden voor
een « kindervriendelijke samenleving». De volwassenen hebben
geen tijd meer voor hen, verdreven hen van de straten met
hun auto's, plaatsen overal bordjes « verboden », sluiten hen op
in gebouwen die met hen en
hun speelsheid niet in het minst
rekening houden.
Als je het ons vraagt : een uitf rmate simpatieke aktie van de
Bond. Een aktie die op haar tijd
komt in ons Vlaanderen waar de
mensen elke dag wat killer worden en onvriendelijker voor elkaar.

MAATREGELEN
TEGEN NOLS ?
Geruchten doen de ronde dat
minister van Binnenlandse Zaken Michel tijdens de eerste kabinetszittingen van het politieke

herfstseizoen een aantal maatregelen zal voorleggen, om een
einde te maken aan de Nols-loketten te Schaarbeek.
Even rekapituleren : kort voor
de gemeenteraadsverkiezingen
1970 dreef schepen Lambert
(met stilzwijgende instemming
van FDF-burgemeester
Nols)
een reorganisatie van de loketten in het Schaarbeekse gemeentehuis door : de Franstaligen kregen vijf loketten toegewezen, de vreemdelingen twee
en de paria's of Nederlandstaligen één ! Parlementaire tussenkomsten hielpen niet, de «Vlaamse» ministers van Binnenlandse
Zaken lieten maar betijen of
verscholen zich achter het uitRaad van State. Dit kwam er in
juni jl. (dan nog op klacht van
blijven van een advies van de
het VVO) : het stelt uitdrukkelijk dat de Schaarbeekse appartheid tegen de taalwetgeving
indruist.
We wachten benieuwd op de
maatregelen, ze zullen een test
zijn voor de geloofwaardigheid
van de hele regering TindemanS'
De Clercq-Perin.

GIDS VOOR
NEDERLANDSTALIG
ONDERWIJS
TE BRUSSEL
Door het Vlaamse Onderwijscentrum Brussel is de nieuwe
Gids der Nederlandstalige Scholen in Brussel-Hoofdstad uitgegeven. Een verzorgde brochure
die zeer rijk is aan nuttige inlichtingen.
De struktuur van de gids is gebaseerd op, enerzijds de verdeling per gemeente en anderzijds de verdeling per onderwijsnet. Het geheel is ook verdeeld
per onderwijsniveau.
Nieuw in deze 7de uitgave van
de gids is de rubriek met informatie over de vereniging die
samen met de Nederlandse
Komissie voor Kuituur een protokol hebben ondertekend en
die op agglomeratievlak nauw
samenwerken.
De gids kan kosteloos bekomen
worden op het sekretariaat van
het Vlaams Onderwijscentrum,
Martelarenplein 23 te 1000 Brussel, tel. 02/218.10.00.

DE KRISIS IN DE
SOCIALISTISCHE
PERS
De socialisten ondervinden thans
de gevolgen van hun sektarisme,
dat ze nog steeds doortrekken
tot in hun pers. De Franstalige
BSP-bladen hebben daaruit de
konsekwentie getrokken : de fusie. Maar de fusie van « Le Peuple » en « Le Monde du Travail » verloopt niet zonder strubbelingen. Omdat hun aantal gehalveerd wordt (van 28 tot 14)
protesteerden de redakteurs van
« Le Peuple ». Samen met de
acht van Charleroi moeten die
14 immers straks twee kranten
maken, waar ze met zijn 28 al
de grootste moeite hadden om
één krant te maken. De bonzen
van de partij en de Gemeenschappelijke Aktie schijnen dus
niets bijgeleerd te hebben en

schrikken er ook niet voor terug
hun krantenredakties zo onderbezet te maken, dat er overbelasting in het werk ontstaat én
dat er geen goede kranten zullen gemaakt worden ondanks de
fusie...

VL EN OC
Een VL-kenteken achteraan op
de wagen is sedert jaren in
Vlaanderen geen heldendaad
meer. In Brussel beleef je echter nog heelwat avonturen met
beide letters. De verhalen die
VL-voerende autobezitters kunnen vertellen grenzen vaak aan
het ongelooflijke.
De meeste pret beleef je er
mee in het buitenland. Vlamingen herkennen mekaar onmiddellijk. Nederlanders spreken je
in het Frans aan want heel
wat van onze noorderburen menen nog altijd dat men buiten
Antwerpen in geheel België
Frans praat. (Onze Buitenlandse
Zaken mogen in den vreemde
eens duidelijk gaan stellen dat
dat zeker niet waar is I).
In de Cammargue maakten we
mee dat een Nederlander kwam
vragen in zijn karavan de radio
te beluisteren om hem te vertalen hoe het weer de volgende
dagen zou zijn.
We hebben naast onze VL een
OC-klever geplakt om de mensen van Occitania te laten zien
dat wij hun strijd begrijpen. Dat
kunnen wij best, ook al zijn wij
het vaak niet eens met deze
(warmbloedige)
zuiderlingen.
Wij voelen wel sterk mee als
ze zich kwaad maken op het alles koncentrerende Parijs dat
zonder blozen de treinen bauxiet en de kapitalen uit de Lange d'oc haalt, dat geblaseerde
vakantieprojekten als La Grande
Motte opricht, atoomcentrales
tussen de lavandelvelden en de
wijnakkers zet. Kortom een hele
streek uitzuigt en doodknijpt en
de plaatselijke bevolking aardig
vindt omdat ze zo raar praat en
aan folklore doet.
Als Vlaming begrijpen wij best
de gekalkte hartekreten zowat
ovewl in Langue d'oc, Provence
en Cammargue te lezen : «L'Occitanle veut vivre ! ».

REAKTIONAIRE
BELASTINCSPOLITIEK
Dat de regering lindeman* zo
reaktionair te werk zou gaan bij
de verdeling van de nieuwe belastingen, wekt links en rechts
verbazing. De VU heeft hierop
reeds fundamentele kritiek uitgebracht, die brede instemming
geniet. Opvallend is dat de hoge
inkomens relatief minder zullen lijden onder de nieuwe belastingen dan de middelgrote en
kleine, omdat vooral en eens te
meer de nadruk op de indirekte
belastingen (en straks weer allerlei tarieven, een gekamoefleerde indirekte belasting) ligt.
Een voorbeeld : een verhoging
van de autobelasting met 1.500
fr. komt zwaarder aan bij iemand
met een maandinkomen van
15.000 fr. dan bij een van
100.000 fr.

3 de lijstvormmg :
4 belang van de gemeente . noodzaak van een goede gemeentepolitiek.
Voor kaderleden afdelingsbesturen, huidige en toekomstige
gemeentemandatarissen
Plaatsen :
— Dendermonde • 16,23, 30 september, 7 oktober (20-22u 30).
— Duffel (zaal Gildenhuis) : 28 september, 5 oktober (9u.3017u.).
— Kortrijk (gepland voor november).
— Leuven (gepland voor november).
— Tongeren-Maaseik (gepland voor december).
Nadere inlichtingen omtrent deze en andere Dosfel-vormingskursussen kunnen bekomen worden bij Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel, tel. 02/219.12.02 (Johan Beke, kursusleider).
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KOMM€hT/^R
DE CROO BILINCUE
De «Vlaamse» minister van Nat.
Opvoeding, de PVV-er Herman
De Croo uit Miclielbeke in het
arr. Oudenaarde, iioudt er samen met zijn echtgenote ooic
een advolcatenicantoor op na.
Dat is uiteraard zijn goed recht.
Een geërgerde Icliënt van dit
advolcaten-echtpaar vraagt ons
nu waarom zij het nodig vinden
in het Vlaamse dorp Michelbeke
tweetalige briefhoofden te gebruiken, en hij stuurt er ons
een model bij tot staving. Tja,
waarom doet ene « Vlaamse »
minister van Nationale Opvoeding, vooraanstaande van de
« Vlaamse » P W zoiets ? Wellicht om te onderstrepen dat
een PVV-er wel mooie woorden
kan spreken, maar dat je niet te
nauw op zijn daden moet letten.
Of doodgewoon omdat monsieur
et madame De Croo het zo sjieker vinden. Wie zal het zeggen ?

APRES NOUS
LE DELUGE (1)
Die uitspraak komt van een van
die Franse koningen die regeerden vóór de Franse revolutie.
In deugdelijke Vlaamse volkstaal zou je 't kunnen vertalen
met « na ons trekken ze de ladder op » of « 't zal nog wel onze
tijd duren ». Een nogal ^ egoïstische filosofie, als je 't me
vraagt.
Die filosofie schijnen ze nog altijd te huldigen in de internationale visserijmiddens, ook in de
Vlaamse. Het Studiebureau voor
de Westvlaamse Ekonomische
Raad stuurde ons dezer dagen
een klein statistiekje waaruit
blijkt dan in 1973 het aantal
vaartuigen van onze vissersvloot
opnieuw verminderde. Er zijn er
nu nog 268 (in 1960 waren er
nog 419] met nog in totaal 1126
bemanningsleden. Is het aantal
boten en het aantal zeelieden
verminderd, dan is dit echter
niet het geval met de brutotonnemaat en de drijfkracht.
Met andere woorden : minder
boten, maar grotere met veel
krachtiger motoren. Deze tendens, aldus de nota van de
WER, wordt voornamelijk veroorzaakt door de meer veralgemeende toepassing van de bokkenvisserij.
Die grotere boten met hun sterkere motoren en al die bokkenvisserij konden echter niet verhinderen dat de aanvoer van vis
in 1973 met 8% terugliep. Niettemin steeg de waarde van de

aangevoerde (kleinere) hoeveelheid vis in datzelfde jaar met
17,7% en niet alleen door de
inflatie. De vis werd onmiskenbaar duurder in 1973, omdat hij
langzaamaan schaarser wordt,
dat is klaar.

APRES NOUS
LE DELUGE (2)
Het is duidelijk dat men met de
hele internationale visserijpolitiek op de verkeerde weg zit.
Met steeds machtiger middelen
wordt de vis belaagd, en sommige metodes zoals die « bokkenvisserij » vernietigen stelselmatig zijn natuurlijk levensmilieu.
Op zoek naar tongen wordt de
zeebodem daardoor voortdurend
omgewoeld. Met
uitgekiende
netten worden ook de rots- en
steenbanken
nu
afgedweild.
Waar krijgt de vis ten slotte nog
een kans om volwassen te worden en zich voort te planten ?
De « roofbouw », want dat is
het, op zee moet ons geleidelijk
naar een toestand brengen van
toenemende schaarste aan vis.
Vis zal dus een peperdure luxe
worden, zoals het nu reeds voor
sommige soorten het geval is.
Door de sistematische overbevissing, door de moordende vismetodes, en dan hebben wij nog
niet eens het onderwerp « vervuiling » aangeroerd. Zorgen
om morgen, enig verantwoordelijkheidsgevoel voor de volgende generaties moet men echter
bij velen in de betrokken milieus niet zoeken. Als het onze
tijd maar meegaat is 't al wel,
redeneren zij. Wordt er minder
vis aangevoerd, dat is nog geen
ramp, want de prijzen stijgen
en wij halen er ten slotte evenveel winst uit. Of de gemeenschap met een dergelijke filosofie gediend wordt is een andere zaak. Als de volgende generaties nog koopbare zeevis
willen eten, dan wordt het de
allerhoogste tijd voor werkelijke
ernstige internationale overeenkomsten en een strenge kontrole op de naleving ervan !

NOG EEN
DISKRIMINATIE
Volksvertegenwoordiger
Jaak
Vandemeulebroucke (VU, Oostende) nam even de jongste
dienstplichtwet onder de loep.

Die bepaalt dat de diensttermijn in Duitsland voor miliciens
en kandidaten reserve^fficieren
terugebracht wordt tot 10 maanden voor de lichting 1974.
Goed, maar daaruit volgt dat
deze
dienstplicht-vermindering
niet geldt voor hen die in België kunnen blijven omdat zIJ
prioriteit-gerechtigd zijn zoals
de eerst-opgeroepenen uit een
gezin met 4 kinderen, de dienstplichtigen uit een gezin met
minstens 5 kinderen en de door
de sociale dienst van het leger
erkende sociale gevallen.
Dit komt neer op een diskriminatie ten aanzien van de leden
van grote gezinnen en de zgn
sociale gevallen, zo meent kamerlid Vandemeulebroucke. Het
financiële verlies dat geleden
wordt door twee maanden extra-dienst te presteren, wordt
geenszins gekompenseerd door
het feit dat men ergens in België gelegerd wordt. Aan minister Vanden Boeynants, Ljindsverdediging, vroeg hij nu schriftelijk wat hij zal ondernemen
om deze diskriminatie zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. We zijn benieuwd wat VdB
daarop zal antwoorden.

DOSFELINSTITUUT

" KENNISMAKING MET
DUITSTALIG BELGIË"

« SLECHT
GEZELSCHAP »
« De Vlaamse Volksunie zou er
misschien goed aan doen zich
eens duidelijk te distanciëren
van de Nederlandse partij met
dezelfde naam. Want niet alleen
de naam van de partij, maar ook
die van het partijorgaan « Wij
Nederland » laat, terecht of ten
onreclite, een sterke binding
met de Vlaamse partij veronder,
stellen ». Dit lazen wij in het
weekblad « De Nieuwe » vorige
week. We kunnen de auteur van
dit stukje volkomen geruststellen : met de Nederlandse Volksunie heeft de (Vlaamse) Volksunie geen enkel uitstaans, geen
enkele binding, geen enkel kontakt. Toen deze Nederlandse politieke groepering enkele jaren
geleden voor het eerst van zich
liet horen onder de hoger geciteerde inderdaad verwarrende
benamingen, heeft senator Van
Haegendoren als lid van het VUpartijbestuur tot op het internationale vlak toe nagegaan of
tegen dergelijk ongezellig « plagiaat » niets te ondernemen
viel. Nu, er zijn wel meer Volksunie's in de wereld. De benaming is iets, de inhoud — en
daar komt het op aan — is nog
iets anders.

