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HET BELEID INZAKE TEWERKSTELLING 

DE REGERING MIST DE MOED 
DE WAARHEID TE ZEGGEN! 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft samen met de sociaal-ekono-
mische werkgroep van de partij de jongste regeringsnota onderzocht 
over haar politiek tot behoud van de werkgelegenheid. 
Deze nota is oppervlakkig, behandelt het tewerkstellingsprobleem los 
van de algemene ekonomische kontekst en bevat vrijwel geen duide
lijke konkrete maatregelen die op korte termijn de tewerkstelling rede
lijk kunnen beïnvloeden. 

INFLATIE-BESTRIJDING 

BELANGRIJKST 

Essentieel meent de Volksunie te 
mogen stellen dat het tewerkstel
lingsprobleem in ons land hoofd
zakelijk voortspruit uit de inflatie 
en dat bijgevolg de bestrijding 
van de inflatie strategisch de ab
solute voorrang had moeten krij
gen. 

De regering heeft evenwei geen 
krachtdadige ,anti-inflatie-Dolitiek 
durven voeren Kostbare maanden 
gingen verloren en thans wordt 
de bevolking voor de gevolgen 
van deze aarzelende politiek ge
steld. De Volksunie herinnert in 
dit verband aan de drie hoofdele
menten van een doelmatige anti
inflatie-politiek (geschetst in haar 
anti-inflatieplan) : een strenge 
inkomensbeheersing strenge 
prijsbeheersmg, afremmen van de 
overheidsuigaven. Met genoegen 
wordt aangestipt dat thans ook de 
CVP-jongeren het Volksunie-stand
punt onderschrijven. Er moet 
evenwel vastgesteld worden dat 

de regering geen enkel van deze 
drie elementen daadwerkelijk 
heeft gehanteerd. 
Het zou nochtans fout zijn, zoals 
de regering doet, de inflatiebe-
strijdmg op het achterplan te du
wen en een kunstmatige relance-
politiek te voeren. Dit kan op 
zeer korte termijn tot een schijn-
verbetering voeren, maar op lan
gere termijn een nog diepere te
rugval veroorzaken. 

SPAREN EN ONDERNEMEN 

De Volksunie meent dat voor het 
behoud van de werkgelegenheid 
in de eerste plaats een beroep 
moet gedaan worden op wat be
staat en zijn vitaliteit heeft be
wezen. 
Om op korte termijn de werkge
legenheid te vrijwaren moet in de 
eerste plaats het konkurrentiever-
mogen van onze bedrijven her
steld worden, het ondernemings
initiatief aangemoedigd en de 
koopkracht van de lonen beveiligd 
worden. 
Het moet terug de moeite waard 

worden te werken, te sparen, en 
te ondernemen. 
In dat verband onderstreept de 
VU de noodzaak een verschillende 
politiek te voeren in Vlaanderen 
en in Wallonië. In Vlaanderen 
moet vooral de vitaliteit van de 
kleine en middelgrote onderne
mingen bevorderd worden en het 
overheidsklimaat verbeterd. 
Vlaanderen zit op korte termijn 
niet op staatsbedrijven te wach
ten doch verlangt veeleer in het 
kader van de bestaande mogelijk
heden te kunnen werken. 
In Wallonië is het vertrouwen in 
eigen mogelijkheden blijkbaar 
zoekgeraakt en wordt alle heil 
verwacht van overheidsinitiatie
ven. De VU meent dat aan de 
Walen de keuze moet gelaten 
worden over de politiek die zij 
wensen te volgen op voorwaarde 
evenwel dat de financiële gevol
gen ervan uitsluitend worden aan
gerekend op de Waalse kredieten. 

EEN AARZELEND 
EN ONDUIDELIJK BELEID 

Wat de verschilende onderdelen 
van de regeringsnota m concreto 
betreft, moet worden aangestipt 
dat de meeste voorgestelde maat
regelen weinig of geen direkte 
weerslag op de tewerkstelling 
zullen hebben. 

{lees door biz. 3) 

Het werd dit jaar een witte Pasen, na een groene 
Kerstmis. Het late vleugje winter heeh menig kind 
en wandelaar heel even blij gemaakt, tussen al die 
regenvlagen in. 
Het politieke leven is tijdens de voorbije vakantie

week volkomen stil gevallen. Dit is ook de reden 
waarom ons blad deze week wat dunner uitvalt : 
een kleine besparing in deze barre tijden voor de 
pers. Maar wees gerust, lezer(es), volgende week 
zijn wij er weer op de vertrouwde 24 pagina's. 

WEER WORDT 
EEN VOLK VERPLETTERD 

Brute machtspolitiek, koude berekening en cynische staats-
raison halen het in onze wereld altijd weer op rechtvaardig
heid en respekt voor mensen en volkeren Enkele jaren gele
den werd Biafra gewurgd onder onze ogen, vandaag wordt 
het dappere Koerdenvolk verpletterd door de Iraakse tanks 
terwijl de wereld onverschillig toekijkt De linkse specialis
ten van het « spontane volksprotest » zwijgen, want de 
Koerden leveren kennelijk geen bijdrage tot « de revolutie ». 
En de anderen zwijgen ook, want wie wil Irak, Iran, Syrie, 
Turkije en de Sovjet-Unie nu gaan irriteren — allemaal lan
den die een groter of kleiner stuk van « Koerdistan » bezet
ten — terwijl een goede relatie met die staten zoveel 
nuttiger is 
Het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren is eeri mooi prin
cipe waaraan door velen lippendienst wordt bewezen, maar 
meer ook met Grotere landen pakken er meestal slechts 
mee uit als dit te pas komt in het kraam van hun eigen 
machtsstreven. Zij misbruiken een beginsel dat aan de 
basis zou moeten liggen van elke ruimere wereldorganisatie, 
van de wereldfederatie van vrije volkeren waar wij soms 
durven van dromen. In naam van het heilige zelfbeschik
kingsrecht der volkeren eist de hele Arabische wereld te
recht vrijheid en autonomie voor het Palestijnse volk. IVIaar 
geen enkel Arabisch leider heb ik al weten pleiten voor 
zelfbeschikkingsrecht voor het Koerdische volk, dat verdrukt 
wordt door het Arabische Irak en in de rug geschoten door 
het Arabische Iran. En de Sovjet-Unie, die zich elders vaak 
tracht op te werpen als de grote toevlucht voor verdrukte 
volkeren, heeft meer oog voor haar belangen in Bagdad dan 
voor wat anders. 
Niemand is trouwens vergeten hoe deze leidende kommunis-
tische staat na de tweede wereldoorlog een aantal kleinere 
naties heeft verpletterd en haar regime met geweld opge
drongen. De Amerikanen ? Ach, die denken immers aan hun 
oliebelangen en hun andere strategische « vriendschappen », 
met Turkije bijvoorbeeld. En de grotere Europese naties 
zitten zelf « verveeld » met gelijkaardige kwesties : Enge
land met de leren van Ulster, Frankrijk met Bretoenen en 
Basken Com maar die op te noemen), Spanje met Basken en 
Katalanen, Italië met de Tirolers, en Duitsland is op voor
hand al verdacht. Wat wil je dan. 
Op tal van plaatsen in de wereld, ook in ons oude Europa, 
vechten kleinere volkeren vertwijfeld voor genoeg autonomie 
om hun eigen identiteit in onze snel evoluerende wereld te 
kunnen veilig stellen. Zij komen daarbij altijd weer m bot
sing met het staatsnationalisme van allerlei regimes — kom-
munistische, fascistische, en zogeheten demokratische — 
die hen geniepig of met geweld uit de geschiedenis willen 
weggommen. Wij, Vlamingen, weten er op onze manier van 
mee te praten Om deze ongelijke strijd met enig sukses 
verder te kunnen strijden moeten de volksnationalisten van 
Europa en van heel de wereld elkaar zoeken en op hun beurt 
een soort •• internationale » vormen. Hier ligt onbetwistbaar 
een taak voor een eigen Vlaamse buitenlandse politiek. 

Paul Martens 
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WORDEN DE KOERDEN 
UITGEROIED ? 

Worden de Koerden deze keer 
stelselmatig en grondig uitge
roeid ? Het lijkt erop. Ze hebben 
van de regering van Irak 14 dagen 
tijd gekregen om zioh ofwel over 
te geven of uit te wijken. De 
Koerden zijn een historisch berg-
volk die leven in het grensgebied 
tussen Syrië, Iran, Irak en de 
Sovjetunie, samen ongeveer 10 
miljoen mensen waarvan 3 mil
joen in Irak. Sinds 1961 vecht ge
neraal Meestafa ai Barzani aan 
het hoofd van 30.000 vrijwilligers 
tegen de zgn. linkse regering in 
Bagdad . 

In 1972 kregen de Koerden van 
president Al Bakr kultuurekono-
mie, een raad, 3 ministers in de 
Iraakse regering, enz... maar toen 
bleek dat daar niet in begrepen 
was het recht op hun steden l\^o-
soel en Kirkoek, alsook het recht 
op hun olierijke ondergrond wei
gerden ze die autonomie. Tot nu 
toe konden de Koerden in Irak 
zich staande houden met de 
steun van Iran. Irak en Iran slo
ten echter een paar weken gele
den een akkoord op de kap van 
de Koerden, zodat deze nu geen 
toevluchtsoord meer kunnen vin
den bij hun volksgenoten over de 
grens. De Koerden krijgen ook 
al geen hulp meer van de kom-
munisten, wat in het begin wel 
gebeurde. De Baath-regering in 
Bagdad kreeg grote hoeveelhe
den Russische wapens o.a. de 
laatste types van de Migs. Nu de 
Koerden van iedereen afgesne

den zijn, begint de laatste slag, 
de genadeslag. Zij worden aange
vallen door 100.000 man, uitge
rust met ultra-moderne wapens. 
Worden zij binnenkort met 100-
duizenden afgeslacht en de rest 
verspreid in weer nieuwe vluch
telingenkampen ? Ook hier Is het 
beter te voorkomen dan te ge
nezen. Zal het oude, maar vitaler 
geworden Europa dit toelatea ? 
Europa dat altijd de kristelijke 
waarden van menslievendheid, 
recht op leven, vrijheid en de an
dere mensenrechten hooghield. 
Wat doet Euromarkt ? Zwijgzaam 
toezien zoals in andere konflik-
ten ? 

Bestaat er een steunfonds voor 
de Koerden ? Zo neen, dan moet 
het nu dringend opgericht wor
den. Dat moet men om te begin
nen proberen, langs moeilijke toe
gangswegen (veel grenzen zijn 
gesloten] alle mogelijke humani
taire hulp te sturen : geneesmid
delen, dekens, voedsel, enz... 
Op wetenschappelijk vlak is er 
een centrum nodig voor de studie 
van de onderdrukte volkeren. Na 
Biafra (de Ibo's], Banglades] (de 
Bengalen), na Erythrea komen do 
Koerden. De rij is eindeloos. 
Voor wanneer een « encyklope-
die van de onderdrukte volkeren 
en van de marginale groepen », 
die worden door de gekende 
(staats)encyklopedlën ook ver
waarloosd. 

Toen in 1912 een deel van de 
Boeren in Zuid-Afrika uitgeroeid 
werd door de Engelsen in de Boe
renoorlog, werden In heel Vlaan
deren en Nederland aktie's ge
voerd. Dit zou nu moeten moge
lijk zijn in heel Vrij Europa voor 
dit ouH kultuurvolk, de Koerden. 

Rigo de Nolf, 
Sohransstraat 4. 

2260 Nijlen 
Tel. 031/81.87.86 

KOERDENMOORD 

Gepletterd tussen de « raison d'état » van de laatste abso
lutistische keizer de fameuse Sjah uit Perzië en uit de 
vrouwenblaadjes en tussen het pseudo-socialisme van de 
regering van Bagdad is de Koerdische tragedie nu wel op 
haar scherpst gesteld. Senator Kennedy heeft een oproep 
gedaan aan het wereldgeweten om de tienduizenden Koer
den die rondzwerven in een steeds inkrimpend gebied, bij 
te staan. Op een dringende vraag, van kamerlid Kuijpers, 
heeft onze Van Elslande geantwoord, dat hij aan de Iraakse 
ambassade zijn « bekommernis » zal uitdrukken. Beter ware 
het dat de regering aan het Rode Kruis een aantal miljoenen 
ter beschikking zou stellen om het internationale Rode Kruis 
dat wat hulp verschaft in de vluchtelingenkampen, een beetje 
meer armslag te geven, want deze hulp is maar druppels
gewijs. Na de ontroerende tussenkomst van Dr. Ismet Vanly, 
de Koerdische verbindingsman in Europa, op ons jongste 
VUJO-Kongres te Sint-Niklaas, zouden wi j , Vlaams-nationa
listen, toch ook wat meer mogen doen dan ons simpatieap-
plaus na zijn toespraak. 

Waarom niet in samenwerking met Nederland ? Daar wordt 
In aanbeveling van alle frakties uit de kamer een « Nationaal 
appèl voor de Koerden in Irak » georganiseerd. De inhoud 
van deze nationale petitie is de volgende 

« • Wij protesteren tegen de vernietigingsoorlog die tegen 
het Koerdische volk in Irak wordt gevoerd. 

• Wij veroordelen de veelvoudige schending van de rechten 
van de mens die met deze oorlog gepaard gaat. 

• Wij verlangen snelle en definitieve beëindiging van de 
oorlog, waarvan anderhalf miljoen Koerden het slachtoffer 
dreigen te worden. 

• Wij erkennen de rechten van het Koerdische volk in Irak 
op een eigen bestaan, een eigen kultuur en volledige auto
nomie binnen Iraaks staatsverband. 

• Wfj dringen aan op onmiddellijke openstelling van de 
Turkse, de Syrische en de Iraanse grens voor hulpzendingen 
en vluchtelingen. 

• Wij vragen de verantwoordelijke nationale en internatio
nale instanties in verband hiermee ten spoedigste alle nodige 
stappen te ondernemen ». 

Wie zich bij deze petitie wil aansluiten die door onze Neder
landse vrienden aan de iraakse en internationale instanties 
zal bezorgd worden sture een briefkaart aan Initiatiefgroep 
Koerdistan, Postbus 13059, Utrecht, met vermelding : Ik sluit 
mij aan bij het nationaal appel voor de Koerden in Irak, 
gevolgd door naam en adres. 

Verenigingen die geïnteresseerd zijn in een voorlichtings
avond over het Koerdisch probleem, kunnen zich wenden 
tot : het Vlaams Komitee voor steun aan nationale minder
heden. Sekretaris : Walter Luyten, Liersestwg 140, 2590 
Berlaar. Tel. : 031/821.193. 

NOG NIETS VERANDERD 

Als 16-jarlge kreeg Ik, destijds, 
wonende In Limburg, mijn eerste 
harde meppen, als lid van het 
trommel korps van het AVNJ 
(Vlaamse Jeugdbeweging). Wij 
schreven toen periode 1935-1940. 
Mijn zoon, eveneens 16 jaar, toog 
naar Schaarbeek, om te betogen 
met zijn TAK-vrienden tegen de 
apartheidspolitiek ,van burge
meester Nols. 

Terwijl de betogers neerzaten, 
werd hij, door de bereden rijks
wacht eenvoudigweg « overlo
pen » en op de grond liggend, 
werd hij overvallen door 3 
Schaarbeekse politie-« helden », 
die hem bewusteloos sloegen. 
Mijn zoon werd dan opgenomen 
in het ziekenhuis « Algemene 
Kliniek St. Jan », Broekstraat, 
114, Brussel. 

Rond 4 uur kreeg ik van hem, 
vanuit dit ziekenhuis een telefoon 
dat ik hem dringend moest ko
men halen, gezien niemand daar 
een woord Vlaams sprak. Hij had 
veel pijn en inzoverre hij een 
dienstdoende dokter had ver
staan, zou hij eerst 's maandags 
rond de middag volledig onder
zocht worden. 
ik ging hem terstond halen en 
heb hem nog diezelfde avond 
binnengebracht in een Antwerp
se kliniek. 
Buiten een diepe hoofdwonde, 
die genaaid werd, werd vastge
steld dat zijn rechterhand erg 
gekneusd was en breuken ver
toonde (daar hij op de grond lig
gende zijn hoofd beschermde, 
terwijl die sadisten maar bleven 
doorslaan). 
Uit bijgevoegd attest blijkt dat 

KVHV PROTESTEERT 

Naar aanleiding van de verstoorde 
betoging te Leuven wensen de 
KVHV-afdelingen Antwerpen, Gent 
en Leuven, krachtig te proteste
ren tegen de gehelmde en met 
bamboestokken en ijzeren staven 
gewapende Amada-aanhangers. 
Op die manier hebben deze lui 
aan de buitenwereld laten zien 
waar de échte privé-mllities te 
vinden zijn. 

da dienstdoend* dokter uit Ka
pellen spreekt van mishandelin
gen. 
Klacht werd door mijn zoon neer
gelegd tegen da Schaarbeekse 
politie. 

A.B., Ekeren. 

VALT DE CVP UITEEN 
IN DE FEDERATIE HALLE ? 

Dit is de vraag die velen zich in 
de streek stellen, en inderdaad, 
er gebeurt een en ander wat niet 
logisch is. 
De CVP zit samen met de VU en 
de Rode Leeuwen in de meer
derheid. Liberalen, PSB en FDF 
in de oppositie. 
De PSC zit er dus officieel niet 
in, en daar zit nu het angeltje 
(of is het reeds een doorn) ? 
In de CVP bestaan van meetaf 
twee strekkingen, deze die de 
faciliteiten geëist en ook gekre
gen hebben en deze die ze nog 
niet durven vragen. 
Nu zit de federatie Halle opge
scheept met een aktle van de 
PSC-ers langs de CVP om. 
Vooreerst was er de zaak van de 
huisvuilniszakken, met eentalige 
opschriften, nu zijn het fakturen 
voor het drukken en verspreiden 
van tweetalige folders in de 
randgemeenten. 
Het ziet er naar uit dat de fede-
ratieraad moeilijke tijden tege
moet gaat, ook al omdat de amb
tenaren onder druk gezet wor
den om toch mondeling, perso
nen te woord te staan in een an
dere taal dan het Nederlands. 
Valt deze aktie van de PSC sa
men met het tegenstemmen, en

kele weken geleden, van de CVP 
tegen het afschaffen van de fa
ciliteiten in de zes randgemeen
ten ? 
Iedereen weet dat deze afschaf
fing er moet komen, anders zijn 
deze gemeenten verloren voor 
het Vlaamse land. 
De CVP is ook akkoord om deze 
gemeenten niet te fusioneren, 
zo kunnen ze later beter ver
handeld worden ? 
Wat ook opvalt is het feit dat 
gedurende de laatste maanden, 
verschillende PSC - afdelingen 
werden opgericht in de streek 
(ook In eentalig Vlaamse ge
meenten) en dit met de goed
keuring van de CVP-afdelingen I 
Ook de CVP-nationaal treedt hier
tegen niet op en dit zou ons ook 
ten zeerste verwonderen, want 
in één van deze gemeenten is de 
voorzitter van de CVP, de privé-
sekretaris en adjunkt-kabmetchef 
van PSC-er Van den Boeynants. 
Al deze feiten maken de toe-

«• stand niet klaarder en iedereen 
zit nu ook af te wachten hoe de 
federatie Halle aan zijn taalpro
blemen een oplossing zal geven. 
In ieder geval rekenen wij op de 
drie VU-mandatarissen. 