Het VU-arrondissementeel bestuur St. Niklaas organiseerde verleden week in de
Wase hoofdstad een protestbijeenkomst voor zowat 200 boeren en tuinders. Het
waren volksvertegenwoordiger Sels en senator Persijn die er het woord voerden
tot een entoesiast maar bij tijds woelig publiek Senator Persijn beklemtoonde dat
de huidige krisis niet helemaal op de rug van de Europese gemeenschap moet
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in deze oase van rust gaat ons weekeind « Kennismaking met
de Oost-Kantons » door te Montenau bij Amel waarover hieronder de uitvoerige inlichtingen.
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.
Er zijn slechts een tiental plaatsen beschikbaar.
PRACTICA
Data :
Vrijdagnamiddag 30 augustus tot zondagavond 1 september.
Verblijfplaats :
Missionshaus, Montenau 21 — Gemeente Amel.
Begeleiding :
— Walter Luyten, stafmedewerker Dosfel instituut (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 Ligneville (6 km van Montenau). Daar zal gezorgd worden voor ophaaldienst per auto

worden geschoven maar dat ook het Belgiscli landbouwbeleid in gebreke is gebleven. Met de nodige (krasse) voorbeelden staafde hij zijn bewering, waarna hij de
aandachtige vergadering het VU-eisenprogramma tot gezondmaking van de landbouw voorstelde en verduidelijkte. Deze geslaagde landbouwers-bijeenkomst werd
voorgezeten door onze plaatselijke mandatarissen Nelly Maes en M. Coppieters.

WIJ s

OMZC WCR^LD

(jeeveedee) Volgens serieuse schattingen (gebaseerd trouwens op onderzoekingen en gesprel<ken in Suriname zelf)
zullen tot en met het einde van volgend jaar honderd- tot
honderdvijftigduizend Surinamers naar Nederland vertrekken.
Van hen zullen er zich zo'n kleine vijftigduizend in Amsterdam vestigen, wat betekent dat het huidige aantal Surinamers
in de hoofdstad verdubbeld wordt. Eind 1975 zal meer dan
tien procent van de Amsterdamse bevolking uit Surinamers
bestaan I
Wie deze getallen leest, moet er zeker niet meteen het
spreekwoord « Hoe meer zielen, hoe meer vreugde » aan
verbinden. Want de trieste werkelijkheid is dat deze mensen,
die in officiële stukken « Rijksgenoten » worden genoemd
en derhalve in het bezit zijn van een Nederlands paspoort,
hier terecht komen in de allerongunstigste omstandigheden.
Er is onvoldoende werkgelegenheid, er zijn te weinig woningen en het ontbreekt aan instellingen om de Surinamers « op
te vangen ». Kortom : de problemen waar men in Nederland
toch al mee is komen te zitten door de toestroming van tienduizenden van deze rijksgenoten gedurende de laatste jaren,
zullen weldra nog veel erger worden.
Dat de Nederlandse autoriteiten, van hoog tot laag, zich hebben ingespannen om de Surinamers (velen met hun gezin)
op draaglijke wijze te ontvangen, kan helaas niet gezegd
worden. Nog de afgelopen week verklaarde het Amsterdamse
liberale gemeenteraadslid Jacobse na terugkeer van een reis
door Suriname aan de krant « NRC Handelsblad » dat hij
niet de indruk had dat er in Nederland systematisch naar
een oplossing werd gezocht : « Tot dusverre is er nog geen
enkele uitspraak geweest van Nederlandse politici die erop
wijst dat men zelfs maar zicht heeft op de omvang van het
probleem ». En in hetzelfde dagblad schreef de Rotterdamse
professor (sociologie) Van Doorn zelfs dat de Nederlandse
regering de komende generaties heeft opgescheept met een
levensgroot rassenprobleem. Dit dan naar aanleiding van het
voornemen om de Surinamers hun Nederlandse paspoort te
laten behouden óók als Suriname eind 1975 onafhankelijk zal
zijn geworden.

(AVD) Het tij wil niet keren voor
de 82-jarige Haile Selassie van
Ethiopië. Eind vorige week takelde het leger zijn macht verder af.
Door een dekreet van het militair koördinatiekomitee werden
de kroonraad (de hoogste instantie van het rijk), de biezondere
militaire staf van de keizer en het
keizerlijk gerechtshof ontbonden
— drie organismen die de negus
tot dusver ongemoeid kon kontroleren. Die nieuwe maatregelen
zullen voorzeker de ondergang
van de keizerlijke macht bespoedigen, ofschoon vandaag niemand
met zekerheid kan voorspellen
wanneer de Leeuw van Juda van
zijn troon zal afdalen om stil en
ongedwongen van zijn keizerlijk
pensioen te genieten. Zijn troon
staat al sinds februari in een
wankele positie, maar nog altijd
is de fatale instorting niet gebeurd. De hardnekkigheid waarmee de illustere afstammeling
van Salomon zich aan de macht
blijft vastklampen, herinnert onwillekeurig aan de houding van
de inmiddels afgetreden president
Nixon. Het paralellisme is louter
karakterieel. De krachtproef tussen het Ethiopisch leger en het
keizerlijk paleis verschilt verder
kompleet
van de
uitzichtloze
strijd die Richard Nixon moest
voeren tegen het kongres, het
gerecht en de massamedia van
zijn land. Vandaag heeft de keizer nog slechts een zwakke schijn
van macht. Geleidelijk aan werd
hij van zijn aktiemiddelen, zijn adviseurs en medewerkers beroofd.
Ofschoon hij in zijn bewegingsvrijheid niet gehinderd wordt,
lijkt hij toch afgesneden van de
buitenwereld. Gisteren was hij
nog een te duchten autokraat
maar vandaag is hij gewoon een

grondwettelijk vorst aan wiens
prerogatieven gestadig wordt geknaagd.
Toen hij meer dan veertig jaar
geleden het beleid overnam heeft
Haile Selassie zijn land met diep
ingrijpende
hervormingen gezegend. Na zijn heldhaftig verzet
tegen de Italiaanse overweldiger
groeide hij uit tot een soort mite
van Afrikaanse eenheid. In het
westen werd hij geprezen om
zijn moed en vrijheidsliefde. Vandaag laboreert hij aan een immo-

ETIOPIE :

WANKELE
TROON,
KOPTISCH
VERZET
bilisme dat slechts geëvenaard
wordt door de kleurloze onverschilligheid waarmee hij de ekskalatie van onverwachte gebeurtenissen aanvaardt.
Die gebeurtenissen hadden velerlei oorzaken : de politieke bewustwording van de jeugd in de
grote centra ; een apokaliptische
droogte waar de keizer niet eens
aansprakelijk voor is ; het rusteloze ageren van de lagere (kop-

tische) geestelijkheid ; het geschil met Somalia ; de opstand
in Eritrea en andere narigheid
meer. Maar Selassie weet van de
prins geen kwaad : nog onlangs
meende hij het bestaan van interne spanningen te kunnen logenstraffen...
Per slot kan de keizer alleen nog
rekenen op de eerbied en verering van de plattelandse bevolking. Daar is hij « de koning der
koningen » gebleven. De haast
religieuse trouw van het agrarische bevolkingsdeel kan hem
nog een tijdlang op de troon
handhaven, te meer dat die aanhankelijkheid door de officieren
om politieke redenen wordt gesteund. Maar het is een teken
aan de wand, dat het ontwerp
van nieuwe grondwet niet langer
het principe van de (koptische)
staatsgodsdienst vooropstelt. Als
de godsdienst tot privaatzaak
wordt uitgeroepen zal ook de
kultus voor de koning der koningen gevaarlijk gaan afnemen. Zover is het intussen nog niet. In
een
geruchtmakend
memorandum heeft de koptische kerk zich
tegen het ontwerp van nieuwe
grondwet uitgesproken. Zij groepeert meer dan 50 pet van de bevolking en beroept zich op de
sakrosante traditie om het samengaan van kerk en staat te
bestendigen. De moslims evenwel, getalsmatig bijna even sterk
als de kopten, lijken bereid om
het ontwerp van liberale grondwet te steunen.
Misschien kan Haile Selassie
nog een tijd overeind blijven op
diskussies rond de geplande liberalisering, maar de ontwikkeling
gaat onstuitbaar naar de ietwat
roemloze ondergang van de ethiopische keizer.

HET SURINAAMSE DRAMA
«UND KEIN ENDE»
Pijnlijk is inderdaad de situatie waarin de bewoners van de
vroegere West-Indische kolonie terechtkomen. Werkloos in
hun eigen geboorteland en zonder sociale regelingen zijn
ze naar Nederland gekomen met de stellige hoop op een
werkkring en een huis. Slechts voor weinigen werd die verwachting vervuld : de meesten konden in Amsterdam of
andere steden niet aan de slag, en voor huisvesting waren
ze, met Nederlandse steun, vaak aangewezen op de kolossale
woonkazernes van de Bijlmermeer (zuidoostelijk van de
hoofdstad) waar de Amsterdammers zelf niet wensen te
wonen. Zo is al een stevig stuk ghettovorming ontstaan en
dat zal nog erger worden wanneer straks op verschillende
plaatsen in het land zogeheten « woonoorden » verrijzen
waar men de Surinaamse immigranten bij elkaar wil brengen.
Uit vorenstaande is wel duidelijk dat aan bevordering van
integratie tussen de Nederlanders en hun donkerhuidige
rijksgenoten weinig of niets gedaan wordt. Dat een aantal
Surinamers, ontheemd en grotendeels aan hun eigen lot
overgelaten, in de kriminele sfeer (prostitutie, handel in verdovende middelen, enz.) terecht kwam, was dan ook onvermijdelijk. Spijtig genoeg leidde dit er toe dat heel wat Nederlanders alle Surinamers over één kam gingen scheren en tot
een ronduit racistische houding kwamen. Wie in een stad als
Amsterdam zijn oren de kost geeft, krijgt inderdaad heel wat
onvriendelijks over « de » Surinamers te horen.
Feitelijk draagt Nederland zelfs een dubbele schuld aan de
misère van de mensen uit « de West ». Niet alleen laat men
ze hier in de steek of komen ze hoogstens in aanmerking
voor een bescheiden medelijden, maar ook in Suriname zelf
hebben de Hollanders zich nooit voldoende ingespannen om
de voormalige kolonie kans te geven zich te ontplooien. Wei
gaat er heel wat ontwikkelingshulp naar Suriname, maar die
komt bepaald niet ten goede aan die bevolkingsdelen die er
het meest behoefte aan hebben. Er is verzuimd voldoende
werkgelegenheid te scheppen, men heeft de kleine boeren
maar laten aanmodderen en aan het sociale welzijn van de
Surinamers is steeds veel te weinig aandacht besteed. Geen
wonder dat er een massale vlucht ontstond naar Nederland,
« land van belofte ». Waar dan nieuwe teleurstelling en wanhoop te wachten stonden.
Veel uitzicht op verbetering bestaat er heiaas niet. Want ook
de besprekingen over de komende onafhankelijkheid van
Suriname bieden weinig uitzicht wat het welzijn van de bevolking betreft. De Surinamers zullen dan immers mogen kiezen
tussen de Surinaamse en de Nederlandse nationalitiet, en
te verwachten is dat velen van hen voor de Nederlandse
zullen opteren. Hetgeen betekent dat een sterk ontvolk land
straks op eigen benen zal staan terwijl de immigranten ongeveer in de positie van . gastarbeiders » zullen verkeren.
Konklusie van de hierboven genoemde prof. Van Doorn :
« Het meest waarschijnlijk is het ontstaan van een raciaal
proletariaat, kontinu voor de keus gesteld tussen veredelde
armenzorg en even vernederende arbeid ». Onbegrijpelijk
dat de mislukte opvang van duizenden Indonesiërs (Ambonezen) in de vijftiger jaren voor Nederland niet een les is
geweest...

WIJ 6

(AVD) De Turkse vlag die sinds
eind vorige wee/c boven Famagoesta waait is meer dan een
simbool van tiet voldongen (Turkse) feit. Haar aanwezigheid geeft
meteen te kennen dat de situatie
van de Noordatlantisctie
Verdragsorganisatie
in dit
oostelijk
deel
van
het
mediterraneum
nooit meer zal worden wat ze tot
dusver is geweest. Het militaire
wandeltochtje dat het Turkse leger na zijn maar half geslaagde
invasie van juli jl. heeft georganiseerd, is in een bepaald opzicht
zo'n beetje het onwettig kind van
de Russisch-Amerikaanse
detente...
Nooit had Ankara dit avontuur
aangedurfd, indien het niet van
meetaf aan verzekerd ware geweest van de oogluikende en tegemoetkomende houding van de
supergroten. Premier Ecevit van
Turkije kan vandaag moeilijk bekennen dat Henry Kissinger te
Ankara eventjes geknipoogd heeft
toen hij de Turken van een tweede militaire
aanval op Cyprus
. probeerde - af te brengen.
Maar de wereld weet dat de vaderlijke waarschuwing
uit Washington niet eens vergezeld was
van een tijdelijk
wapenembargo
tegen de al te voortvarende Turken. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat premier Ecevit
vol lof is voor de
'konstruktieve'
houding van Washington en Moskou m.b.t. het Cyprisch
konflikt.
Tegen de Amerikaanse prognoses
in schakelde de Sovjetunie, die
na de door Athene geïnspireerde
putsch van Sampson met de
Turkse reakties
had gesimpatiseerd, niet meteen over op slmpatieën voor Griekenland, toen de
junta werd uitgerangeerd en Turkije zijn landingsoperaties op het
eiland uitvoerde. Moskou kreeg
immers uit Ankara de belofte
mee, dat de Turken op Cyprus
geen militaire
steunpunten zouden oprichten, die bij een internationale krisis als Navo-bases
zouden kunnen funktioneren. Turkije kon gemakkelijk op die Russische desiderata ingaan omdat
het door zijn ligging aan de zuidkust van Klein-Azië en op amper
60 kilometer van Cyprus verwijderd, over nog andere steunpunten kan beschikken...

Het is een feit dat de Turkse
strategen
vandaag meer schrik
hebben van Griekenland dan van
de Sovjeunie, hoe irrationeel die
ingesteldheid
ook moge
lijken.
Kissinger moest met die omstandigheid rekening houden toen hij
de nadelige gevolgen van het Cyprisch konflikt voor de Navo-situatie wilde beperken. Hij moest er
vanuit gaan dat Turkije wegens
zijn strategische
ligging en zijn
militair potentieel (een veelvoud
van de Griekse legermacht) nog
belangrijker is dan Griekenland.
Voorlopig moet hij de desertie
van Griekenland uit de verdragsorganisatie als een onontkoombare tegenslag inkasseren.
Hij
moet ook de volkomen gerecht-

CYPRUS:

TURKSE
WINST
vaardigde explosie van anti-amerikanisme voor lief nemen die
dezer dagen in Athene en andere
Griekse steden is
losgebarsten.
Op de koop toe moest hij vaststellen dat zijn Turkse protégé
een Navo-partner sui generis is
die de hele toestand erg pragmatisch bekijkt. Stilaan zal Kissinger moeten wennen aan de omstandigheid dat de Turken hun
lidmaatschap van de Navo voor
eigen nationale doeleinden aanwenden en zonder zich te storen
aan verplichtingen
die onveranderlijk aan aangegane verbintenissen vastzitten. Op dit ogenblik
weet hij zelf niet eens hoe al die
risiko's op zijn eigen roemruchte
karrière
zullen
inspelen.
Wel
weet hij dat internationale
politiek niets met sentiment vandoen
heeft en dat de heftige Griekse
gevoelsontladingen
morgen weer
in toejuichingen
kunnen overslaan.