M.M., St. Genesius-Rode. 

BRIEF AAN DE SAEGER 

Het Davidsfonds Helde stuurde 
volgend schrijven aan J. De Sao-
ger, minister voor Volksgezond
heid, Brussel : 
« Op 11 juli (!) 1963 werd te Her-
toginnedal beslist — en U waart 
er zelf bij. Mijnheer de Minister 
— dat in 1973 in het Brusselse de 
nieuwe taalwetten zouden toege
past worden. 
We zijn nu 1975 ,en we staan als 
Vlamingen nog nergens. De lo-
kettenkomedie te Schaarbeek is 
tekenend I Doch dit is niet het 
voornaamste. 
U beschikt over rpeer en recen
tere statistieken dan wi j , over de 
taaitoestanden in de Brusselse 
KOO's en ziekenhuizen. U zult 
ongetwijfeld moeten toegeven dat 
die gewoonweg beschamend zijn. 
Méér zelfs ! Moesten de ver
houdingen omgekeerd zijn, in het 
nadeel van de franstaligen, U 
zoudt geen dag langer meer mi
nister zijn ! 
Aangezien wij geen vertrouwen 
hebben in de ministers voor Brus
selse Aangelegenheden, om aan 
de wantoestanden aldaar een ein
de te maken, richten we ons tot 
U, Vlaams minister, met de vraag 
wat U al gedaan hebt, doet, en 
zult doen om de wettelijkheid te 
doen eerbiedigen in de instellin
gen, die door uw departement ge
subsidieerd worden ». 

Door hun poging een officieel toe
gelaten betoging te verhinderen, 
tonen zij, evenals de Brusselse 
burgemeesters hun fascistische 
ingesteldheid. 

(Ondertekend namens KVHV-

Gent, Antwerpen, Leuven). 

Sekretaris 
Karel De Cat 

Voorzitter 
Jet Jorssen 
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DE REGERING MIST DE MOED 
O M HET LAND DE WAARHEID 
TE ZEGGEN 
# In zoverre het verruimen van 
de voorlichting, de herziening van 
het revisoraat, de eenvormige 
boekhouding en de associatie van 
de holdings bij de ekonomische 
planning bijdragen tot meer open
heid en doorzichtigheid, kunnen 
deze maatregelen op langere ter
mijn bijdragen tot de verbetering 
van het arbeidsklimaat. De VU 
heeft steeds een grotere open
heid en een meer direkte infor
matie bepleit ook in het bedrijfs
leven. Zij staat tegenover derge
lijke maatregelen niet afkerig, 
maar meent dat deze punten, 
evenals vele andere in de nota 
van de regering aarzelend en on
duidelijk zijn geformuleerd en in 
feite aan de kern van het huidige 
tewerkstellingsprobleem voorbij
gaan. 

9 Wat het energiebeleid betreft 
gaat de regeringstekst ofwel niet 
ver genoeg ofwel te ver. Indien 
het belang van de energie voor 
het kostenpeil, de tewerkstelling. 

(vervolg van biz. 1) 

de veiligheid en de milieubescher
ming werkelijk doorslaggevend is 
dan moet de overheid terzake een 
beslissende stem hebben. Wat 
nu wordt voorgesteld is een be
schamend en verwaterd dirigis
me. 
De gebeurtenissen in de petrole-
umsektor, waar multinationals en 
monopolie-sindikaten elkaar de 
hand reiken en de staat machte
loos toeziet, bewijzen de onmacht 
van de regering terzake. 

# Wat ten slotte de maatschap
pij van Openbaar Initiatief betreft 
is het duidelijk dat de aankondi
ging hiervan geschiedt om zuiver 
opportunistische redenen. 
Dergelijk initiatief kan slechts 
operationeel worden over 3 a 4 
jaar. Het effekt op de tewerkstel
ling nu is zero. Dit initiatief hoor
de dus niet thuis in een nota 
over het behoud van de werkge
legenheid nu. 
De VU heeft terzake steeds een 
nuchter en pragmatisch stand

punt ingenomen. Wanneer blijkt 
dat overheidsinitiatief nodig is 
om monopolies te breken en de 
konkurrentie te herstellen, om de 
tekortkomingen van het privé-mi-
tiatief te ondervangen, om de 
groei van toekomstgerichte tech
nieken mogelijk te maken, enz... 
dan moet de overheid initiatief 
nemen. 
Overheidsinitiatief verheffen tot 
een dogma of er een politiek wa
pen van maken is uit den boze. 

# Voor het overige bevat de re
geringsnota de herhaling van klas
sieke, sedert lang geformuleerde 
voornemens. 

BESLUIT 

Zoals in het nationaliteitenkon-
flikt in ons land mist de regering 
ook in de sociaal-ekonomische 
problemen de moed om aan het 
land de waarheid te zeggen en 
een kordate politiek te voeren. 
Indien niet iedereen vrijwill ig of 
gedwongen tot matiging overgaat 
en indien het ondernemingsinitia
tief niet spoedig wordt geher
waardeerd dan zal ons land verder 
naar het dieptepunt van de re
cessie gezogen worden en zal 
de werkloosheid toenemen. 

HET GEVAL BORCERSTEIN 

CVP W I L OVERAL BAAS Z IJN 
Op een perskonferentie vorige 
donderdag te Mechelen hebben 
twee (ontslagen) direktieleden 
van de v.z.w. Borgerstein, bejaar
den- en gehandikaptenhome te 
St. Katelijne-Waver, een aardig 
boekje open gedaan over wat 
gerust een kras staaltje van CVP-
machtspolitiek mag worden ge
noemd. Een symptomatisch ge
val. 

Borgerstein was oorspronkelijk 
een seminarie, groots opgevat en 
degelijk ingericht, van het aarts
bisdom Mechelen. Naarmate de 
roepingen verminderden, liep 
Borgerstein geleidelijk leeg en in 
de tweede helft van de zestiger 
jaren begon het aartsbisdom uit 
te kijken — tevergeefs echter 
— naar een geschikte koper. 

Einde 1973 meldde zich dan toch 
een koper aan : Frans Vuerinkx, 

iemand die droomde van een wer
kelijke thuis voor marginalen (be
jaarden, invaliden, sociaal gehan-
dikapten), een leefgemeenschap 
volgens de nieuwste inzichten. 
Hij wist een hele reeks mensen 
te overtuigen, er werd een « ver
eniging zonder winstoogmerk » 
opgericht (28.12.73) en voor de 
aankoop en de eerste inrichtings
kosten werd een lening gezocht 
en gevonden, terwijl allerlei 
staatssubsidies in het vooruit
zicht werden gesteld. 
Borgerstein kwam stilaan op 
gang, maar in de tweede helft 
van 1974 begon het te wringen in 
de raad van beheer. Een aantal 
CVP-mandatarissen die daarin ze
telden begonnen blok te vormen 
tegenover de anderen : bezieler 
Vuerinckx en een aantal goedwil
lende personen uit verschillende 
windrichtingen. En dan, op 22 fe

bruari 1975, gebeurde het plots : 
met ID tegen 9 stemmen — waar
onder een betwistbare volmacht 
— ontbond de algemene vergade
ring de raad van beheer en stel
de dadelijk een andere aan. in 
die nieuwe raad zetelen nu 9 le
den en acht daarvan zijn « toe
vallig » allemaal lid en meestal 
ook mandatarissen van eenzelfde 
politieke partij : de CVP. 
Initiatiefnemer Vuerinckx zat 
daarmee buiten, en sindsdien 
werden ook al 9 van zijn eerste 
medewerkers om allerlei redenen 
ontslagen, terwijl de organisatie 
en de verdere uitbouw van Bor
gerstein ontreddert raakt. Maar 
de CVP heeft haar doel bereikt, 
zij is daar nu de baas. Zij kan 
nu haar politieke oogmerken ver
der nastreven — wat zij met 
Borgerstein op het oog heeft, zal 
wel spoedig blijken — ook al ge
beurt dit ten koste van de ware 
belangen van bejaarden en ge-
handikapten. Of hoe het kleri
kale paternalisme niemand in de 
steek laat... 