Het is voorzeker geen sinekuur
om een bondgenoot als Turkije
binnen de perken van de internationale plichtenleer te houden,
te meer dat de Turkse expansie
op Cyprus moet gezien worden
tegen de achtergrond
van een
heroplevend
islamitisch
nationalisme in Turkije. Dit nationalisme werd op gang gebracht door
een liberale, centrumlinkse
Ecevit, die met het oog op een meerderheid in het parlement, op de
rechts-nationalistische
welvaartspartij kon rekenen. Rechts en
links verbonden zich ahw tegen
het gematigd konservatisme van
ex-president
Demirei,
tot
een
koalitie die binnenlands
allesbehalve harmonisch
werkt,
maar
buitenlands
samen
gehouden
wordt door de in de derde wereld
zo populaire politiek van onafhankelijkheid tegenover de supergroten. Hoe dan ook de knettergekke Cyprus-putsch
had voor
ironisch gevolg dat in Ankara een
linkse regering werd gered die
normaliter
in 1975 zou weggestemd worden. Na de invasie op
Cyprus wordt Ecevit nu door een
nationalistisch
elan geschraagd...
waarbij zelfs de oppositie aansluiting moet zoeken.
Terwijl het Turkse invasieleger op
Cyprus zijn posities verstevigt en
Andreas Papandreoe te Athene
banbliksems slingert naar Kissinger (' The man who won the
Nobelprize is a killer I ') wacht
de wereld op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de onafhankelijkheid van Cyprus. De diplomatieke wonderdoeners met Kissinger vooraan die door hun technokratische alchemie het gevaarlijk Cyprisch vuurtje hebben aangestoken, moeten nu ook maar
voor de blusoperatie zorgen. Dit
kan alleen gebeuren te Geneve
en nadat gebleken is dat ook Turkije bereid is water in zijn wijn
te doen. Intussen
kunnen de
Sovjets in hun nopjes zijn over
de barsten die het Cyprisch avontuur in de Navo-verdediging heeft
geslagen. Misschien kunnen Uno
en Navo die zo duidelijk de onmacht van het internationale verdragsarsenaal in het licht hebben
gesteld, in extremis nog hun ingedeukt prestige
opkalefateren.
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ANTWERPEN

Het arr. bestuur dankt alle afdelingen voor hun aanwezigheid
met afvaardiging, vaandel, krans of bloemstuk, bij de plechtige en indrukwekkende uitvaart van dr. Hendrik Ballet, op

ANTWERPEN (Arr.)
ARR RAAD
De e.k arr raad
pen op vrijdag 13
20 u 30 m lokaal
Turnhoutsebaan 28,

zal plaatsgrijseptember te
« Trefpunt »,
Deurne.

HISTORIEK-AFDELINGEN
Ter attentie van de afdelingssekretarissen wenst de arr sekr. te
herinneren aan zijn oproep, ten
einde van elke afdeling « ten
spoedigste » de gevraagde inlichtingen 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 m lijn gebracht
Verscheidene autocars werden
reeds besproken Wij verwachten
een doorzettende aktle op dit gebied van al onze afdelingen.
ANTWERPEN (Stad)
SEKRETARIAAT
Vanaf maandag 19 augustus is
het 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
VUJO
Geregelde samenkomsten van
onze Volksunie-jongeren te Antwerpen Stad op het sekretariaat
Voor juiste inlichtingen over hun
vergaderdagen tel. Viaene Anita
33 91 36, Coveiiers 37 34.97, Ann
Monseur 27 91 14.
UITNODIGING
Heden zaterdag 24 augustus te
15 u verzamelen VU-afd Merksem en alle vrienden en vriendinnen uit het arr aan café « Sportman », hoek Laaglandlaan-Akkerbouwstr (Kroonplein) te Merksem voor deelname aan de feestelijke VU-optocht als slotmanifestatie van het 20-jarig bestaan van
afd IVIerksem Nadien receptie en
korte feestzitting met sen Hector
De Bruyn in Vlaams Huis « Tijl »
(Bredabaan) Moge wij ook op
uw aanwezigheid rekenen '
BALEN-OLMEN
TOMBOLA VOETBAL
DE LEEUWEN - BALEN
2872 - 2104 - 3815 - 1746
2228
1817 - 2012 - 1502 - 3345 - 2747
1719 - 2733 - 1558 - 3284 - 2868
2518 - 2910 - 1687 - 1881 - 2525
2550 - 1145 - 1632 - 2484 - 2217
1809 - 3480 - 2767 - 2220 - 1787
3983 - 1955 - 2248 - 2211 - 3197
1503 2886 - 3072 - 2941 - 3125
3776 2241 - 3317 - 3268 - 2190
2998 - 2895 - 3441 - 2133 - 1956
Prijzen af te halen vóór 1 oktober
in 't lokaal « De Leeuwen », Kerkstr 63, Balen
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VOETBALKRONIEK
26-6
De Leeuwen-BS
aftrap
15 u Het werd weer één van die
zware nederlagen, die enerzijds
te wijten was aan de afwezigheid
van de goede krachten, anderzijds aan het slechte weder Uitslag
0-8
23-6
Hoef Sp-De Leeuwen
aftrap 15 u De opkomst der gevraagde spelers liet te wensen
over, na moeilijkheden konden wij
starten met enkele buitenstaanders er aan toe te voegen Niettegenstaande De Leeuwen het
sterkst waren werd de uitslag 1-0
29-2
De Leeuwen-Volksunie
SK
deze wedstrijd met onze
vrienden uit Nieuwkerken werd
gespeeld in een gutsende regen
en niettegenstaande dat was de
wedstrijd met slecht te noemen
en werd het een sportieve namiddag Later werden de spelers uitgenodigd op een gezellig samenzijn gevolgd door een etentje
Uistlag 1-1
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 met 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 « Alpheusdai »,
F Williotstr 22, Berchem Toegangskaarten 70 f r , te bekomen
op het VU-sekretariaat, Geestenspoor 72, Ekeren, tel 4104 41 of
bij een bestuurslid

St Katelijne-Waver of eventueel
ook bij Walter Luyten, Liersestwg
140, 2590 Berlaar Teksten ten
laatste binnen zaterdagmiddag te
12 uur
LEDENSTAND 1974
We wachten nog steeds op de
laatste hernieuwing van 3 afdelingen om de ledenstand 1974 definitief te kunnen afsluiten Uiterste
datum voor hernieuwinq is woensdag 28 augustus We bereiken nu
92,7% van ons streefcijfer Indien
de achterblijvers alles binnenleveren zullen we de 95% overschrijden In dit verkiezingsjaar
zeker geen slecht resultaat
Let op
nieuwe leden die nu
gemaakt worden tellen voor 1975
We verwachten er een heel pak
op de arr. raad van 20 september

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 gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle donderdagen van 18 u 30 tot 19 u 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter

MORTSEL
GEMEENTERAAD
Maandag 2 september e k te
20 u m 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
I' feestviering 20 jaar VU » Inschrijvingen en inlichtingen bij
Em Croes, Steenakker 90, tel
49 12 20

HOMBEEK
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Maandag 2 september van 19
tot 19 u 30 in het VU-lokaal,
Bankstr 145
MECHELEN (Arr.)
AKTIVITEITSKALENDER
De afdelingen die hun aktiviteiten en mededelingen willen
zien verschijnen in « Wij » worden
verzocht een week voor het verschijnen ervan hun teksten binnen
te leveren bij Emiel Vanlangenondck, Clemenceaustr 59, 2580

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 vandaag
24 augustus 1974 De bekende
Groene Kappelle zal aan het
hoofd van de muzikale rondgang
opstappen
Na de optocht ontvangst in het
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298,
met toespraak door sen Hector
De Bruyne Bijeenkomst
vandaar 24 augustus om 15u , Kroonplein, einde van de Timmermanslaan en einde de Chastellei, lokaal Sportman hoek Laaglandlaan
en Akkerbouwstr Ruime parkeergelegenheid Hartelijk welkom en
dank

SINT-JOB-IN- 'T-GOOR
20 JAAR VOLKSUNIE
Op 3 november vertrekt er een
busje naar het Gents <• Kuipke »
Inschrijven bij E Pierie, 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 Pierie voor 18
augustus Nadere inlichtingen tel
63 14 94.

woensdag 14 augustus jl.
P.S. : Een « onbekende vaandrig » vergat in de St-Laurentiuskerk zijn handtas, inhoudende een vlaggestok-hoes. Af te halen bij arr. sekr. Wim Claessen te Mortsel (tel. 031/55.39.09).

VOOR
ONZE LANDBOUWERS
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.

SEPTEMBER
1 St-Katelijne-Waver : Toeristische fietstocht langs de Her
tog Jan-route Inger door VUVA
6 Willebroek : Ledenvergadering te 20 u 30 in het lokaal
13 Deurne : Arr. raad te 20 u 30 in lok « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28
14 0-L-V-Waver : Politiek VU-souper m de parochiezaal
14 Hombeek : VU-dansfeest.
21 Niel : Vujo-fietsenrally « Rupelstreek » (nadere gegevens
zie berichtgeving Niel)
20 Mechelen : Arr. raad.
28 Kapellen : Herfstbal.
29 Niel : « Rupel- en Schelderally » (nadere gegevens zie
berichtgeving Niel)
OKTOBER
5 Blaasveld : VVB-bal, afd Willebroek-Tisselt-Blaasveld.
12 Berlaar : VU-dansfeest.
12 Niel : VU-dansfeest
13 Antwerpen : Groots feestmaal « 20 jaar VU », Beursgebouw
18 Mechelen : Arr. raad.
19 Lier : VU-dansfeest.
26 Mechelen : VU-dansfeest in het kader van de arr « 20
jaar Volksunie «-viering.
26 Wommelgem : VU-afdelingsbal.
NOVEMBER
3 Gent : Feestviering « 20 jaar VU », Sportpaleis 't Kuipke
15 Mechelen : Arr. raad.
16 Willebroek : VU-dansfeest
24 Halle : Nationale Vlaams-Brabant-betoging (ingericht door
het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen)
26 Antwerpen : KVO-Puccini-avond.

WIJ 7
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NIELSCHELLE
PUPEL- 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 formuIe 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 prijsuitreiking met « Stuif-ln ».
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.
DIENSTBETOON
Steeds na telefonische afspraak
bij prov raadslid Jan Van Rooy,
Kasteelstr. 4, tel. 41.41.73.
ST-KATELIJNE-WAVER
FIETSTOCHT
Op zondag 1 september nodigt
de VUVA-SKW je vriendelijk uit
op een gezellige, toeristische
fietstocht Wij begroeten Bonheiden, Muizen, Rijmenam, Keerbergen, Steenokkerzeel, Meisbroek,
Perk, Elewijt e a. (Hertog Jan-route) We verzamelen vanaf 9 u.
vertrekken om 9 u. 30 ; terug rond
aan IJzerenveld 130 (Pasbrug) en
17 u 30 Knapzak meebrengen.
Iedereen is welkom. Inlichtingen
bil Godelieve De Keyser, Albertstr. 27.

ZITDAGEN VLAAMS ZIEKENFONDS TAK MECHELEN
Maandag 2 september van 20
tot 20 u. 30 in het lokaal « In de
Wereld », Markt 5 (Centrum) en
van 21 tot 21 u. 30 ten huize van
Emiel Vanlangendonck, Clemenceaustr. 59 (Elzestr.).

TURNHOUT
DI-VOORDRACHTEN

DKnscB€coon

Op 13 en 27 september e.k. zal
het Dosfelinstituut
voordrachtavonden inrichten in de Warande.
Alle VU-leden en simpatlsanten
houden deze avonden vrij

ZITDAGEN SENATOR JORISSEN
De zitdagen van senator Jorissen te Booischot, Herselt en Hombeek
van maandag 9 september wordt verschoven naar vrijdag 6 september,
zelfde uur (Booischot 18-19 u., Herselt 19-20 u.. Hombeek 21-22 u.).

IN LIER DAAR STAAT EEN HUIS

BRUSSEL-STAD

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.

Senator H. DE BRUYNE
WIJNEGEM : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.26).
1ste en 3de maandag van 19 tot 20 u.
BURCHT : ten huize van dhr. Edw. Lemmens, K. Albertstr. 62, tel. :
52.77.45.
Dinsdag 17 september van 20 tot 21 u.
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 Bosmens, Korte Heuvelstr. 35, tel.

66.74.59.
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u.

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS
De Lierse zaterdagse markt stond dezer dagen op stelten. Een propagandaploeg van de « Omroeper-Neteland », Vlaams blad voor Lier
en omstreken, in samenwerking met en gesteund door de VU-afdeling
Lier en haar mandatarissen, vestigde op een zeer originele manier de
aandacht van de talrijke marktbezoekers op het feit dat de Lierse
brandweer onlangs werd ingezet om het dak van een Liers schepen
te herstellen. Een liedjeszanger, begeleid door een akkordeonist, een
doedelzakspeler en het traditionele bord met de getekende tafereeltjes
erop, kloegen dit feit aan op een wel zeer spirituele manier. Wat te
Lier voor een gewone burger niet geldt, is blijkbaar wel van toepassing voor een Lierse schepen, zo luidt de slotsom van 't gelegenheidsliedje. De tekst hiervan, gepubliceerd in de « Omroeper-Neteland »
werd trouwens op zeer grote schaal verspreid tijdens de zaterdagse
markt. Het sukses dat de levende omroeper genoot en de positieve en
geamuseerde reakties van de zeer talrijke marktgangers bewezen dat
Lier het eens was met het VU-standpunt volgens hetwelk de brandweer geen herstellingen mag uitvoeren ; tenzij het stadsbestuur een
zeer sociale houding zal gaan aannemen en in de toekomst de brandweer steeds zal laten optreden om schade te herstellen. Maar dan niet
alleen bij een schepen. Ook bij ieder Lierenaar. Dat hoopt, samen met
de Lierse Volksunie, blijkbaar gans Lier.

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, Zwaluwenlaan 2, 3030 Heverlee (of door
kontante betaling aan hemzelf).
Uitslag en prijsuitreiking zal in
de Sint-Jozefschool rond 20 u.
plaatshebben.

AUTOZOEKTOCHT

LEUVEN (Arr.)
VLAAMSE NACHT
VAN HET ARR. LEUVEN

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

Op 12 oktober zullen weer honderden VU-vrienden de ruime zaal
van de Salons Georges te Leuven vullen om er samen met ons
een heerlijke Vlaamse avond door
te brengen. Het jaarlijks dansfeest van onze arr. VU-ploeg moet
en zal andermaal een sukses worden. Het feestkomitee heeft geen
moeite gespaard om er weer eens
iets heel bijzonders van te maken. Voor de muziek zorgen de
Vlaamse jongens van de Ketelbak, een eigenaardig klinkende
naam, maar steengoed. Als gast
komt de onovertrefbare « Jef

HEVERLEE

WIJ 8

Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65.
Elke maandag van 16 tot 19 u.
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 57.13.52.
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u.
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Antwerpsest. 378, tel. 88.05.03.
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u.
Volksvertegenwoordiger R. MATTHEYSSENS
BORSBEEK : café « Riviera ». Jos Reusenslei 17.
1ste en 3de maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorpsplein.
1ste en 3de maandag van 19 u. 30 tot 20 u. 30.
WESTMALLE : ten huize van dhr. Fr. Dams, Hallebaan 40, tel. 12.04.52.
Woensdag 11 september van 19 tot 20 u.
BRECHT : ten huize van dhr. Al. Van Hoof, Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95.
Woensdag 11 september van 20 tot 21 u.

Vele jaren na de aktie In het Lierse, begint nu ook in de andere delen
van het arrondissement deze werking stilaan los te komen,
leder lid van de Volksunie en iedere « Wij «-lezer heeft nu de kans
om In zijn buurt een degelijke optimale dienstverlening van een neutraal Vlaams ziekenfonds te verkrijgen. Aarzel daarom niet langer en
neem kontakt op met één van de volgende personen :
— Lode Van Dessel, Zandvekevelden 8, 2260 Nijlen. Tel. 031/81.82.76.
Voor de gemeenten Lier, Kessel, Nijlen, Bevel en Berlaar.
— Alfons Van Hout ; Kleine Hooiweg 4, 2598 Itegem.
Tel. 015/24.64.86. Voor de gemeente Itegem.
— Staf Auwers, Kraanweg 21, 2680 Bornem. Tel. 031/89.16.19.
Voor de gemeenten Bornem, Weert, Hingene, Puurs, Oppuurs, Liezele,
Lippelo, Sint-Amands, Mariekerke en de Rupelstreek.
— Wilfried Leemans, Kerkstraat 10, 2660 Willebroek. Tel. 031/86.74.06.
Of André Suyckens, Vinkstraat 23, 2660 Willebroek. Tel. 031/86.86.48.
Voor de gemeenten Willebroek, Ruisbroek, Breendonk, Heindonk, Blaasveld en Tisselt.
— Emiel Vanlangendonck (arr. verantwoordelijke), Clemenceaustraal
59, 2580 Sint-Katelijne-Waver. Tel. 015/21.66.12. Voor de gemeenten
Mechelen, Walem, Heffen, Leest, Hombeek, Duffel, Sint-KatelijneWaver, Koningshooikt, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bonheiden, Rijmenam,
Heist op den Berg, Hallaar, Wiekevorst, Booischot, Beerzel, Putte en
Schriek.
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BRABANT
VOETRALLY

SEPTEMBER

Burm ». Beslist de moeite waa«l.
Aarzel niet en koop vlug kaarten
via uw afdelingsverantwoordelijken aan de demokratische prijs
van 75 fr.
TOMBOLA
Tijdens onze VU-nacht op 12 oktober a.s. natuurlijk weer een reuze tombola. Ditmaal nog beter
(hoe kan het ?) dan de vorige.
Honderden waardevolle prijzen,
waar men wat aan heeft. Reeds
velen kwamen een prijs schenken. Er kunnen er echter nog heel
veel bij. Hebt u nog iets, wacht
dan niet tot morgen om ons een
seintje te geven. Graag komen
wij de prijs of prijzen zelf afhalen met als beloning een flinke
en oprechte dank ! Telefoneer of
schrijf naar André Van Hoof,
Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo,
tel. 016/22.70.14.
ST-KATHERINA-LOMBEEK
VUJO - T-DANSANT
Zaterdag 28 september om 19
u. 30 in zaal Uilenspiegel met
disco-bar. Kaarten 40 fr., kas 50
fr.

Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS
26 augustus :
SCHEPDAAL : van 18 u. 30 tot 19 u. 30 : Gemeentehuls.
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.
Volksvertegenwoordiger PAUL PEETERS
KAPELLE-OP-DEN-BOS : iedere dinsdag van 19 tot 20 u. en iedere zaterdag van 11 tot 12 u., Mechelseweg 64 (tel. 015/711.422).

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

24 AUGUSTUS 1974
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LIMBURG
HASSELT
LIMBURGS OFFER VOOR
VLAANDEREN
Op zondag 27 oktober zal het komitee Limburgs Offer voor Vlaanderen wijlen de heer Jozef Deumens, oud-senator en oorlogsburgemeester van Hasselt, herdenken In de Limburgse hoofdstad.
Te 14 u. 30 wordt een eucharistieviering opgedragen in de SintOuintinuskatedraai en te 15 u. 30
wordt een herdenkingszitting ge-

VUJO-NATIONAAL
• Volgende weekend van Vujo-Nationaal gaat door te Cadzand (vormingscentrum Hedenesse) op 13, 14 en 15 september 1974.

houden 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.
zullen de besturen der afdelingen Herderen, Millen, Riemst en
Valmeer vergaderen ten huize van

onze vriend Wim Vos, Kerkstr. te
Millen. Nadere inlichtingen zullen
nog volgen.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. BESTUUR
Volgende vergadering op dinsdag
27 augustus e.k.
PAARDENKOERS
Hierbij worden alle afdelingen
verzocht tijdig aanwezig te zijn
op de arr. paardenkoers van vandaag 24 augustus.

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

AZAERT

TONGEREN-MAASEIK

Brabantdam 142 GENT

paardenkoers
Reeds nu het evenement van het jaar in ons arr. Heden zat. 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 !

OOST-VLAANDEREN
GENT
GEZELLIG SAMENZIJN
Traditiegetrouw gaat op de laatste zondag van augustus ons gezellig
samenzijn door voor VU-leden en simpatisanten. We komen samen te
Vurste in het domein van mej. Goethyn morgenvroeg vanaf 10 u. De
echte Stroppen (Gent zelf) mogen gratis binnen, de VU-ers van andere
oorden moeten 30 fr. betalen. Nog vlug een telefoon naar E. Stadeus
(echtg. Tassche), Otegemsestwg 438, 9000 Gent, tel. 22.05.27.
GENT
SOC. DIENSTBETOON
Huguette De Bleecker, prov.
raadslid, is elke dag persoonlijk
of tel. te bereiken tussen 18 en
19 u. Tolhuislaan 15, 9000 Gent,
tel. 091/25.64.87, elke vrijdagavond In Vlaams Huis «Roeland»,

elke eerste maandag ten
Schouls,
Meulestedestwg
9000 Gent.

huize
330,

LANDEGEM
DIENSTBETOON
Meester F. Baert houdt zijn zitdag vanaf volgende maand :

—

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING
•
•
>
>

VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
•
•
•
•
•
•

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN

DienscBCcoon

iedere derde zondag om 11 u, en
dit ten huize van G. Schaeck,
Vosselarestr. 16, Landegem.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Dinsdag van 10 tot 11 u. 30,
Driesstr. 61 (Center), bij Godelieve Van LOG, tel. 52.14.09.
WAARSCHOOT
OBERBAYERN
Zaterdag 31 augustus. Uitstapje
per autocar naar het Boudewijnpark te Brugge. 55 fr. Vertrek te
19 u. op het Dorp.

Senator E. DE FACQ
Tijdens de maanden juli en augustus kunnen schriftelijk of telefonisch
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).
Senator O. VAN OOTEGHEM
26 AUGUSTUS
GENTBRUGGE : van 20 tot 22 u., Rode Kruisstr. 7 (091/30.72.87).
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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,

WEST-VLAANDEREN
ADINKERKE
OVERLIJDEN
Op 29 juli werd onder grote
deelneming
Jeroom
Coupillie,
Vlaams oudstrijder 14-18 en trouw
lid van de Volksunie ter aarde besteld. Aan deze noeste werker op
alle gebied wend de gepaste laatste eer bewezen. Onze vaandrig
Juul Faezebaert kwijt zich steeds
plichtsvol van zijn taak. Tijdens
de mis bracht de koster enige
aangepaste Vlaamse liederen ten
gehore. Aan het graf sprak Bert
Hendryckx,
afdelingsvoorzitter
van de VU een korte rede uit.
Wij bieden aan mevrouw en de
familie onze innige deelneming
aan.
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of tot
H. Van Rijssel, KOO-lid, K. Boudewijnlaan, tel. 050/41.12.01.
Oud-volksvert. P. Leys herneemt
zijn maandelijkse zitdag vanaf de
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eerste dinsdag van september
van 20 tot 21 u. in het spijshuis
Béarnaise, de Smet de Nayerlaan
86, tel. 050/41.30.70.
VLAAMS VERBOND
VOOR GEPENSIONEERDEN
Gepensioneerden welke nog niet
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 belangrijke
vermindering voor die er in bezit
van is, komen steeds terecht op
het plaatselijk sekretariaat van
het VVVG, Astridlaan 2, tel.
41.38.65, alwaar zij deze verminderingskaarten kunnen bekomen.
ICHTEGEM
OVERLIJDEN
Amper een drietal maanden na
het overlijden van onze voorzitter Maurits De Keyser is nu ook
zijn vriend en medestrijder Oskar
Strubbe van ons heen gegaan.
Ruim 50 jaar streed Oskar in de
Vlaams-nationale rangen, en was
hij één van de eersten, en trouw-

ste Volksunielid van onze afdeling. Aan zijn diepbeproefde echtgenote en kinderen bieden wij
dan ook ons diep medevoelen en
oprechte deelneming aan.
HUWELIJK
Jeanette Meulemeester,
ter van ons bestuurslid
Meulemeester trad in het
lijk. Aan het jonge paar,
wederzijdse familie's onze
lijke gelukwensen.

dochAndré
huween de
harte-

GEBOORTE
Bij onze jonge voorzitter Lieven
Van Poucke en zijn vrouwtje Viviane werd een eerste kindje geboren, een flinke dochter die Nele
gekerstend werd. Aan de gelukkige ouders en aan de meter en de
peter onze hartelijke gelukwenLEFFINGE
GEBOORTE
Bij Eduard Vyvey en Rita Dobbelaere kwam op 6 juli een dochtertje Eva. Onze hartelijkste gelukwensen aan beide ouders.

KOEKELARE
GEBOORTE
Op 8 augustus werd Leen geboren, dochtertje van Paul en Suzanne Stellamans-Deckmyn. Proficiat aan beide ouders.

de werden als volgt gewijzigd :
Effektieven : Gaston Vandenabeele, Emeric Ramboer ; Plaatsvervangers : Willy Vanhee, Georges
Pluy.

OOSTENDE-CENTRUM
HUWELIJKEN
Op 2 augustus stapte ons Vujo.
bestuurslid Luk Verlonje in het
huwelijk met Gert De Groof uit
Oud-Turnhout. Jammer
genoeg
gaat het echtpaar in Antwerpen
wonen. Niettemin onze hartelijke
gelukwensen aan het bruidspaar
en de beide families en dank voor
hetgeen Luk voor de VU heeft
gedaan. Namens de afdeling werd
een leeuwevlag ten geschenke
gegeven.
Op 9 augustus trad Etienne Verhack in het huwelijk met Francine
Ocket. Hartelijk proficiat aan het
bruidspaar.

OOSTENDE-MARIAKERKE
HUWELIJK
Op 25 juli werd het huwelijk ingezegend van Georges Depoorter
(zoon van ons raadslid Lieve Depoorter) met Rita Vermeesch. Onze hartelijke gelukwensen aan
het bruispaar en de wederzijdse
families.

OOSTENDE-RAVERSIJDE
WIJKRAAD
De VU-afgevaardigden in de
stedelijke wijkraad van Raversij-

GEBOORTE
Op 30 juli werd het gezin van
Rudie en Simonne Messens-Geldhof vergroot met een dochtertje
Valerie. Onze allerbeste gelukwensen.
OOSTENDE-VUURTOREN
GEBOORTE
Op 25 juli werd bij Gabriel Deschoemaeker en Marie-Jeanne Decapmer een dochtertje Karine geboren. Onze hartelijke gelukwen-
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GROOT-OOSTENDE OPNIEUW IN ROUW

JAN BLANPAIN & FRANS TERMOTE
Op drie weken tijd verloor Oostende drie belangrijke figuren,
die zowel vóór de oorlog, als nadien toen de VU de Vlaamse
gelederen weer samen smeedde, een belangrijke rol gespeeld
hebben in de Vlaams-nationale beweging. Henri Terryn herdachten wij reeds in het laatste nummer voor de vakantie
van « Wij ».
Op 25 juli overleed, na pijnlijk leed. Jan Blanpain. Ofschoon
te Mechelen geboren bracht hij zijn leven door aan de kust.
Samen met Alfons Wielockx zaliger en Kamiel Deprez richtte
hij na de eerste oorlog de Frontpartij op te Oostende. In de
Volksunie maakte hij zich tot aan zijn ziekte verdienstelijk
met allerlei administratief werk.
Op 30 juli ging ook Frans Termote van ons heen. Hij was ook
weer één van de eersten die aansloten bij de herstichte
Vlaams-nationale partij. In een periode dat weinigen nog

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 inwijkellngen 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, Guldo 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

Jan Blanpain

Frans Termote

durfden, zeker te Oostende, werd hij in 1964 kandidaat op
onze toen nog onvolledige lijst. Frans Termote heeft ook
enorm veel bijgedragen tot de financiële mobilisatie tijdens
alle verkiezingen, ook nog tijdens die van 10 maart jl.
Beide vrienden waren getroffen door de repressie.
Zij behoren tot een stoere en degelijke generatie, die wars
van elke ontaarding, de moed opbracht om het kristen en
Vlaams ideaal ook in tegenspoed te belijden.
Wanneer duizende namen zullen vergeten zijn, zal dit geslacht
nochtans in de geschiedenis van ons volk blijven verderleven.
Beiden werden met de Vlaamse Leeuw begraven. Voor Jan
Blanpain liep de grote St-Janskerk flink vol. J. Nagels hield
de afscheidsrede. Frans Termote werd op eigen verzoek in
alle intimiteit begraven en slechts enkele vrienden en bekenden woonden de uitvaart bij, waaronder Flor. Grammens.
Op te merken valt dat zowel bij H. Terryn als bij J. Blanpain
en F. Termote door de pastoors zeer mooie en treffende
woorden werden uitgesproken.
De Volksunie van Oostende heeft aan alle drie veel te danken en hun herinnering zal lange jaren verderleven. Wij bieden aan alle naastbestaanden onze innige en dankbare deelneming aan.
Jef Nagels

TWINTIG
JAAR
VOLKSUNIE
•

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

GENT : zondag 3 november
Groots massafeest in het Sportpaleis (5500 plaatsen) voor
jong en oud, voor de hele Vlaams-nationale familie.