ABONNEMENTENSLAG 
Heel wat paaseieren kwamen binnen op ons sekretarlaat 
onder vorm van abonnementen : bij de 300 ! Aalst was weer 
de vedette met een 70-tal nieuwe abonnees. Doch ook twee 
nieuwe arrondissementen meldden zich aan : Turnhout en 
Oudenaarde. Verder verdienen Hasselt, St. Niklaas, Brussel, 
Leuven, Kortrijk en Brugge een vermelding. 
Op het persoonlijke vlak wedijveren Bert de Cremer, arron
dissementsvoorzitter Aalst en onze jonge volksvertegenwoor
digster Georgette de Kegel sinds een paar weken voor het 
beste weekresultaat. Deze week was dit 30 en 37. Ook Honoré 
Messens uit Geraardsbergen, verdient onze dank voor zijn 
inzet. 
De meerderheid van de arrondissementen heeft thans al een 
flinke winst en geen enkel arrondissement wil achterblijven. 
Alleen Tongeren en Roeselare zijn te kalm. Wanneer slaat 
daar de vlam in de pan ? 

ANTWERPEN 
LAAT BRUSSEL NIET LOS 
Wij ontvingen volgende resolutie, ondertekend door de Antwerpse 
burgemeester Lode Craeybeckx namens al zijn kollega's van de Ant
werpse agglomeratie. 
Een dik proficiat voor deze vroede vaderen, wiens voorbeeld overal in 
Vlaanderen navolging verdient. 
« De Konferentie der Burgemeesters van de Antwerpse agglomeratie 
drukt haar verontwaardiging uit over de maatregelen die het Bestuur 
der Gemeente Schaarbeek getroffen heeft tot regeling van de betrek
kingen tussen de gemeentelijke diensten en de Nederlandstalige inwo
ners der gemeente. 
De wijze waarop de lokettendienst werd ingericht draagt een onmis
kenbaar grievend karakter, een vernedering waardoor de burgers van 
het gehele Vlaamse land zich getergd en in hun recht op eerbied en 
gelijke behandeling miskend gevoelen. 
Bovendien worden door de ingestelde regeling ambtenaren ontheven 
van de verplichting welke hun door de wet wordt opgelegd een vol
doende kennis van beide landstalen te bezitten. 
Zich solidair verklarend met de in hun waardigheid als gelijkgerech
tigde burgers gekrenkte inwoners van Schaarbeek, betreurt de Konfe
rentie der Burgemeesters van de Antwerpse agglomeratie dat het Ge
meentebestuur van Schaarbeek de goede verstandhouding onder land
genoten op een onverantwoorde wijze ernstig heeft verstoord ». 

V M O EN A M A D A 
(j.w.) Wij hebben hier reeds onze mening gezegd over de uniformen 
of kwasi-uniformen van de VMO. Wanneer we echter de Amada-man-
nen op straat, op foto of op de beeldbuis zien, gewapend met helm en 
stok, dan kan men de vraag stellen of zij niet méér militie zijn dan de 
VMO. Nochtans wordt over hen minder geschreven. 
Eigenaardig toch, al die revolutionairen. In plaats van zich te kamoe-
fleren, wat echte revolutionairen toch zouden doen, houden ze meer 
van openlijk tentoonstellen van hun persoon. 
Is alles dan voor sommigen toch maar een spelletje ? 
Zoals de Franstaligen zich echter bedienen van de VMO om te doen 
vergeten dat de Vlaamse eisen gerechtvaardigd zijn, zo is Amada met 
zijn potsierlijke en soms ergerniswekkende overdrijvingen bezig links 
en zelfs het sociale te diskrediteren en kweekt het rechteen. Is dat 
dan hun bedoeling ? 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn volgende betrekkin
gen te begeven ten behoeve van het Gemeentelijk Zwembad: 
— klerk-kassier, badmeester-redder, monitor, hulpbadmees-

ter-redder, in vast full-time en/of part-time dienstverband; 
— vestiaire- en schoonmaakpersoneel in tijdelijk full-time 

en/of part-time dienstverband. 
Een werfreserve zaf worden aangelegd. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeente-
sekretarie Veltwycklaan 27, Ekeren. 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeente Ekeren, uiterlijk op 22 april 
1975. 

«ABERNI EGUNA» 

DE DAG V A N HET BASKISHE VADERLAND 
Traditiegetrouw hielden de Basken op 
Paasdag hun nationale dag van het 
Baskische vaderland, als simbool van 
de levenswil en de heropstanding van 
hun volk. 
Voor het eerst sinds vele jaren ge
beurde dit opnieuw in Zuid-Basken-
land (grondgebied Spanje) en wel in 
de heilige stad Guernika. 
Wat de grote dag van de Baskische 
eendracht en levenswil moest wor
den, werd door de Spaanse repressie-
macht met groot machtsvertoon ge
dwarsboomd. De betoging te Guer
nica werd verboden, maar toch slaag
den nog zo'n 5.000 jonge Basken er In 
te betogen in het stadje. Er kwam van
zelfsprekend herrie van en ettelijke 
Basken werden aangehouden (ook al 
vóór de betogingsdag trouwens). 

De Basken hadden buitenlandse waar
nemers en sympatisanten uitgenodigd 
om ter plaatse getuige te zijn van de 
Baskische levenswil en de Spaanse 
onderdrukkingsmetodes. Als Vlaamse 
waarnemers waren VU-kamerlid Willy 
Kuijpers (Leuven) en Walter Luyten 
(Berlaar) te Guernika aanwezig. Kuij
pers las er onderstaande solidariteits
verklaring voor, waarop de beide Vla
mingen door de Spaanse politie wer
den aangehouden. Later werden ze 
over de grens gezet. In ons volgend 
nummer brengen wij hun relaas over 
deze gebeurtenissen. 

VLAAMSE SOLIDARITEIT 

Wij, Vlaamse verkozenen, aanwezig op 
deze historische dag van het Bas

kische volk, de « Aberri Eguna », 
richten ons tot U als Europese fede
ralisten op een ogenblik dat men 
spreekt van de intrede van de Spaan
se staat in de gemeenschappelijke 
Markt. 
Wij willen in Guernika, gewijde plaats 
van het Baskische volk, ons standpunt 
verduidelijken over dit groeiende 
Europa. 
Europa kan geen maakwerk zijn van 
technokraten en oligarchie-burgerij, 
maar moet gevestigd worden op de 
volkse werkelijkheid van ons oude 
kontinent om een nieuwe hoop op de 
toekomst te wekken bij de Europeeërs 
van elk Volk. 
Dit Europa moet de fundamentele eer
bied opbrengen voor de rechten van 
de mens, ze waarborgen in een wer

kelijke demokratie en ze struktureren 
in een federalisme dat elk volk toe
laat zijn taal, kuituur en eigenheid te 
ontwikkelen. 
Dit Vlaamse volk, hier vertegenwoor
digd door ons, als verkozenen van de 
Vlaamse federalistische partij (met 38 
zetels van kamerleden en senatoren in 
het Belgische parlement) heeft ge
noegzaam verdrukking en vernedering 
gekend in zijn fundamentele rechten 
om op de voorpost te blijven bij de 
opbouw van dit nieuwe Europa. 
In deze geest, willen wij ons, bij deze 
historische wending voor Uw volk, 
solidariseren met de strijd voor de
mokratie en de erkenning van het 
zelfbeschikkingsrecht voor het Bas
kische, Catalaanse en Gallicische Volk 
in een federaal Europa. 
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(jeeveedee) Het ontbindingsproces binnen de Nederlandse 
politieke partijen dat in korte tijd heeft geleid tot de onder
gang van de eens zo aan de weg timmerende Demokreten '66 
en een dodelijke krisis veroorzaakt bij de Demokratische 
Socialisten '70, heeft nu ook de Katholieke Volkspartij CKVP) 
aangetast. Ging het In de eerste twee genoemde gevallen 
om vrij jonge groeperingen, nog geen tien jaar geleden opge
richt, bij de KVP betreft het een van de gevestigde machten, 
de opvolgster van de vooroorlogse RK Staatspartij en als 
zodanig ook opvolgster van de • stabiele faktor » in het 
Nederlandse regeerbeleid. In geen enkel kabinet immers 
sinds de oorlog heeft de KVP ontbroken, zoals de RK Staats
partij ook vóór 1940 een vaste troef had in elke Nederlandse 
regering. 
De afgelopen week is bij deze KVP de bom gebarsten : op 
het eind van een roerige bestuursvergadering nam dr ir Dick 
de Zeeuw geheel onverwacht zijn ontslag als nationaal partij
voorzitter, zijn medebestuurders perplex achterlatend in de 
vergaderzaal. Een paar uur later werd bekend dat de partij, 
die nog in 1962 het derde gedeelte van de Nederlandse kie
zers achter zich had, in enkele jaren tijd de helft van haar 
leden heeft verloren. Van de 120 duizend betalende KVP-ers 
uit 1971 zijn er nog maar zestigduizend overgebleven ! 
De klap die deze (regerings l-)partij opliep, kwam — wat 
het tijdstip betreft — onverwacht, maar er zat uiteraard al 
veel langer onweer in de lucht. De massale stroom van 
bedankjes door eertijdse trouwe katholieke stemmers hangt 
natuurlijk samen met het dekonfessionaliseringsproces dat 
zich op grote schaal in Nederland afspeelt. Het is niet alleen 
de onkerkelijkheid die toeneemt, maar steeds meer mensen 
vragen zich ook af wat politiek en godsdienst feitelijk met 
elkaar te maken hebben, en laten daarom hun keuze vallen 
op een partij die niet voortdurend in haar propaganda 
schermt met begrippen als <• evangelische bewogenheid » 
en <• bijbelse inspiratie ». Deze tendens is er de oorzaak 
van dat de kristelijke partijen, maar toch wel in hoofdzaak de 
KVP, bij de verkiezingen van de afgelopen jaren heel wat 
terrein hebben moeten prijsgeven. Het had zelfs — voor 
de eerste keer in de naoorlogse geschiedenis I — niet veel 
gescheeld of ze waren buiten de huidige regering-Den Uyl 
gebleven. 

M S OOK DE BON ONTPLOH 
BI I -6EHAIVEERDE-KVP 

Het plotselinge heengaan van Dick de Zeeuw [een deskun
dige van het atoomonderzoek) hangt weliswaar niet recht
streeks samen met de geweldige ledenafval, maar wel met 
de malaise waaraan de KVP onderhevig is. De al jaren op 
stapel gezette samenwerking, namelijk tussen KVP, Antt-
Revolutionaire Partij en Christelijke-Historische Unie, de 
grootste drie kristelijke partijen dus in het land, wil weinig 
vlotten. Dat verdriet vooral de KVP die immers in een kris
telijke federatie een middel zag om haar sterk gesloten 
gelederen te versterken en opnieuw de sterke greep van 
vroeger op de politieke gang van zaken in Nederland te krij
gen. Nog altijd zijn er tegenstellingen tussen de drie kom-
ponenten van de federatie-in-wording, tegenstellingen die 
zowel met geloofsopvattingen als met politieke ideeën te 
maken hebben. En feitelijk is het de tragedie van de heer 
De Zeeuw dat zijn streven om van de KVP nu eens een échte 
politieke partij te maken, hem thans de kop heeft gekost. 
Wat was namelijk het geval ? De Zeeuw, die vier jaar gele
den voorzitter werd van de KVP, ijverde er sinds twee jaar 
voor om van zijn partij een open kristen-demokratische groe
pering te maken die ook ruimte zou bieden aan niet-gelovi-
gen. Partij-theoretisch waren daar geen bezwaren tegen om
dat de KVP al geruime tijd ook voor niet-kristenen openstaat. 
Maar in het kader van de samenwerking met de twee prote
stantse zusterpartijen bleek voortdurend dat die « openheid » 
een onhaalbare zaak zou blijven. Uit praktisch politiek oog
punt (de KVP zit met de Anti-Revolutionairen in de regering!) 
weigerden de meeste KVP-Kamerleden om De Zeeuw zijn 
zin te geven, wat aanleiding gaf tot herhaaldelijke wrijvin
gen binnen de partijtop. Een artikel van De Zeeuw in het 
partij-maandblad van april deed tenslotte de deur toe. De nu 
afgetreden voorzitter wees er daarin op dat men de totale 
jongeren-aanhang dreigde te verliezen, en dat bovendien de 
socialisten en liberalen zodanig opschuiven naar het midden 
dat er straks geen plaats zal zijn voor een kristelijke midden
partij of -federatie. Deze waarschuwing werd De Zeeuw 
allerminst in dank afgenomen, waarna hij geen andere uit
weg zag dan te bedanken voor het voorzitterschap. 
De gevolgen van deze opbefmakende beslissing zullen wel
licht nog niet direkt in de dagelijkse politiek, maar zeker bij 
de volgende verkiezingen te merken zijn. En of het nu vlot
ter zal lopen met de vorming van de kristelijke federatie 
moet afgewacht worden, want De Zeeuw is natuurlijk niet 
de enige man in de KVP die een « open • partij nastreeft. 
Zei de afgetreden voorzitter deze week : « De KVP heeft 
nog altijd teveel het etiket van een besloten vereniging, van 
een katholieke klub. Ik wilde dat beeld doorbreken, maar het 
is niet gelukt. Het gevolg is dat onze eigen kiezers, maar 
ook een heleboel anderen, in de kou zijn komen te staan ». 

PORTUGAL NAAR LINKS 
(AVD) De vierde regering van 
' Nieuw Portugal • vertoont een 
duidelijl(e verschuiving naar 
linl<s. Daarin l<regen de l<ommu-
nisten en hun bondgenoten van 
de PPD een belangrijker plaats 
dan vóór de kabinetswijziging. 
Die MPD-CDE staat nu gelijk met 
leder van de drie partijen uit de 
regeringskoalitie : de kommunis-
ten, de PS en de Demokratische 
Volkspartij. Verder is de ekono-
mische ploeg van de regering sa
mengesteld uit ' technokraten ». 
Francisco Pereira da Moura, die 
reeds minister van Ekonomie 
was in de regering van generaal 
de Spinola en toen wegens zijn 
uitgesproken marxistische -nei
gingen werd verwijderd, keert 
terug als minister zonder porte
feuille. 

De situatie is het duidelijkst op 
buitenlands vlak. Het feit dat 
Soares als minister van Buiten

landse Zaken is afgetreden, wijst 
onmiskenbaar op verminderde 
Europese en Atlantische invloed. 
Zijn opvolger, kommandant An-
tunes, gaat door voor « gema
tigd », maar anderen beweren dat 
hij simpatiseert met de socialis
ten. Uit recente verklaringen 
komt hij meer over als een « na
tionalist > van de Derde Wereld. 
Hij denkt aan een niet gebonden 
koers en heeft zich al uitgespro
ken tegen blokvorming. « Nieuw 
Portugal » beseft dus dat het een 
ontwikkelingsland is, net zoals 
Mozambique, Guinee-Bissau en 
Angola, aan wie het nog onlangs 
onafhankelijkheid heeft verleend. 
Maar vroeg of laat rijst de vraag 
naar de toekomst van de Ameri
kaanse basis op de Azoren, of
schoon een altijd optimistische 
Luns meent dat Portugal op het 
moment geen Navo-probleem is. 
Al bij al is de hele verschuiving 
naar links een logisch gevolg van 

de ' spinolistische » staatsgreep 
van 11 maart jl. Blijkbaar hebben 
de Portugese militairen gekozen 
voor de taktiek van Fidel Castro: 
bij iedere kontra-revolutionaire 
poging moet de revolutie zelf 
een bank vooruit ! Toch heeft de 
Beweging der Strijdkrachten hier
bij nog zin voor nuances aan de 
dag gelegd. Uit vrees voor een 
militaire diktatuur hebben de 
burgers twee derden van de por
tefeuilles mogen op zak steken 
tegen niet eens de helft in het 
vorig kabinet. En ook de PPD 
(demokratische volkspartij : cen
trum-formatie) werd niet uitge
rangeerd... Wat niet kan gezegd 
worden van de maoïstische MRPP 
die definitief buiten de wet werd 
gesteld (omdat ze te konkurren-
tieel is voor de KP !) terwijl ook 
de kristen-demokraten uit de 
elektorale race werden genomen. 
Deze beperkingen voorspellen 
weinig goeds. 

ZWARE 
NEDERUAG 

Op de kaart van het voormalige 
Indochina — er is trouwens op
nieuw sprake van een konfedera
tie tussen Vietnam (Noord en 
Zuid), Kambodga, Laos en even
tueel Thailand — gaan de rode 
vlaggetjes van de Vietkong steeds 
dieper het zuiden in. In Vietnam 
blijft er Thieu (hoelang nog 
staatshoofd) slechts Saigon en 
de Mekongdelta over, mitsgaders 
nog enkele oostelijke kuststro
ken. Kambodga is praktisch vol
ledig in handen van de rode 
Kmers. In Laos is een koalitie 
aan de macht, waarin links een 
grote rol speelt. 
Het is duidelijk dat straks bijna 
het gehele Indochinese schierei
land in de Chinese invloedssfeer 
terecht komt en dat diensover-
eenkomsttg de Amerikaanse in-
Vloed verder naar het zuiden 
wordt opgerold. Met de val van 
Da Nang en Pnom Peng (op het 
ogenblik dat we dit schrijven nau
welijks nog een kwestie van da
gen) leed de VSA een zware poli
tieke nederlaag, die zowel bij 
president Ford als bij Kissinger 
hard aankomt . 
Waar is de tijd van Dulles' roll-
back-politiek ? 

NIDDEN OOSTEN: KIEZEN OF DELEN 
(AVD) Over de redenen van Kis
singers falen in het Midden-Oos
ten kan men tot in den treure 
nabomen. Zeker is alleen dat de 
hele vredesbenadering aldaar 
moet herdacht worden en dat de 
persoonlijke stap voor stap-di-
plomatie voorlopig afgeschreven 

Belangrijker is de vraag of de 
Konferentie van Geneve die nu 
haar eerlijke beurt moet krijgen, 
meer kan bereiken dan tijd win
nen, dan het versterken van ge
matigder eisen aan weerskanten 
van de barrikade. Om die ont
wikkeling mogelijk te maken 
moet de PLO (Palestijnse Bevrij
dingsorganisatie) haar houding 
tegenover de staat Israël onver
deeld vastleggen. Anderzijds mag 
de Sovjetunie (een duurzame op
lossing is zonder de Sovjets niet 
mogelijk) niet uit zijn op propa
gandistisch gewin. Verder blijft 
de Konferentie van Geneve een 
gewaagd avontuur : de latente 
Arabische verdeeldheid zal te 
Geneve nog scherper tot uiting 

komen... terwijl Israël zijn een
heid heeft gekonsolideerd. 