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

VLAAMSE NACHT
VAN HET ARR. LEUVEN
GROOT VOLKSUNIEDANSFEEST
met
DE KETELBAK
- JEF B U R M
Z a t e r d a g 12 o k t o b e r 1 9 7 4 vanaf 2 0 u u r
in de zaal van Salons Georges
Hogeschoolplein - Leuven

STAD DIEST
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen deelt mede dat
volgende betrekkingen in vast verband bij het stadsbestuur
vakant zijn :
2 betrekkingen van opsteller ;
2 betrekkingen van politieagent ;
1 betrekking van geschoold arbeider-chauffeur ;
1 betrekking van beroepskorporaal bij het stedelijk
brandweerkorps ;
1 part-time betrekking van sekretaris der stedelijke
muziekschool.
Alle inlichtingen zijn te verkrijgen in het Stadssekretariaat,
alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
De indiening der kandidaturen dient te geschieden vóór 5
september 1974.
Namens het Schepenkollege :
De sekretaris,
De burgemeester,
R. TIMMERMANS
G. CLUCKERS

WALTER ROLAND
Wie naar een goede betrekkmg
zoekt, kan steeds een beroep
doen op de Erasmusschool, Begijnenvest 99, Antwerpen, tel. :
33 60.58.
R 106

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer !)
Telefoon (031)36.86.62

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 Ninove, 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, 1711
Itterbeek, tel. 02/521.19.09. R 109

ALLE MONTUREN

NATIONALE
18 de TRANCHE
12.000000

HOGE LOTEN :

'f>|fi'<r*'»*i«»--..

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen

Leerling Technicum, Londenstr. te
Antwerpen, zou gaarne inwonen
bij deftige familie, niet ver van de
school Komt uit West-Vlaanderen Adres bureel blad.
R 110
Gezocht : burgerlijk ingenieur mechanika, ondervinding In mechanlka 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

LOTERIJ

3 X een half miljoen
Trekking op 4 september
HET BILJET
HET TIENDE

230 fr.
25 fr.

VISSEN BIJ HOOG TIJ . . .
--1 MET DE NATIONALE LOTERIJ

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentüdsep
nuttige, estlietische vorm.
Onzo
studiedienst
lost

uw

MEDEGEDEELD
ERASMUSSCHOLEN STELLEN
TENTOON TE ANTWERPEN
Onder het motto « Dit Is een
gemeenschapsschool » wordt tot
en met 1 september a.s. een tentoonstelling georganiseerd in de
Erasmusschool, Begijnenvest 99
te Antwerpen. Open van 9 tot 12
en van 14 tot 19 u. Iedereen is
welkom.

WIJ lO

woonprobleem
gratis op

ZIEKENFONDS FLANDRIA
Keizer Karelstraat 80, Gent,
tel. : 23.52.27.
Het ziekenfonds richt voor gepensioneerden en alleenstaanden
een treinreis in naar Loano (Golf
van Genua) Vertrek : 13 september , terug . 29 september. Prijs :
5 900 fr (reis en verblijf inbegrepen). Men kan ook inschrijven
bij het Vlaams Verbond voor Gepensioneeren.

Begijnestraat 39-41

Turnhoutsefaaart 102-104 - BORGERHOUT - Tel, 36.40.86
ANTWERPEN - Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24.25.23
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SOCIALE INFORMATIE

grotere polyvalentie in de job meebrengen. Dit zou ook ten goede komen aan
het klimaat in de onderneming en men
zou meer ijver en arbeidsvreugde hebben.
NIET AL WAT GOUD BLINKT

BRENGT DE VARIABELE ARBEIDSTIJD
DE OPLOSSING ?
De variabele arbeidstijd, de glijdende arbeid, de flexibele of zwevende arbeidsduur zijn vele woorden voor eenzelfde
begrip met variërende
toepassingsmogelijkheden.
Ons levensritme wordt de laatste jaren
alsmaar sneller. De spanningen en de gejaagde sfeer die de arbeid dikwijls meebrengt, worden nog opgedreven door het
tijdverlies en de drukte van de verkeersstroom die men 's morgens en 's avonds
met angst om te laat Xe komen moet
trotseren.
Een aantal jaren geleden werd door een
Duitse onderneming een uitvinding op de
markt gebracht, die voor de firma zeker
een winstgevend zaakje belooft te worden, maar die ook een hele omwenteling
kan teweegbrengen in het leef- en arbeidspatroon van arbeid£H-s en bedienden.
WAT IS VARIABELE ARBEID ?
In grote lijnen komt dit hierop neer dat
werklieden en bedienden zelf een tijdsmarge wordt toegekend, waarin zij 's morgens het werk kunnen aanvangen en het
's avonds kunnen beëindigen. Wie dus
's morgens liever wat langer blijft slapen,
kan dit doen. En wie 's avonds op een
bepaald uur wil thuis zijn of de verkeersdrukte wenst te ontlopen, kan zelf zijn
vertrekuur kiezen.
Er worden echter meestal wel grenzen
aan die vrije keuze gesteld, doordat men
tijdens een vastgestelde periode van de
dag wel aanwezig moet zijn, b.v. tussen
10 en 16 uur. Men moet natuurlijk ook
zijn totaal aantal arbeidsuren kloppen,
hetzij per dag, per week of per maand
De toepassingsregels hiervan verschillen
van onderneming tot onderneming, in
sommige gevallen wordt toegelaten dat
men een halve dag vrijaf kan nemen en
deze uren ofwel vooraf of later presteren.
In andere ondernemingen is dat dan weer
niet voorzien.
PRIKKLOK IN ERF HERSTELD ?
De prikklok
en naar de
verwenste,
vorm weer
Opdat men

die men tot hiertoe verfoeide
bodem van de diepste oceaan
komt thans in een andere
opduiken.
zelf zou weten hoeveel uren

r

men reeds gewerkt heeft en nog moet
werken en om de werkgever de kontrole
van het aantal uren mogelijk te maken,
wordt een registreermachine van het
aantal gepresteerde uren ingevoerd, de
uitvinding waarvan boven sprake. Deze
machine kan in veel opzichten met de
traditionele prikklok vergeleken worden,
met dit verschil dat deze niet meer de
onuitwisbare getuige is van het feit dat
men niet stipt op het vastgestelde uur
op het werk aanwezig was.
VOORDELEN
VAN DE GLIJDENDE ARBEIDSTIJD
ledere bediende of werkman kan werken
volgens zijn eigen ritme. Er zijn mensen
die van nature 's morgens beter werken,
er zijn er anderen die pas later in goede
konditie geraken. Men kan zich dus naar
zijn natuur aanpassen.
Bepaalde karweitjes, zoals naar postkantoor, bank of belastingsdiensten gaan,
kunnen gemakkelijker uitgevoerd worden.
Men hoeft ook niet meer tijdens de spitsuren zich op tram, bus of trein te wringen, men kan een rustiger ogenblik afwachten. Bij een meer algemene verspreiding van het stelsel van glijdende arbeidstijd zullen de spitsuren ook verdwijnen of alleszins vervagen.
Afspraken met dokter of tandarts b.v.
kunnen vlotter geregeld worden.
Vertragingen op de weg naar het werk
om redenen van verkeersopstoppingen,
slecht weer of omdat men zelf zijn weg
even onderbreekt, brengen niet meer mee
dat men « te laat » komt. De angst om te
laat te komen bestaat niet meer.
Het systeem van de glijdende arbeidstijd
biedt heel wat mogelijkheden om de arbeidstijd beter te spreiden in funktie van
bepaalde behoeften in het privéleven.
Volgens sommigen brengt de variabele
arbeidstijd ook meer zin voor organisatie
en verantwoordelijkheid mee. De werknemers dienen onderling overleg te plegen over de organisatie van eikaars werk
en uurregeling. In sommige gevallen zullen bepaalde bevoegdheden aan elkaar
moeten overgedragen worden. Dit kan
ook een verrijking van de kennis en een

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
MILITIEVERGOEDING (i)

O

1. Rechthebbenden
Zijn gerechtigd op militievergoeding, in deze volgorde :
— de echtgenote van de militair, eventueel echtgescheiden ;
— de wettige en natuurlijke broers en zusters van
echtgenote uit een vorig huwelijk, zomede de
door beiden erkende natuurlijke kinderen ;
—

de wettige en natuurlijke broers en zusters van
de militair die wees zijn, ofwel door hun ouders
verlaten zijn (inbegrepen verlaten halve wezen) ;

— de ouders van de militair, eventueel de andere
ascendenten of met ouders gelijkgestelden die
de militair hebben opgevoed toen deze minder
dan 18 jaar was en vader/moeder-loos of verlaten, bijaldien vaststaat dat zij, op het ogenblik waarop de militair in dienst trad, bij deze
werkelijk de plaats van de ouders innamen ;

o

— de militair die wees is, de militair die van zijn
ouders verlaten werd, de militair die halve wees
is en verlaten.
2. Wanneer gaat het recht in ?
In beginsel gaat het recht in vanaf de indiensttreding. Doch wordt de vrouw slechts rechthebbend :

00

o

c_
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— ofwel vanaf de vierde maand na het huwelijk ;
— ofwel vanaf de zevende maand dienst ;

De formule zoals deze idealistisch wordt
voorgesteld, kan niet altijd en overal voor
iedereen toegepast worden. Bij ploegarbeid, handwerk en voor bepaalde funkties die een stipte aanwezigheid vergen,
kan de glijdende arbeidstijd vergeten
worden.
Binnen de kontekst van de huidige arbeidswetgeving schuilen ook heel wal
moeilijkheden voor een soepele toepassing. De reglementering inzake arbeidsduur en arbeid van jonge werknemers is
tamelijk in strikte termen vastgelegd,
waarin voorlopig geen plaats is voor de
glijdende arbeidstijd.
Ook wat het presteren van overuren betreft, kunnen moeilijkheden ontstaan.
Waar de wetgeving thans de betaling van
overloon voorziet wanneer langer dan 8
of 9 uren per dag gewerkt wordt, kan in
een stelsel van glijdende arbeidstijd dit
gebeuren zonder overloon. De uren die
men meer gewerkt heeft kunnen later
immers gebruikt worden als gespaarde
uren wanneer men een kortere arbeidsdag of een dagje vrijaf verlangt. Van
werkgeverszijde biedt dit uiteraard voordelen en financieel gezien van werknemerszijde een nadeel. Men kan zich echter wel afvragen wat belangrijker is meer
vrije tijd of meer geld.
Er schuilt echter wel een addertje onder
het gras, wanneer men omwille van een
vertraging tijdens de weg naar het werk
ongewild later op het werk verschijnt.
Wettelijk gezien mogen dergelijke vertragingen aan de werknemer niet aangerekend worden onder vorm van loonverlies.
In een stelsel van glijdende arbeidstijd
zullen meer dan waarschijnlijk met dergelijke vertragingen geen rekening gehouden worden en zal men toch zijn vereist aantal uren arbeid moeten kloppen.
Afwezigheden van korte duur, die thans
vrij algemeen toegekend worden zullen
in het vervolg moeten gerekend worden
binnen de vrije tijd. Dat betekent dus dat
men hoe dan ook zijn normaal urenaantal
zal moeten arbeid leveren.
Ondanks het feit dat in Duitsland het
systeem vrij algemeen verspreid en toegepast wordt, blijkt bet in België moeilijk van de grond te komen. Naast de vrij
goede weerklank dat bet vond bij de
werknemers en ondernemingen, waar het
bestaat, blijft een zeker wantrouwen heersen zowel bij werkgevers als werknemers
en hun vakverenigingen. De glijdende arbeid die in principe vele goede punten
scoort, moet eerder in zijn toepassingswijze per onderneming dan wel In zijn
principe beoordeeld worden. Een principe
kan maar goed genoemd worden, wanneer
het ook goed is in zijn toepassing.

IV/05
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— ofwel vanaf de geboorte van een kind ;
— ofwel vanaf de huwelijksdag voor militairen met
reeds zes maand dienst.
Voor ouders, grootouders, pleegouders (zie par. 4
van 1) gelden volgende regels :
— vanaf de indiensttreding :
— 1. de vader en de andere mannelijke ascendenten die aan één der volgende voorwaarden
voldoen :
— ofwel 60 jaar oud zijn ;
— ofwel wegens ziekte of lichaamsgebreken
onbekwaam zijn zelf in hun onderhoud t»
voorzien, ongeacht de leeftijd ;
— ofwel 55 jaar zijn en werklozensteun getrokken hebben voor een totale duur van
tenminste 60 dagen in de loop van de zes
maand die de datum van de aanvraag om
militievergoeding voorafgaat.
2. de moeder en de andere vrouwelijke ascendenten, zo zij ongehuwd zijn, weduwe of echtgescheiden. Minstens één jaar door de man
verlaten zijn wordt gelijkgesteld met echtgescheiden zijn. De moeder en de andere vrouwelijke ascendenten mogen de aanvraag doen
indien de man wegens ziekte of lichaamsgebreken de aanvraag niet zelf kan doen.
— vanaf de zevende maand :
de ouders, de andere ascendenten en gelijkgestelden die niet aan de hierboven vermelde
voorwaarden voldoen.
NB : De perioden van wederoproeping geven eveneens recht op militievergoeding,
(wordt vervolgd)
Cw.