Hoe dan ook na een (niet onwaar
schijnlijke) mislukking van de 
Geneefse Konferentie zou maar 
één oplossing overblijven ; ver
sterkte Amerikaanse druk op 
Israël naar een nieuwe tussenop
lossing. En ook hier versperren 
zware rolstenen de weg naar 
verstandhouding. Het knelpunt 
Palestina, het statuut van Jeru
zalem, het beveiligen van de 
grenzen en andere problemen 
zouden ook hier onveranderlijk 
bijiven meespelen. Bovendien 
kunnen de versperringen niet 
weggeruimd worden zonder de 
hulp van de SU, wat morgen nog 
niet zal gebeuren want Moskou 
is (voorlopig !) danig in zijn nop
jes met zijn positie van... lachen
de derde ! 

Veronderstellen dat het Nabije 
Oosten regelrecht zijn vijfde oor
log tegemoetgaat is niet realis
tisch : Egypte's bewapening is 
niet berekend op een grote aan
valsoorlog tegen Israël, omdat 

Moskou de wapenleverancies aan 
dit land heeft afgeremd. Ander
zijds zal Sirië (dat onder Sovjet-
wapens werd bedolven) evenmin 
een aanval wagen op de Israë
lische Golan-hoogten die op 
slechts een paar « pantseruur
tjes » van Damaskus verwijderd 
zijn I Moskou zelf kan ten slotte 
ook zonder oorlog zijn rol in het 
Midden-Oosten blijven spelen. 
Het ziet er naar uit dat het lot 
van het Midden-Oosten eens te 
meer te Washington wordt be
slecht, volgens een nieuwe meto
de weliswaar die nl. steunt op 
een dubbele strategie met de 
Sovjets. Washington zal hierbij 
aangewezen zijn op soepele 
evenwichtsoefeningen. Als het 
zich (wat onwaarschijnlijk is) op
nieuw in Indo-China zou engage
ren zou de SU de toestand in het 
Midden-Oosten naar eigen voor
deel kunnen ombuigen. Washing
ton zal moeten kiezen. En kiezen 
is altijd een beetje zijn vrijheid 
prijsgeven. Die stelregel geldt 
ook voor het machtigste land ter 
wereld. 
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SCHANDALIGE KUMULS 

Oezer dagen vestigde VU-kamer-
lid Emiel Vansteenkiste de aan
dacht op een geval van kunnul in 
het Vast Wervingssekretariaat Er 
wordt geklaagd over personeels
tekort doch het blijkt dat de chef 
van deze dienst kwasi-bestendig 
afwezig is, welke afwezigheid een 
bijkomende oorzaak van eventu
ele ondoeltreffendheid is De be
trokkene vervult verscheidene bij-
konnende funkties en delegeerde 
zijn bevoegdheden in het VWS 
De heer Vansteenkiste herinnerde 
aan het KB van 5 februari 1935 
waarbij het tegelijk uitoefenen 
van twee funkties in overheids
dienst of het kumuleren van een 
overheidsfunktie met een winst
gevend beroep verboden is Het 
blijkt dat dit KB dode letter is in 
zeer vele gevallen In het ene de
partement interpreteert men het 
KB zeer breed, in andere ministe
ries houdt men zich strikt aan de 
algemene reglementering Nor
maal moest elk geval aan de mi
nisterraad voorgelegd worden, een 
omslachtige procedure doch effi
cient tegen misbruiken Na 1961 
echter mogen de ministers eigen
machtig uitzonderingen toestaan 
Herhaaldelijk werden de minis
ters op hun plicht ter zake gewe
zen, meestal zonder enig resul
taat 

# In het debat over de begroting 
van Binnenlandse Zaken kwam 
VU-kamerlid Olaerts nog even te
rug op de door hem in een vorige 

tussenkomst geciteerde cijfers 
inzake verdeling van het gemeen
tefonds, omdat de minister deze 
cijfers had betwist Spreker hand-

-haafde zijn tesis, nl dat het opzet 
van de wet op het gemeentefonds 
grondig verstoord werd 

# VU-kamerlid Luk Vansteenkiste 
hield in het debat over de begro
ting van de diensten van de eer-
ste-minister een uiteenzetting 
over het komputerbeleid, wat op 
een komputer-wanbeleid neer
komt HIJ gaf enkele staaltjes van 
schandalige geldverspilling door 
de Staat en stelde tot slot enkele 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste 

IN DE SENAAT 
# Na de stemming over de motie 
van de meerderheid, ingediend 
nav de interpellatie van der Eist 
stelde VU-fraktievoorzitter Wim 
Jorissen vast, dat de regering ook 
de steun van het FDF heeft, om
dat ze nu eenmaal de pwlitiek van 
deze parti voert. 

# Na de interpellatie Ramaeker 
over de mogelijke fusie van de 
KLM en de Sabena betreurde VU-
senator Claes de voortijdige pu 
blikatie van de berichten over de 
desbetreffende besprekingen 

# VU-enator Van Haegendoren 
protesteerde via een mondelinge 
vraag tegen de schending van 
het naturuschoonj en storing van 
de openbare gezondheid en het 
toerisme Minister Lavens deelde 
mede dat in het ontwerp tot her
ziening van het Boswetboek een 
artikel werd opgenomen dat het 
storten of achterlaten van vuilnis 
in Ijossen strafbaar stelt en ook 
de overtreders zal verplichten, 
het gestorte vuil weg te halen 

# VU-senator Van In wees er op 
dat de bestelling van 254 760 over
hemden voor het leger, voor een 
vijfde aan buitenlandse firma's 
werd toevertrouwd, niettegen
staande de eigen bedrijven een 
zeer laag pnjsaanbod deden. Het 
vervaardigen van dit lot hemden 
zou overigens werk gedurende 1 
jaar voor 120 arbeiders betekend 
hebben Minister Lavens ant
woordde namens zijn kollega Van. 
den Boenants dat het dossier nog 
moet samengesteld worden voor
aleer de kabinetsraad een beslis
sing kan nemen. 

# Over de VU-reaktie op de in
terpellatie Lagasse (zes VU-spre-
kers dienden hem van antwoord, 
nl de senatoren Jorissen, Vande-
zande, Maas, Van In, Rik Vande-
kerckhove en Van Ooteghem) 
brachten we reeds vorige week 
verslag uit. 

• In het debat over het wetsont
werp betreffende de tijdelijke re
glementering van vestigingen van 
klemhandelsbedrijven achtte VU-
senator Van Haegendoren dit ont
werp onvolledig HiJ pleitte voor 
een positievere benadering en 
een betere en grotere hulp aan 
de kleinhandel. 

Senator M Van Haegendoren 

# VU-senatoren Van Haegendo
ren en Van In kwamen tussen in 
de bespreking van de begroting 
van de kulturele dodaties Eerst
genoemde oefende scherpe kri
tiek uit op de heersende verwar
ring « die het staatsschip in een 
draaikolk heeft doen terecht ko
men » Dat de regering er niet 
in slaagt de m de nieuwe grond
wet voorziene veranderingen waar 
te maken, werpt o m een scha
duw op de waarachtigheid van de 
Waalse federalisten, die thans in 
de regering zetelen. Dat is pre
cies de hoofdreden waarom de 
VU deze begroting niet zou goed
keuren Senator Van In stelde 
vast dat de regering met de ene 
hand terug neemt wat ze met de 

pertinente vragen inleidend had 
het kamend m het kader van een 
kritische ontleding van de poli
tiek van de diensten van de eer-
ste-minister enkele flagrante 
voorbeelden gegeven van geld
verspilling voor de zgn ekonomi-
sche expansie 

# VU-kamerid Frans Baert ver
heugde er zich over dat het wets
ontwerp op de huurprijzen paal 
en perk zal stellen aan de onge
breidelde stijging van de huur
prijzen en meteen de inflatie be
strijden in het amendement Ha-
velange zag hij echter een verdo
ken middel om de Brusselse ag
glomeratie uit te breiden, wat on
aanvaardbaar IS Spreker kon 
evenmin het amendement Tem
merman aanvaarden daar ook de 
openbare bouwmaatschappijen 
door de kriteria, die voor de ge
wone maatschappijen gelden ge
bonden moeten zijn 

# Via een spoedvraag wou VU-
kamerlid Van Grembergen verne
men wat er nu juist op handen is 
ivm onteigeningen op de Imker 
oever van het kanaal Gent-Terneu-
zen op het grondgebied van de 
gemeente Evergem Dat het ant
woord van staatssekretaris D'hoo-
re erg duidelik was zouden we 
met durven zeggen 

# Namens de kommissie voor 
Binnenlandse Zaken diende VU-
kamerlid Olaerts het verslag in 
over het voorstel van resolutie 
betreffende het gebruik der talen 
inzake bestuurszaken door het 
gemeentebestuur van Schaarbeek. 

andere hand schenkt Bovendien 
tracht men Brussel een eigen na
tionaliteit te geven en brengt 
men daardoor het beginsel van 
de erkenning van de twee ge
meenschappen in het gedrang 
De heer Van in herhaalde in dit 
verband zijn kritiek op staatsse
kretaris Geens en verklaarde tot 
slot, dat de gehanteerde mistifi-
katie elk vertrouwen in de rege
ring Tindemans uitsluit 