DOKUMENTATIE

BELASTINGSVERHOGINGEN
EN NOC VEEL MEER !
De regering, die het nu eens « anders »
zou doen, komt 35 miljard inkomsten tekort, en bedenkt de belastingsbetalers met nieuwe belastingen ten belope
van 20 miljard.
Men verwacht dat de lopende uitgaven In
1975 zo wat 25% hoger zullen liggen als
in 1974 : de Staat moet dus 25% méér
ontvangen. Doch anderzijds zullen de Inkomsten van de personen en de firma's
in ons land met slechts 10% ongeveer
stijgen, een groot gedeelte daarvan zal
worden opgevreten door de Inflatie. Dit
betekent in gewone taal dat we iets meer
geld zullen ontvangen, doch dat we daarvoor niets meer kunnen kopen. En dat we
toch meer aan de Staat moeten afdragen.
Het wordt dus overduidelijk dat de Regering het probleem totaal verkeerd stelt :
haar probleem is er geen van inkomsten,
vermits de belastingen praktisch aan het
plafond van de mogelijkheden zitten. Het
probleem van de regering is er een van
uitgaven.
Nu heeft ministér De Clercq verzekerd
dat «bezuinigingen alleen niet volstonden»
doch blijkbaar wil men verwarring stichten door met woorden te spelen. Met bezuinigingen bedoelde de minister ongetwijfeld dat men zuiniger zal worden met
papier en potloden, dat men de verwarmingsradiatoren niet zal aanlaten naast
geopende deuren of vensters, of zelfs dat
de ministeriële wagens niet meer zullen
gebruikt worden om de dames van kabinetsleden toe te laten te gaan boodschappen ? Dergelijke bezuinigingen zijn misschien beperkt.
Daarnaast bestaan er echter enorme mogelijkheden om te besparen. De minister
erkende dat de « gedebudgeteerde » uitgaven in 1975 méér dan 23 miljard zullen
bedragen : dat zijn uitgaven ingevolge
verbintenissen door min of meer zelfstandige parastataien. Hierover heeft het Parlement nooit enige informatie ontvangen,
laat staan dat het deze uitgaven zou hebben goedgekeurd. We dienen er ons wei
bewust van te zijn dat, in ons land, miljarden belastingsgelden worden uitgegeven
zonder de minste kontrole.
De verspillingen in het onderwijsnet grenzen aan het ongelooflijke : thans worden
er scholen gebouwd voor enkele schaarse
leerlingen die dan nog op 'n weinig fraaie
manier moeten geronseld worden.
Voor plannen van ruimtelijke ordening
werden er aan private (verpolitiekte) studiebureaus honderden miljoenen uitbetaald : de waarde van hun werk wordt
sterk betwijfeld.
In de kabinetten van onze ministers zitten honderden personen méér dan wat is
toegelaten. Ook het aantal ambtenaren in
de verschillende overheidsdiensten neemt
onrustwekkende verhoudingen aan.
Tot nog toe kon men al dat aanzien als
verspilling.Indien echter die lijn verder
wordt doorgetrokken, is een totale ontreddering onvermijdelijk, gezien men het
benodigde geld niet bij mekaar kan blijven halen.
Het aantal aktieven onder de bevolking
vermindert zeer sterk, en zal blijven afnemen. Integendeel neemt het aantal pensioengerechtigden zeer sterk toe. Dit betekent gewoon dat er steeds minder bijdragen zullen betaald worden, en dat er
steeds meer pensioenen worden uitgekeerd. In ons land was die verhouding
reeds in 1967 de slechtste, en de toestand
zal nog verslechteren. Met het gevolg dat
de lasten, die op de aktieve bevolking zullen gaan drukken, bijzonder zwaar worden.
Precies hetzelfde probleem stelt zich in
verband met de ziekte- en invalldltelteverzekering : ingevolge de veroudering
van onze bevolking zal de verzekering
van de gepensioneerden, weduwen, wezen en invaliden een tekort op de begroting van 1975 ten bedrage van 11 miljard
met zich mee brengen.
Er is ongetwijfeld niemand, die hierin zou
willen gaan snoeien. En er zijn, zeer zeker, nog heel wat voorzieningen welke
een absolute voorrang behouden.
Het komt er dus op aan nu eens eindelijk
de echte prioriteiten op iange termijn
vast te leggen, en te berekenen wat deze
aan de gemeenschap zullen kosten.
Vertrekkende van het totale pakket belastingen en bijdragen, dat voor de aktieven draagbaar is, is dan vlug uitgemaakt
wat nog mogelijk is voor voorzieningen,
welke misschien wel nuttig, doch niet
absoluut noodzakelijk zijn.
De leiders van alle mogelijke drukkingsgroepen zullen moeten gaan inzien dat
het onmogelijk is aan de Staat nog meer
taken op te leggen, of van de Staat nog
meer voorzieningen of subsidies allerhande te vragen, zonder dë belastingen op
een ondraaglijk-hoog peil te brengen.
ALBRECHT DE SCHRYVER,

WIJ
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Haaien ? Als een zeehengelaar dat woord In de mond durft te nemen
in een gezelschap van « landratten » wordt er vrolijk gegrinnikt. Ha,
ha. haaien, hier op de Vlaamse kust ! Moet er nog zand zijn ?
En toch is dit geen visserslatijn. Er worden elke zomer wel degelijk
haaien gevangen vóór de Vlaamse kust, aan de hengel nog wel, door
zeehengelaars die er met zeewaardige boten op uit trekken. Nou,
haaien... Het woord heeft voor de meeste mensen een schrikwekkende
klank. Het doet hen denken aan meterlange vissen met een vreselijke
bek vol vlijmscherpe tanden, echte moordenaars. Aan de Vlaamse kust
werd echter nog nooit iemand een been afgebeten, laat staan opgevreten door bloeddorstige haaien, dus...
Minuutje. Om te beginnen zwemmen er In de wereldzeeën vele tientallen haaiensoorten rond. Sommigen worden hoogstens een meter lang,
andere gaan tot 12 meter lengte bij een gewicht van 3 tot 4 ton. En ze
zijn ook lang niet allemaal gevaarlijk voor de mens. De « moordenaars »

HAAIEN
HENGELEN
VOOR
DE VLAAMSE
BANKEN

Fier als een gieter met de eerste haai. Ectit wel huese vissen om met de hengel te vangen. De gevlekte
vis is een hondshaaitje, de andere een ruwe haai.

onder de haaiensoorten vind je trouwens meestal in de tropische wateten. Met hen hebben onze brave « Vlaamse » haaltjes echt niets te
maken : zij zijn hooguit gevaarlijk voor de makrelen en de platvissen.
Hun afmetingen zijn trouwens niet zo indrukwekkend. De «zandhaaien»
zoals ze in visserstaai worden genoemd (officieel heten ze « ruwe
haal », in het latijn « Galeorhinus galeus ») die vóór onze kust worden
gevangen zijn meestal tussen 1 m en 1 m 70 lang, bij een gewicht van
7 a 8 tot 16 a 17 kg. Een « zandhaai » van 20 kg en meer Is al een hele
knaap. Volgens de visserijgidsen komen ze in de zuidelijke Noordzee
vrij talrijk voor. Wie met een boot op haalenvangst uitgaat is daarom
echter nog niet zeker er ook te vangen. Om te beginnen moet je een
heel stuk uit de kust varen (en dat laat het weer niet altijd toe) en dan
nog kan je ze dagenlang tevergeefs opzoeken. Maar vind je een goeie
stek, dan kan je er in enkele uren tijds tientallen aan de lijn krijgen.
Een van onze medewerkers maakte zo'n geslaagde haaiensafari mee
vanuit Zeebrugge. Hij raakte er maar niet over uitgepraat. Ziehier zijn
echt gebeurd verhaal, met de bewijskrachtige foto's erbij.
WINDKRACHT VIER
De Zeebrugse vissershaven ligt
nog verlaten als we onze spullen
uitladen op de kaai. Verderop ligt
de tien meter lange motorsloep
al startklaar, en straks komt de
schipper. Het zal een hele trip
worden : tot twintig, vijfentwmtig
kilometer ver in zee, heeft hij ge.
zegd. Als de wind tenminste
Het ochtendbriesje is stilaan een
« stijve bries » geworden die de
vlaggen hard doet wapperen. De
wind komt uit het noordoosten.
Nog is de zee vrij rustig — er
zijn geen schuimkopjes te zien
— maar de radio voorspelde « tot
windkracht vier » en dit is op het
randje af. Het is ebbe nu, maar
wat zou het worden bij het keren
van de stroming ?
Maar de schipper vindt het doenbaar en hij kan het weten : twintig jaar zee heeft hij er op zitten
En dies sleept het hele gezel-

Een gedeelte van de vangst
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schap — zes stoere knapen met
een haaienkompleks en één «makreeitoerist» — opgewekt de vele
hengelattributen, de regenkledij
« zeker is zeker » — en de nodige leeftocht aan boord.
Kwart over negen stevenen wij
de vuurtoren op de havenmuur
voorbij. Als een rustig ademend
dier ligt de wijde grijze zee voor
ons. Heerlijk dat gevoel van vrijheid en van ruimte. Adieu kantoor, adieu enerverende stadsdrukte, adieu lelijke steenklompen op de zeedijk.
Er wordt weinig gesproken aan
boord : iedereen is druk doende
met hengels, molens, lijnen en
loodvormen. Om toch maar geen
minuutje te verliezen op de visgrond zelf. Maar we hebben nog
ruimschoots de tijd. « Ongeveer
twee uren varen » zegt de schipper. Rechtop in de stuurhut, de
handen op het roer, stuurt hij
pal noordwest. Voor hem liggen

makrelen bij de vleet en ettelijke

een zeekaart met diepteaanduiding en boeienligging en een
groot kompas. Hij is één en al
aandacht : we naderen immers
de vaarroute van de zeeschepen
en moeten er dwars overheen.
« Makrelen vang je pas volop een
eind uit de wal, waar het water
helder is en behoorlijk diep »
legt hij uit « en daar zitten ook
de haaien. Vandaag kunnen we
het rustig wagen — het zicht is
goed — maar als er mist hangt
blijf je best uit de beurt van de
grote scheepsroutes, dat is veiliger ».
De schuit loopt goed. Van de wazige kustlijn zien we nu enkel
nog de hoge gebouwen. De zee
is ook woeliger geworden en het
wordt een karwei om vast op eenzelfde plek te blijven staan.
WAAR LIGT DE GOOTEBANK ?
Tegen elf uur vraagt de schipper
ons mee uit te kijken naar de
Gootebankboei, die ergens vlak
voor ons moet liggen. Van daar
af zullen wij ons zachtjes laten
meedrijven op de stroming en
kan het vissen beginnen.
De lichtere makrelenhengel met
de « verenpaternoster » wordt
klaargezet — de stugge • pook »
voor het grote spel moet nog
even wachten — want eerst dienen enkele tientallen makrelen
gevangen als aas voor de haaienlijnen.
Maar waar blijft de boei ?
« We moeten er nu ongeveer
zijn », zegt de schipper, maar mijlen in de omtrek is geen boei te

« zandhaaien

bespeuren... En het helpt niet
scherp uit te kijken tot de ogen
ervan schemeren. Op hoop van
zegen dan maar.
De motor wordt stilgelegd en zeven makrelenlijnen gaan geruisloos te water. Er Is nog alleen
het zachte klotsen van de golven
tegen de boeg. Een kwiartier gaat
voorbij, een half uur... en nog
geen « staart » te bekennen. De
stilte wordt drukkend. De schipper voelt aan wat iedereen denkt
en wordt er wat nerveus bij.
« Toch moet het hier ergens in
de buurt zijn » mompelt hij « maar
goed, we zullen dan maar enkele
mijlen verderop gaan zien ».
Weer start de motor en we glijden verder de immense plas OD.
Opnieuw geprobeerd nu, het water lijkt wat helderder... Plots
komt er spanning in de troep :
twee man tegelijk hebben leven
gevoeld en halen op. Enkele seconden later spartelen 2 prachtige blauwe makrelen en een horsmakreel in de boot. Eindelijk I
Maar het is loos alarm. Een echt
denderende vispartij wordt het
niet. Ruim een uur later hebben
we amper een dozijn makrelen en
een tienlial « poers » (horsmakrelen). Het woord « haai » durft
niemand nog In de mond nemen.
We zijn een heel stuk naar het
westen afgedreven en onze schipper weet niet meer waar hij het
heeft. Zou hij dan toch een verkeerde koers hebben gevaren ?
Enkele mijlen verder komt er een
boei in zicht, niet de boel echter
die we zochten. Het blijkt de «ZW
Akkaert» te zijn. « En toch zullen we « ze » vinden » gromt hij
verbeten. Van het nieuwe oriëntatiepunt gaat het opnieuw fullspeed in noord-oostelijke richting. Eindeloos lijkt de tocht, en
het is al bij tweeën geworden als
er nog eens — eerder lusteloos
— naar de hengels wordt gegrepen. « Gooi er nu maar de haaienlijnen in, jongens, als ze hier niet
zitten weet ik er niets meer van».
RAAK I
Eén man hengelt verder op makrelen — voor de aasvoorziening,
je kan immers nooit weten — de
zes anderen brengen het « zwa_ar
geschut » in stelling. Een haaienlijn bestaat uit een stevige hengel uit holle glasvezel, sterk en
toch soepel, voorzien van een
« reel » of robuste zeemolen. Onderaan de hoofdlijn — in « terylene » of nylon van 1 mm dik
wordt een drie meter lange stalen onderlijn vast gemaakt met
een grote gesmede haak waaraan
rustig een hesp kan opgehangen
worden Aan die haak wordt dan
een flink stuk verse makreel geregen en het geheel gaat overboord met een klomp lood van
zo'n driekwart kilo. Om het aas

tegen de bodem — vijfentwintig
meter diep — te houden ondanks
de vrij sterke stroming. Nee, met
voorntjes vissen op 'n vijver kan
je het heus niet vergelijken.
De eerste tien minuten gebeurt
er weer niets. Wel haalt de makrelenman laf en toe enkele vissen op, maar haaien... De stemming is onder het vriespunt gedaald. En plots is het raak. De
man op de achtersteven heeft
een stomp gevoeld op zijn hengel, nog een en nog een. Met een
forse ruk « zet » hij de haak en
zet zich schrap. De hengel staat
nu kromgebogen en er wordt
flink aan gerukt. Draaien maar.
nu. Het schijnt uren te duren
De hele bende Is klaar wakker
maar dan wordt diep in het heldergroene water het witte vlssenllchaam zichtbaar. Traag wentelend komt de vis naar boven —
het is een haai — tot hij eensklaps woest over en weer gaat
schieten in een ultieme poging
om te ontsnappen. Maar reeds
heeft de schipper de staart —
ruig als schuurpapier — vast en
zwaait hem naar binnen. Een paar
flinke meppen met een ijzeren
staaf maken een einde aan het
gevecht. Oef...
Het grote geloof zit er weer in
bij de volgelingen van Petrus. Ze
grijpen de hengel steviger vast
en wachten gespannen op hun vis.
Enkele makrelen en « poers »
worden haastig door een vleesmolentje gednaaid en het goedje
gaat als lokvoer overboord. Drie
minuten later komt een tweede
haai kletsend aan boord en twintig minuten nadien zijn het er al
zeven geworden. Iedereen is er
« high » van — de schipper niet
het minst — en pas nu merken
we dat onze «makreeltoerist» het
heeft laten afweten. Bleek als
een lijk en gliarieogend hangt hij
over de reling gebogen : zeeziekte. Het over en weer klotsen van
de boot — de zee staat nu vol
schuimkoppen — is hem blijkbaar
noodlottig geworden. Arme kerel.
Voor de anderen gaat het feest
verder. En wanneer dan tegen vieren aan de terugtocht wordt aangevat stralen de gezichten : zestien haaien liggen kriskras door
elkaar op het dek. Stuk voor stuk
visjes van om en bij de meter, de
grootste is precies 1,32 m lang.
De gloeihete koffie smaakt heerlijk in het havenpaviljoentje.
x Toch begrijp ik nog steeds niet
waarom wij de boel niet in 't vizier kregen » zegt de schipper
« we hadden ze zeker moeten
zien, het weer was klaar genoeg».
« Weet je het dan niet » waagt
de barman « ze hebben ze gisteren weggehaald, voor nazicht
waarschijnlijk »
Toen mompelde de schipper iets
héél oneerbiedigs.
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DURE GRAP

D€ SPORCUJIIK

De kranten zijn dus alweer duurder geworden, 's Maandags Rost
een « Les Sports » bij voorbeeld
al zestien frank. Wij begrijpen
dat het niet anders kan, en als
goede demokraat zouden wij het
spijtig vinden dat alweer kranten
zouden moeten verdwijnen door
omstandigheden van ekonomische
aard. Maar zestien frank voor wat
voetbaluitslagen, het wordt toch
een dure grap.

PROFICIAT

ÜAA^-.

Tilleur, de Luikse voetbalklub,
viert haar 75-jarig bestaan. Het is
geen « grote » klub meer, maar
dat is voor ons bijzaak. Wat wij
in deze klub simpatiek vinden is
dat zij destijds een van de eerste
klubs van werkmensen was. In
die tijd was voetbal, zopas uit
Engeland ingevoerd, een vrijetijdsbesteding voor de zonen van
de burgerij. Bij Tilleur dacht men
er anders over, en hoewel hun
spelers in het begin nogal eens
met de nek werden bekeken,
hebben zij volgehouden. Dat is —
nu nog — een proficiat waard.

OOK DAAR

/ ^ ^ £ ^

ONZEKERHEID
En zo is de voetbalkompetitie alweer begonnen.
Extra vroeg dit jaar, en extra lang. Er zijn immers
voor de eerste keer twintig klubs in de hoogste
afdeling, en dat betekent dat de kompetitie acht
wedstrijden langer duurt. Daar komt bij dat het aantal matchen op Europees niveau steeds maar toeneemt. Er zal dus ook af en toe op woensdag gevoetbald worden.
Hoe zal de kompetitie verlopen ? Hoe zal het publiek reageren ?
De eerste vraag lijkt ons gemakkelijkst. Wij zien
niet goed in wie het professioneel uitgekookte
Anderlecht van de titel zal houden, zelfs als er bij
Anderlecht, zoals Rik de Saedeleer het zei, nogal
veel generaals rondlopen voor nogal weinig soldaten.
Wat het publiek betreft, dat is een andere zaak.

SLAP
Heel ver waren de wereldkampioenschappen wielrijden nog niet
gevorderd in Montreal toen wij
deze regeltjes schreven, al waren er al enkele dames en heren
op het schavotje geklommen. Traditie getrouw waren er geen Belgen bij, hoewel wij voor de rest
de wielernatie nummer één zijn.
Het komt ons — en wij zijn in
goed gezelschap deze keer, want
Mollet schijnt ook in die richting
te denken — voor dat het meer
een kwestie van willen is dan van
kunnen, en kunnen dus niet anders dan voorstellen onze dames
en heren voortaan thuis te laten.

Verleden zondag was het al niet je dèt. Het seizoen
is lang. Er zijn een heleboel wedstrijden zonder inzet te verwachten. De suprematie van enkele klubs
— de echt professionele — zou een nadelige invloed kunnen uitoefenen. En niet te vergeten :
naar de voetbal gaan wordt een duur geval. De
trouwste supporter is jan met de pet. Maar het is
dezelfde jan die hardst getroffen wordt door de
inflatie, de vloed van prijsstijgingen, en de « afslag » van het vlees. Het wordt in ons land zorgvuldig weggemoffeld, o.m. achter veel sportinformatie, maar het wordt voor ons allemaal die jan
met de pet heten, een serieus tikkeltje moeilijker
om elke maand bijna twee blauwe brieven te spenderen aan de sjotterij.
Daarom denken wij dat de komende kompetitie
geen groot sukses wordt voor de klubkassier. Een
troost kan het misschien wezen dat de kwaliteit
van een dalend aantal supporters verbetert ?

AAN W.A.

Wij schamen ons helemaal niet,
want met die • vergelijking • wilden wij precies de overdrijvingen
in de sportgazetten van die dagen
een beetje aan de kaak stellen.
Wij dachten dat dit kon blijken
uit de woorden die er onmiddellijk op volgden : • De uitslag is
even onnozel als de voorstelling
van de inzet ». Wij waren trou-

wens al in de DDR (betaalden het
brood er wel wat duurder, maar
hadden de marken goedkoper), en
meenden te mogen vaststellen
dat onze maatschappij op bepaalde gebieden van de hunne veel te
leren heeft. Wat dan ook weer
niet wil zeggen dat wij zouden
willen ruilen. Wat er ook van zij,
met enig -isme heeft het niets te
maken. Het gaat hier gewoon om
wat gebrek aan precisie bij het
schrijven of het lezen.

Naast de snelheidswedstrijden op
de klassieke omlopen en de rally's door gebaand en ongebaand
terrein, bestaan ook de zg. klimkoersen in de autosport. Het
komt er daarbij op aan langs kronkelige wegen zo snel mogelijk
een of andere helling te beklimmen. Dergelijke wedstrijd wordt
o.m. te Herbeumont aan de Semois gereden. Het is in deze
klimkoers te Herbeumont dat
zich zondag de jonge piloot Jacques Wchaleck Schwieck Schwaleck te pletter reed tegen een
boom. In de eerste rit had hij
nochtans een goede tijd gemaakt...

EN DE MAATREGELEN ?
Die klimkoersen zijn zo een beetje het domein van de amateurs.
Niemand bekommert er zich in
feite om of de veelal jonge deelnemers wel ervaring en stuurvastheid genoeg hebben om op die
wegeltjes, waar de automobilist
op « sloeffen » precies tot voorzichtigheid wordt aangemaand, en
terecht, het zotteken te gaan uithangen. En van veiligheidsmaatregelen op de omloop zelf (vangrails, strobalen en zo) is natuurlijk nauwelijks sprake. Onze —
vanzelfsprekend ouderwets en onsportieve — mening : klimkoersen OK, maar dan voor profs en
op beveiligde omlopen. Voor al de
anderen : zoals de wegkode het
voorschrijft.

INSTITUUT P. VERMEIR
AALST : Dirk Martensstraat 48
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3
ROESELARE : H. Consiencelaan 4 6

GOED ZO
Aan de internationale atletiekmeeting voor jongeren te Luzern
namen ook een aantal Belgische
jongens en meisjes deel. En zij
hebben het meer dan goed gedaan. De jongens behaalden de
tweede plaats, de meisjes de
eerste. Bovendien behaalden zij
heel wat overwinningen — meer
dan een dozijn, als wij ons niet
vergissen —, en tenslotte slaagden twee meisjes erin het Belgisch rekord over de 200 m (R.
Wallez) en de 400 m (A.M. Van
Nuffel) te verbeteren. Het zijn
zijn nog geen wereldtijden allemaal, maar het is een flinke vooruitgang, en dat is al heel veel.
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KINDERBIJSLAG
PLAATSINGSDIENST

MAANDAG
De \ezer tikt ons af en toe eens
op de vingers — en dat is maar
goed ook — omdat wij nogal kritisch, en volgens sommigen negatief, zijn ingesteld
tegenover
de spektakelsport. Na lektuur van
een aantal besctiouwingen in diverse binnen- en
buitenlandse
periodieken vinden wij dat wij.
in vergelijking met die sportkommentators, nog een wilde entoesiasteling zijn voor al wat met
vedetten te maken fieeft. Gaan
die een gang, zeg...

DINSDAG
Kolossaal wat een verplaatsingen
tegenwoordig
gemaakt
worden
door de sportbeoefenaars en hun
begeleiders. Koereurs naar Kanada, atleten
naar
Zwitserland,
zwemmers naar Oostenrijk, rugbyspelers
naar Ierland,
ruiters
naar Spanje, autorenners
naar
Frankrijk. Men begint zich af te
vragen of al die spektakels wel
de moeite [en de onkosten) van
de verplaatsingen waard zijn.

WOENSDAG
De schorsing van Walter Godefroot werd met een maand ingekort. Hij kan weer aan de slag.
Wij zijn blij voor hem, maar eerlijkheidshalve moeten wij zeggen
dat we dat toch allemaal niet
goed begrijpen : ofwel was de
man schuldig, en dan heeft strafvermildering geen zin, ofwel was
hij onschuldig, en dan heeft straf
nog veel minder zin. Wij vinden
dat zo van die ' arrangementen
van den arrangeur •.

DONDERDAG
Hoe het verder afgelopen is hebben wij niet meer gevolgd. Wij
vonden het al plezant genoeg dat
een Belgische koereur in Kanada
zijn selektie vernam voor de wereldkampioenschappen in Kanada.
Hij was er namelijk al. En wat
het nog toffer maakt is dat hij
zijn selektie weigerde. Toch komieke geplogenheden in het velowereldje.

VRIJDAG
Er wordt hier en daar nogal luid
gefluisterd dat voorbereiding, verplaatsing en verblijf van de Beize
wielerdelegatie in Kanada — koereurs, verzorgers,
mechaniciens,
offisjellen,
delegees,
komitees,
kommissies, valiezendragers, neven en nichten, vrienden, magen,
kennissen en aangetrouwden, en
nog enkele andere rechthebbenden — nog maar eens een duizelingwekkend bedrag heeft gekost. Waarom zouden ze het oppotten, nu met de inffatie, nietwaar ?

ZATERDAG
teL (053)205.16
teL (056)120.61
tel. (052)215.14
tel. (051)237.20

BESTUURSSEKRETARiAAT
BOEKHOUDEN
INTERNATrONALE
HANDELSBRIEFWISSELING

GEEN ALGEMENE VAKKEN
GEEN AANVANGSDIPLOMA

VAN DAC...

Big chief Mollet
was
koleirlg
toen hij terugkeerde van de wereldkapioenschappen
veloklossen
te Montreal. Als ze het niet wat
serieuser gaan doen, zo sprak hij,
mogen ze niet meer naar de olimpische spelen (in 76), voile. Vinden wij goed gesproken van de
kolonel, maar wij begrijpen niet
zo best waarom hij daarvoor ook
eerst naar Kanada moest. Aan het
hoofd van een delegatie uiteraard.

ZONDAG
Men vraagt niet alleen onze bewondering, maar ook ons medelijden voor Jaak Ickx, die deze keer
tweede zou geworden zijn, als
hij niet tegen een tegenstrever
had gereden, 't Is erg, zeggen wij
maar, zó moeten geklopt worden.

TOT DAC...
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15.55
17.30
18.30
18.35
19.00
19.05
19.45
20.15
21.05
21.15
22.00
22.45

EK-zwemmen in Wenen.
WK-wielrennen in Montreal.
Fabeltjeskrant.
De vloek van Woestewolf.
La linea.
De geizers in IJsland. Dok.
Nieuws.
Llza met een « Z ».
Ballade voor een groot man.
WK-wielrennen in Montreal.
Terloops.
Cannon.

16.00
16.02
16.30
16.40
18.45
19.05
20.00
20.20
22.00
22.50
23.00

Nieuws.
Avonturen van Sllngertje.
Professor Baltazar.
Schateiland.
Fabeltjeskrant.
Rallycross.
Nieuws.
Glazen speelgoed. TV-flIm.
Avro's sportpanorama.
Ontdek je plekje.
WK-wielrennen in Montreal.

22.30

Sport troef !
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De dierenwereld van Gondwana.
Nieuws.
Parijs in het ritme van Caraïbië.
Verlicht mijn duisternis.
Hier en nu.
Interkerkelijk Maassluis
jongerenkoor.
Nieuws.

18.55
19.00
19.15
20.00
22.15
23.00

Eucharistieviering
Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Sport troef.
Kerkdienst.
Een bericht van de wilde
ganzen.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Dirigentenportret.
Oklahoma. Film.
Kardinaal Alfrink. Portret.
Nieuws.

17.00
18.05
18.47
18.50
18.55
19.00
19.25
20.40
20.45
21.50
22.40

Sport troef 1
Teleac.
Vooraf.
Woord voor woord.
Fabeltjeskrant.
The Partridge family
Studio sport.
Nieuws.
De jonge Garibaldi.
De mens in wording.
Nieuws.

13.05
14.00
15.10
15.55
17.10
18.40
18.45
19.00
19.45
20.00
21.00
21.55
22.15
23.45

Concertissimo.
Tarzan et la belle esclave.
WK-wielrenen In Montreal.
EK-zwemmen in Wenen.
WK-wielrennen in Montreal.
Le manége enchanté.
Sportweekend.
WK-wielrennen in Montreal.
Nieuws.
WK-wielrennen in Montreal.
Mauregard.
EK-zwemmen in Wenen.
Raga.
Nieuws.

22.35 Nieuws.

ZONDAG

16.00
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
20.50
21.40
22.20

15.55
17.15
18.25
19.00
19.15
19.45
20.15
20.20
22.05
22.05
23.20

EK-zwemmen in Wenen.
WK-wielrennen.
Tenuto.
Tekenfilmpjes.
Ces animaux qu'on appelle
des bêtes.
Nieuws.
Suggestions.
Les aventures de Don Juan.
WK-wielrennen.
EK-zwemmen in Wenen.
Nieuws.

14.00
14.30
15.40
15.55
17.15
17.45
18.20
18.25
19.15
19.45
20.00
21.20
22.10
22.40

WK-wielrennen in Montreal.
Suzanne en de toverring.
De heren van Bibbelebom.
EK-zwemmen in Wenen.
WK-wielrennen in Montreal.
Reizen naar het onbekende.
Fabeltjeskrant.
Star Trek.
Beentje buiten.
Nieuws.
Sportweekend.
De Waltons.
Festival van Vlaanderen '74.
Nieuws.

18.55
19.00
19.15
19.45
20.15
21.50
22.40

Fabeltjeskrant.
De vlieg. Dokumentaire.
Sporttribune.
Nieuws.
Big boy. Speelfilm.
De mens in wording.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.15
22.00
22.50

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Super king size toppop.
Nieuws.
Jane Eyre.
Televizier magazine.
Alle hens.
Nieuws.