# VU-senator De Facq stelde de 
taaiwanverhoudingen in de Konink
lijke Muntschouwburg te Brussel 
aan de kaak, ten nadele van de 
Vlamingen, hoewel de begroting 
van deze instelling voor 50 th 
door de Nederlandse Kultuurraad 
wordt gespijsd Minister De Bac
ker verwees naar de bespreking 
van de gemeenschappelijke kultu
rele begroting 

ERKENNING 

OUD-KRIJGSGEVANGENEN 

In de senaatskommissie van 
Landsverdediging verdedigde 
Wim Jorissen zijn wetsvoorstel 
tot heropenen van de termijn om 
de erkenning aan te vragen als 
oud-krijgsgevangene 
Senator Jorissen betoogde dat 
aan die erkenning thans een rente 
IS verbonden, de mogelijkheid tot 
vervroegd pensioen zonder 5% 
jaarlijks verlies en de mogelijke 
vrijstelling van een 2e zoon van 
legerdienst, allemaal nieuwe 
voordelen die vroeger met be
stonden 
Minister Vanden Boeynants was 
eerst tegen evenals enkele Wa
len Zowel de CVP, als de BSP 
en de PVV steunden echter het 
voorstel De stemming erover 
werd verdaagd om de minister 
toe te laten het voorstel te ver
dedigen voor de Ministerraad zo
als hij nadien beloofde 

De Mechelse afdeling van de PAG (pluralistische aktiegroep 
voor gelijke rechten van man en vrouw) organiseert een 
Boekenbeurs van werken door en voor de vrouw Voor zover 
WIJ weten, werd dit initiatief nog nergens genomen en ver
dient daarom alle belangstelling De bedoeling is de kreatieve 
schrijvende vrouw extra in de kijker te plaatsen en te be
wijzen dat de vrouw met de pen reeds heel wat meer gepres
teerd heeft, dan de meesten vermoeden kunnen 
Aangezien PAG-Mechelen zo volledig mogelijk wil zijn wat 
betreft romans, poesie, essay en wetenschap is het duide
lijk geen sinekuurtje om dit alles te achterhalen Het wordt 
een boeiende tocht doorheen de wereldliteratuur Naast deze 
wereldliteratuur komen vanzelfsprekend dan vooral schrijf
sters van eigen bodem aan bod 
Meer dan eens hoort men min of meer smalend vragen 
« hoe komt het toch dat de vrouwen geen vrouwelijke 
Shakespeare hebben, geen Molière Racine, Cervantes geen 
vrouwelijke Beethoven noch Rafael en Michel Angelo ' » 
Een afdoend antwoord kan de vrager vinden bij de Engelse 
filosoof John Stewart Mill wiens verhandeling « Over de 
onderwerping van de vrouw » eveneens op de Boekenbeurs 
zal te raadplegen zijn (met te koop want het is onvindbaar) 
Deze filosoof zegt dat alle opvoedingssystemen alle gods
diensten alle moralen, alle politieke systemen steeds erop 
gericht geweest zijn de vrouw te doordringen van de idee 
dat ze geen recht had op zelfbeschikking, noch op zelfont
plooiing en dat ze alleen maar op de wereld was om zich
zelf weg te cijferen en op te offeren 

ENIG 
INITIATIEF: 

VROUWENBOEKENBEURS 
Door alle kuituren en door alle tijden heen werd de vrouw 
overgeleverd uit de handen van de almachtige vader in de 
handen van de almachtige echtgenoot en deze laatste meest
al zonder eigen keuze Weinige vrouwen, in verhouding tot 
de man, hebben de kans gekregen zichzelf te zijn Er zijn 
natuurlijk uitzonderingen, maar die bevestigen de regel 
Nu weet iedereen, dat men met zomaar dichter, schilder, 
denker wordt zonder een bepaalde kulturele achtergrond 
Elke eeuw heeft zijn denker, die op die eeuw zijn stempel 
drukt Nooit is het een vrouw Het denken is lijk een gebouw 
dat opgetrokken wordt De ene steen steunt op de andere 
Als de man nu aan de vrouw verwijt dat zij nog met aan het 
dak geraakt is, dan is dat omdat hijzelf m de loop der tijden 
belet heeft de grondvesten te leggen, aldus John Steward 
Mill 
Pas nu, vanaf deze eeuw mag men beginnen te oordelen 
over de vrouw Deze Vrouwenboekenbeurs kan alleszins als 
wegwijzer fungeren in deze beoordeling Menige bezoeker 
zal verrast beseffen, dat het dak toch eigenlijk niet meer 
zover af is 
De Boekenbeurs wordt geopend op 18 april om 19 u door 
Rika De Backer en loopt tot 27 april alle dagen doorlopend 
geopend van 10 tot 19 u , in de lokalen van de ASLK, Bruui, 
96 Mechelen 
PROGRAMMA 
Vrijdag 18 april 
19 u opening door minister van Nederlandse Kuituur Rika 
De Backer 
Zaterdag 19 april 
10 u - 1 u kennismaking met Daisy Ver Boven (roman) 
15 u - 17 u kennismaking met Roze Gronon (roman) 
Zondag 20 april 
11 u - 1 u kennismaking met Martien Carton 
14 u - 17 u kennismaking met Lia Timmermans (romans 
en kinderverhalen) 
Maandag 21 april 
14 u - 17 u kennismaking met Jet Jorssen (roman) 
20 u voordracht door Renée Van Mechelen en presentatie 
van haar eerste boek « Een nieuwe lei voor Eva » 
Dinsdag 22 april 
14 u - 17 u kennismaking met Monika Van Paemel en 
Mireille Cottenje (roman) 
Woensdag 23 april 
14 u voordracht door Hella Haase (roman). Thema « Vrou
welijke auteurs nader belicht) 
Donderdag 24 april 
14 u - 17 u kennismaking met Clara Haesaert (poesie) 
Kennismaking met Lucienne Stassaert (poesie) 
Vrijdag 25 april 
10 u - 12 u 30 kennismaking met Liva Willems (jeugdlite
ratuur) 
14 u 30 - 16 u . voordracht van Emma Vorlat (essay) 
Thema « Man-Vrouw-relatie in de literatuur ». 
16 u - 19 u . kennismaking met Lydia De Pauw-De Veen 
(wetenschappelijk werk) 
Zaterdag 26 april 
10 u. - 12 u 30 kennismaking met Magda Buckinckx (poesie) 
Kennismaking met irina Van Goeree (roman) 
14 u - 17 u kennismaking met Anne Dellart (roman en 
poesie) 
Zondag 27 april 
De vrouwelijke auteurs, vermeld in dit programma, werden 
uitgenodigd in de mate van het mogelijke, eveneens aan
wezig te zijn op de Boekenbeurs, elke zaterdag- en/of zon
dagochtend 
De PAG verwacht een grote toeloop voor deze bijzonder 
leerrijke manifestatie en hoopt dat niet alleen de VU-vrou-
wen, maar evenzeer de VU-man belangstellend zal komen 
kijken 

Hilda Uytterhoeven 
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PARUSE LENTEMODE 
BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 

2.000 
ZONNIGE LENTEMANTELS 
VERWELKOMEN U BIJ 
SUCCES KLEDING MEYERS 

KWALITEIT KOPEN 
SERVICE GENIETEN 

EN TOCH 
GELD SPAREN 

BETEKENT 
NU MEER DAN OOIT 

SUCCESKLEDING 
KIEZEN! 

ER IS KEUS 
TUSSEN RUIM 

2.000 
LENTE- EN ZOMERMANTELS 

VOOR DE JEUGD 
DE JONGE DAME 

EN DE DAME. 
ZELFS 

DE GROOTSTE MATEN 
ZIJN BESCHIKBAAR. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE 6R0TE MODÉUM VOOR I t ÉN PLEGHTI6E KOMMUIIIEKLEDilIfi 

A / D E LANGLESTRAAT 2-14 

EEN SPECIALE KOLLEKTIE 
VOOR MOEDERS 
VAN KOMMUNIKANTEN. 
SAMENGEBRACHT UIT DE 
BESTE EUROPESE KOLLEKTIE 
GAAT U ZOWEL DE 
JONGE, MODIEUS SPORTIEVE 
ALS DE ZEER GEKLEDE 
KLASSIEKE MANTEL VINDEN! 
EN DAN BRENGT 
SUCCESKLEDING MEYERS 
U NOG DIE ONVERGELIJKBA
RE KEUS VESTEN - KLEEDJES -
ENSEMBLES - BROEKEN -
ROKKEN - BLOUSEN EN BOE-
TIEKREGENMANTELS. 