18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
20.45
21.10
22.05
22.30
22.45

Teleac.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Poppenkast.
Nieuws.
Zo vader, zo zoon.
Doris Day show.
Doc Elliot.
Portret van een school.
Geestelijke liederen.
Nieuws.

18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
22.50

La pince a ligne.
La pensee et les hommes.
Lundi-sports.
Nieuws.
Bossemans et Coppenolle.
Nieuws.

DINSDAG
27
AUGUSTUS

18.55
19,00
19.25
19.45
20.15
22.20
22 50

Fabeltjeskrant.
Jazz MIddelheim '73.
Terun. Tekenfilm.
Nieuws.
De hertogin van Avila.
Het vrije woord.
Nieuws.

18.45
18 55
19.05
20.00
20.20
21.25
22.15
22.45

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Natuurfilms maken ?
Nieuws.
Zomaar een zomeravond.
Colditz.
Achter het nieuws.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
22.00
22.45
23.00

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Peppi en Kokkl.
De Melchiors.
Nieuws.
Vergelding. Western.
Een portret van tachtig jaar.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
22.45

1, 2, 3... j'ai vu.
Itinétaires artistiques.
Les saintes chéries.
Antenne-soir.
Nieuws.
Geheimen onder zee.
Montparnasse 19. Film.
Nieuws

WOENSDAG
28
AUGUSTUS

17.55
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.40
21.30

Jevanjong.
Fabetjeskrant.
De familie Partridge.
Yoga.
Nieuws.
Hier is Lucy,
Pano '74.
Als wij maar willen blijft
het geen droom. Dok.
23.00 Nieuws.
23.10 Voetbal.

17.00
17.30
18.45
18.55
19.05
19.15
19.25
20.00
20.20

18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

Teleac.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Nederpopzien.
Nieuws.
Dagboek van een onderwijzer.
21.30 Charles Aznavour.
22.15 Kenmerk.
22.40 Nieuws.

16.45
18.55
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
21.35

20.45
22.45
22.55
23.10

De film van ome Willem
Het parapluutje.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Socutera.
Grabbelton.
Wat een familie.
Nieuws.
Te gast bij John Woodhou
se.
Storm over Rusland. Film
Rita Boas-Koopman vertelt
Weg uit de haat-traditie.
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
20.20
22.10
23.00

1, 2, 3... j'ai vu.
Lequel des trois ?
Les saintes chéries.
Spectacles-festivals.
Nieuws.
Contacts.
La nuit de l'lnguane. Film.
De filmmolen.
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.15
22.40

1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
Les saintes chéries.
Antenne-soir.
Nieuws.
Faits divers.
Angoisses.
Nieuws.

25
AUGUSTUS

MAANDAG

26
AUGUSTUS

11.00
15.30
15.32
15.57
17.00
18.00

DONDERDAG
29
AUGUSTUS

18.55
19.00
19 25
19.45
20.15
20,45
21.45
22.00
22,40
22,50

Fabeltjeskrant.
Primus.
Vida animada.
Nieuws.
Wachtwoord.
De zachtmoedige. TV-spel,
Kortweg.
Première.
Nieuws,
Yoga.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21,05
21.20
22.00
23.20

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Koffiebar.
Vergane glorie.
Nieuws.
Open huis.
Nader bekeken.
Into my heart.
Drieluik Noord-Zuid.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21,50
22.30
22.40
22.55

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Black Beauty.
Zo vader, zo zoon.
Nieuws.
Romeo en Julia eind novem
ber. TV-film.
Hier en nu.
Geestelijke liederen.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

VRIJDAG
30
AUGUSTUS

18.55
19.00
19 30
19,45
20,15
21,05
21.35
22,05
22.35

Fabeltjeskrant.
Vakantiekwis.
Ziet u er wat in ?
Nieuws,
De familie Ashton,
Wikken en wegen.
Relax relax. Amusement.
KTRC-kruispunt.
Nieuws.

18,45
18,55
19.05
19.30
20.00
20,20
22,05
22,10

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Wie van de drie ?
Mash.
Nieuws.
Gravin Maritza.
Ontdek je plekje,
Nieuws.

18.35
18.45
18.55
19,05
20.00
20.20
21.05
22.20
22.50

Teleac.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De Waltons.
Nieuws.
Op losse groeven.
De pion. Triller.
Zenders in woelig water.
Nieuws.
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Feu vert.
Les Wombles.
Les saintes chéries.
Antenne-soir.
Nieuws.
Jason King.
Ceux de chez nous.
Dossiers de la decolonisation.
23.00 Nieuws.
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flflnBCuoLcn
MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

GARAGE ST JOZEF
Assesteenweg 117 - Ternat
Tel. (02)52.13.12

SOMBRERO

Vlaamse camping in Spanje
Inl. Marcel CAMU
Dorpsstr. 64 - 1790 HEKELGEM
Tel. [0533671.32
Schoonheidsinstituut

- 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 ALBAG
Nlnoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
Instituut P. VERMEIR
A a l s t , Dirk M a r t e n s s t r . 58, 0 5 3 / 2 0 5 . 1 6
Dendermonde, De B r u y n l a a n 1 - 3
052/215.14
Kortrijk,
Gentsestwg 3 7 ,
056/120.61
Roeselare, Consiensestr. 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bestuurssekretarioat
(dog- en
weekeindles) - t o t v i e r t a l i g e s t e n o - d o k t y l o ,
t o t v i e r t a l i g e briefwisseling, konversatie,
boekhouden.
Kinderbijslag - Plaatsing.

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS
Nieuwbouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Ungeweg 34 B - 1900 Overljte
(Maleiren) - Tel. (02)653.05.11

CAMPING DE SCHUUR

HOUTWORM?

Noorderwijk - OLEN
TEL. 014/21.28.82

Behandeling van dakwerken tegen alle
houtinsekten. Twintig jaar waarborg.
Ook. op aanvraag. Gratis bestek in gans 1
! het land. P.V B.A. INDUSTRADE,
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmei
Tel. 02/479.20.00.

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

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Rousseaulaan 1 - B 8460 Kokslfde
tel. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. (059)322.60
Verliuring en verkoop van moderne, nieuwe appartementen en studios - bungalovi/s en caravans •
sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksijde, Oostduinkerke en Middelkerke - tiuur 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.

1^,1
IvTil
^^^#
^ ^
en uw

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

Brouwerij
MOORTGAT

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

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
a 734.06.43 en na 18u. 425.46.42

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
gte«nhouw«rsvcsl, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83.

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I
Speciaal voor U bedacht

•

V R A A G T PRIJSLIJST :

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

LUSTRERIE

Aanbouwkeukent
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Miet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studio zijn gratis.

^Ub J UUMS • VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

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

MARC DE VRIESE
WANNEElï HET OM UW
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar KortrIik

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

BIjhuizen : Cogelt Otylel 73
2600 Berehem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

UNITAS n.v.
Kortriikse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('t zat. geilot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

Voor

10%vr.V.U.Ieden

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

Vlaggen - W i m p e l s van
alle landen - Vlaamse
leeuwen - Kleur en publiciteitsvlaggen - Fanions voor sport en
k u i t u u r , per stuk 8 0 f r .
Herdenüingsllntjes voor
Feesten - Petjes V . U . - K o o r d e n van
10 m t . met tweekleurige wimpels
voor zalen te versieren. - Kunstflakken • Bijbeliorigheden.

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

DIRK MARTENS
NINOVE

AAUT

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutttr. 30, 29-33, 36-3B
Tel. (053)240.60

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervertleringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiterultrustingen 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 - traktoren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lestenaar* borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.

DE OUDE KRING

—

Café - vu-lokaal

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN
Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder)
Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pl. T. 051/72.28.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86
Wij zoeken dringend : ais medewerkers : Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de lceul<en kan lelden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bl| : ABTS : TIansestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

Dorpsplein, Heusden-Llmburg

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/544.42

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/33735

600

ARBEIDERS

1001

MOGELIJKHEDEN
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beleg uw geld in

KWALITEIT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
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HOE
OPTREDEN
TEGEN
ONVERANTWOO
VERKAVELINGS

Het openstellen van bossen voor het
publiek, het instandhouden van en
herstellen van bosgebieden is een van
de vele dringende opdrachten van
het
milieubeheer
in
Vlaanderen.

De strijd voor natuurbehoud en verantwoord milieubeheer is in een beslissende fase getreden. In Vlaanderen
werden de jongste jaren talrijke groenen aktiekomitees, werkgroepen leefmilieu e.d. opgericht. In sommige gevallen hebben de initiatiefnemers al
veel bereikt, in bepaalde aangelegenheden beschikten ze over onvoldoende informatie, of over te weinig middelen om iets te verwezenlijken. Vooral wanneer bouw- of verkavelingsplannen het milieu dreigen te vernielen, is
een snel optreden nodig. Maar, is dit
in de huidige omstandigheden mogelijk ?

WAARBORGEN VERGEN (TE) VEEL
TIJD I
Een bijzonder plan van aanleg biedt
de meeste wettelijke waarborgen. Het
rangschikken van het natuurgebied als
landschap betekent voor de gemeente
een minimum aan financiële risiko's
Het bijzonder plan van aanleg bepaalt
de beleidsmaatregelen van de overheid in verband met de ruimtelijke
ontwikkeling, zoals ze zich in het gebied zal voordoen. Zulk plan kan door
elke gemeente worden opgesteld, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de koning, die dan meteen
een termijn oplegt. Het plan wordt bij
koninklijk besluit bekrachtigd. Op 30
juni 1973 waren er in België 3 075 dergelijke bijzondere plannen van aanleg
goedgekeurd.
Zulk plan wordt opgemaakt voor een
gedeelte van het gemeentelijk grondgebied. De bestaande toestand wordt
erin weergegeven, evenals de bestemming van de gronden, de wijzigingen
aan het wegennet, de bouwvoorschrif-

WIJ 16

ten, afsluitingen, binnenplaatsen en
tuinen inbegrepen. Groene ruimten,
bosreservaten, sport- en rekreatiecentra kunnen dus ook in het bijzonder
plan van aanleg worden opgenomen.
De procedure is vrij ingewikkeld en
kan ruim 3 jaar duren. De betrokken
personen en instellingen zijn : de ontwerpers, de kommissie van advies, de
gemeenteraad, het schepenkollege, de
bevolking bij het openbaar onderzoek,
de bestendige deputatie en de koning,
die het plan dient goed te keuren.
Onteigeningen in 't raam van het bijzonder plan van aanleg zijn mogelijk
Ze moeten worden doorgevoerd binnen de 10 jaar vanaf de wettelijke bekrachtiging van het plan, of vanaf de
weigering van de bouw- of verkavelingsvergunning, als deze vroeger
plaatshad. Een schadevergoeding wordt
toegekend aan hen die een schade
hebben geleden van meer dan 20%,
ten gevolge van een bouw- of verkavelingsverbod. Deze vergoeding is niet
verschuldigd, indien de bouw- of verkavelingsmogelijkheden
werden beperkt.
Indien
een
verkavelingsvergunning
wordt geweigerd, omdat de aanvraag
onverenigbaar is met een bijzonder
plan van aanleg in voorbereiding, dan
vervalt de weigering als dit plan niet
wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit, binnen de 3 jaar na de weigering
van de vergunning. In zulk geval moet
een nieuw verkavelingsverzoek worden ingediend Indien dit verzoek opnieuw wordt afgewezen moet dit gebeuren om een andere reden.

JURIDISCH OP LOSSE SCHROEVEN !
In het richtplan wordt de verdere ontwikkeling van een gemeente geschetst.

Dit plan heeft geen bindende kracht,
wordt niet bij koninklijk besluit goedgekeurd en niet gepubliceerd. Toch beroepen sommige
gemeentebesturen
zich op dit plan, om bouw- of verkavelingsvergunningen te weigeren of toe
te kennen. Wettelijke waarborgen biedt
het richtplan echter niet.

EEN KLASSIEKE PROCEDURE, DIE
NOG KAN WORDEN VERBETERD
Een landschap kan worden gerangschikt, waardoor de staat de bescherming ervan waarborgt. Dit kan gebeuren op grond van geschiedkundige
waarden, zijn schoonheid, zijn sociaal
of wetenschappelijk belang. Het initiatief wordt genomen door de koninklijke kommissie voor monumenten en
landschappen of door de overheid, dit
is de minister van Nederlandse Kuituur,
de provincie, de federatie, of de gemeente. Tijdens de procedure mogen
naast voormelde overheden, ook de
eigenaars en de ministers die bevoegd
zijn op het gebied van de ruimtelijke
ordening en de landbouw aanmerkingen indienen. Het voorstel wordt geadviseerd door de koninklijke kommissie voor monumenten en landschappen.
De rangschikking wordt bekrachtigd bij
koninklijk besluit, betekend aan alle
voormelde overheden en eigenaars,
gepubliceerd in het staatsblad" en
overgeschreven op het hipoteekkantoor.
Het koninklijk besluit beperkt de rechten van de eigenaars en bevat een
plan, waarin de grenzen van het gerangschikte landschap nauwgezet zijn
bepaald. De beperkingen zijn zelfs van
toepassing tijdens de procedure, voor
een maximumtermijn van 9 maanden.
Eigenaars en belanghebbenden mogen

aanspraak maken op een vergoeding
van de staat voor het geleden verlies.
Zij kunnen zelfs de aankoop eisen
van hun goederen door de staat, als
zij bewijzen dat de waardevermindering ervan, de helft van de koopwaarde overtreft.
Wijzigingen zijn voorgesteld, die o.m.
een vereenvoudiging van de rangschikkingsprocedure beorgen. Nieuwe
overheidsinitiatieven worden verwacht,
zoals het opstellen van een lijst van'
te beschermen monumenten en landschappen, het bestemmen van toelagen om beschermde landschappen te
vrijwaren, of te valoriseren, enz.

DE WET OP HET NATUURBEHOUD
ZAL DE TOESTAND VERBETEREN
Met het oog op de aanleg van rekreatie- en sportcentra, het beschermen
van landschappen, het herstel van
vervallen bosgebieden, het instandhouden van loofhoutbossen, het openstellen van bossen voor het publiek, enz.
voorziet de wet op het natuurbehoud
staatstoelagen tot 60% van de waarde van de uit te voeren werken.
De komende jaren zullen de aktiegroepen meer mogelijkheden krijgen.
Het is te verwachten dat zij ze zullen
benutten. De overheid kan inmiddels
alvast zorgen voor een gepaste informatie over de inhoud en de toepassingsgebieden van de nieuwe wet op
het natuurbehoud. Bovendien hangt
alles af van de geest waarmee wordt
gewerkt
geen oogverblinding of
goedkope stembusslogans, maar wel
de bekommernis voor het stukje Vlaanderen, dat we aan de komende genenaties zullen overdragen.
DIRK BUYENS
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