0 DAMESMANTELS 

ytlT 2 . 2 0 0 F 
@ DAMESMANTELS 

Eskam O A A C E 
Vanaf W « ^ ^ J • 

(3) JONGENSKOSTUUM 

vtl? 2 .750 F 
0 MEISJESTAILLEUR 

^f.7 2 .100 F 
W A A R D E B O N 

Degelijk ingevuld aan de kassa af te geven 
vooraleer uw/ aankoop te doen en dan zult u 
uw nieuwe lentemantel een heel stuk bene 
den de aangeduide prijs betalen Naam 
Straat ,^ s n/-__ 
F'ostnr ' •'' ^Scmoi nto 

Nr 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
• ZATERO. VAN 9 TOT 11 UUR 
• ZON-. MAAN-, EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
• JAARLUKS VERLOF 1975 

GESLOTEN VAN 21 JULI TOT 12 AUGUSTUS 

WU6 « AMHL 19T6 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
KNS-VOORSTELLING 

Traditiegetrouw brengen de 
Antwerpse KNS-akteurs een jaar
lijkse opvoering voor VU-arr. Ant
werpen. Voor de opvoering van 
de muzikale klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 mei 
e.k. te 20 u. (KNS-Antwerpen),-is 
het zodoende geraadzaam en 
sterk aanbevolen, uw plaatsten] 
nu te bespreken. Richt u best 
rechtstreeks tot onze centrale 
kaartenverkoopdienst : VU-Stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen (36.84.65), alle werkdagen 
tussen 9 u. 30 en 16 u. 
DR AUG. BORMSHERDEIKING 

Morgen zondag te Merksem 
herdenken alle bewuste Vlamin
gen dr Aug. Borms. Verzamelen 
te 11 u. (stipt) in het Gemeente
park. H. mis en bloemenhulde. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Kaarten voor het 38ste VI. Nat. 
Zangfeest, op zondag 25 mei in 
het Sportpaleis te Antwerpen om 
14 u. 30 onder het motto •• Brus
sel Halt ! » kunt u nog bestellen 
of -afhalen op het VU-stadssekre-
tariaat, Wetstr. 12, Antwerpen 
(36.84.65) of rechtstreeks op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 30-
32, Antwerpen (37.93.92). (Beide 
gesloten op zaterdag). 

ANTWERPEN (Stad) 
KOO 

Voor leden en simpatisanten 
wonende Antw. Stad met proble
men betreffende de KOO der 
Stad Antw., kunnen een afspraak 
maken met een onzer afgevaar
digden : dr. De Boel, 33.97.90 of 
Frans De Laet, 38.66.92, 
TE KOOP 

Op het sekretarlaat : leeuwe-
vlaggen om uit het raam te han
gen, 320 fr. ; kleefplaten met 
Vlaamse motieven allerhande. 
REKLAMES 

Voor reklames in het blad «Wij» 
gelieve rechtstreeks te tel. naar 
de redaktie «Wij», 02/217.97.98, 
waar u alle gewenste inlichtingen 
verkrijgen kunt. 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutaire bestuursverkie-
zing in de afd. Antwerpen Stad, 
die om de drie jaar plaats grijpt, 
wordt gehouden op donderdag 
26 juni van 19 tot 22 u. in het 
sekr., Wetstr. 12, Antw. Leden in 
het bezit van een lidkaart 1975 
en voorkomend op de ledenlijst 
van vorig jaar hebben stemrecht. 
Ze moeten in Antw. Stad wonen. 
Kandidaturen schriftelijk te rich
ten naar het sekretariaat voor 31 
mei. Langs het adresgerichte Kon-
taktblad wordt elk lid hiervan op 
de hoogte gebracht. 
BAN DE AFVAL 

Onze oproep om papier, karton, 
flessen en zo meer, aan ons over 
te laten, wordt voorlopig opge
schort tot nader bericht. Onze 
bestelwagen die hiervoor zorg 
droeg, is onherstelbaar defekt ge
raakt. Enkele oproepen die we 
nog niet konden beantwoorden 
hopen we later opnieuw te kon
takteren. Hiervoor onze veront
schuldigingen. 
DIENSTBETOON 

Elke maandag van 16 tot 19 u. 
treft u op ons sekr., Wetstr. 12, 
tel . 36.84.65, een volksvert., sen. 
en prov. raadslid aan, die u wil
len helpen bij het oplossen van 
uw problemen. Het sekretariaat 
Is verder dagelijks open van 9 tot 
16 u. 30 en 's maandags tot 19 u. 

BOOM 
AANGIFTE 
PERSONENBELASTING 

Elke 1ste en 3de donderdag van 
de maand vanaf 20 u. staat P. 
Coppens (expert boekhouder) ter 
beschikking voor alle mensen 
welke moeilijkheden ondervinden 
bij het invullen van hun aangifte. 
Lok. Nele, Antwerpsestr. 120, tel. 
88.05.03). Ook thuis is hij te be
reiken iedere avond na 19 u., tel. 
88.36.20. 

BORGERHOUT 
KNS-VOORSTELLING 

De arr. KNS-voorstellIng gaat 
door op dinsdag 27 mei a.s. met 

de opvoering van « Trijntje van 
Saardam ». Het wordt zoals onze 
Preud'homme-avond vorig jaar in 
de KVO een grandioos sukses. Be
stel nu reeds uw kaarten bij ons 
arr. bestuurslid Hugo Andries, 
Turnhoutsebaan 116, tel. 36.59.67. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Overstelpt door de aanvragen 
moeten we ons dienstbetoon uit
breiden. We zullen dus in het ver
volg ter uwer beschikking zijn te
gelijkertijd in alle 5 wijken van 
de gemeente, dus op een vast 
adres voor altijd en vanaf nu. 
Volksvert. Goemans zal ons ook 
in het vervolg weer bijstaan met 
raad en daad, maar alléén hij zal 
telkens in een andere wijk zitten. 
Dit wordt dan telkens bekend ge
maakt onder het afdelingsnieuws. 
Eens dat u deze regeling gewoon 
bent, zult u zien hoe praktisch 
het is. 

Adressen : Voor het centrum : 
café Vogelzang, Miksebaan 25 
(Rik Decleir) ; wijk Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monika Ver-
ijke-Deschepper) ; Polygoon : ca
fé Hovenier, Bredabaan 810 (Stan 
Van Looveren) ; Bethanië : café 
Oud-Belqië, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cy
cle, Kapelsestwg 364 (Jaak De-
cru). Telkens de 1ste donderdag 
van de maand van 20 tot 21 u. 30. 

BROECHEM 
38ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

In het gewesteijk IJzerbede-
vaartsekretariaat zijn vanaf heden 
kaarten te bekomen van 50, 100 
en 150 fr. Er kan tevens inge
schreven worden voor de autobus
sen die zullen ingelegd worden. 
Wacht niet te lang — bestel voor
al tijdig uw kaarten voor 't eerst
volgende Vlaams Nationaal Zang
feest onder het motto « Brussel 
Halt of Brussel valt ». Sekr. Wim 
Duys, Abelelaan 9, tel. 85.53.98. 

BURCHT 

NAKLANK DANSFEEST 
De VU-afd. van Burcht bedankt 

al haar leden en zeker niet in he<" 
minst de leden van andere afde
lingen, die hebben meegeholpen 
om van het bal op 22 maart een 
waar sukses te maken. We hopen 
het telkenjare weer zoals vroeger 
in dezelfde aangename sfeer tot 
in de vroege uurtjes te kunnen 
volhouden. 

DIENSTBETOON 
Het dienstbetoon heeft nog al

ti jd plaats elke zondagmorgen. 
Voor eenieder die in onze gemeen
te problemen zou hebben, staan 
verschillende bekwame mensen 
ter uwer beschikking om u te hel
pen. Inl. bij O. Meyntjes, Kruibeek-
sestwg 32, tel. 52.74.72 of Dorp-
str. 47, tel. 52.89.38. 

DEURNE 

KONTAKT 
Al onze « Wij «-lezers, leden 

en simpatisanten zijn steeds wel
kom op onze wekelijkse kontakt-
avond (steeds donderdag) in ons 
lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 28. 

EDEGEM 
DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen staan steeds 
bereid om u te helpen : Alfons 
Bollen, schepen. Koekoek!. 7, tel. 
64.49.43 ; Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliënl. 62, te l . 
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren, 
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel . 
64.41.48 ; Veerie Thyssens, KOO-
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 18 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle 
donderdagen van 18 u. 30 tot 19 

u. 30 door gemeenteraadslid 
Clem De Ranter. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

In Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85, iedere maandag en 
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 

KONTICH 

GEMEENTERAAD 
Op maandag 7 april e.k. ge

meenteraad. Betoont onze fraktie 
eens uw belangstelling en morele 
steun. Afspraak te 20 u. 15 op 
het gemeentehuis. 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutaire 3 jaarijkse be-
stuursverkiezing gaat door op 
dinsdag 6 mei te 20 u. in lok. Al
cazar. Wie zich wil kandidaat 
stellen, krijgt hiertoe te gelege
nertijd de kans. 
VVVG 

Het « Vlaams Verbond van Ge
pensioneerden », afd. Kontich, 
deelt mede dat elke 1ste en 3de 
donderdag van de maand van 14 
tot 18 u. gezellig samenkomst is 
in het lok. Altena, paviljoen in
gang speeltuin, Antwerpsestwg. 
Verdere inl. bij mevr. Anita Rens, 
Transvaalstr. 72 ,tel. 57.20.95. 
VUJO-LENTEWANDELING 

Zondag 13 april, de jaarlijkse 
lentetocht van onze VU-jongeren 
gaat ditmaal door in onze Voer
streek. Kontakten met vrienden 
uit dit stukje Vlaams achterland 
waarborgen een mooie dag. De 
verplaatsing- gebeurt met eigen 
wagen, wij moeten dus vooraf het 
aantal deelnemers kennen, want 
iedereen moet mee kunnen ver
trekken. Inschrijvingsadressen : 
Edward en Monique Lemmens, 
Kauwlei 11 en Ferre De Beuke-
laer, Kosterijstr. 6, tel. 57.09.82. 
Enkele praktische nootjes : ver
trek te 7 u. op het St-Jansplein, 
picknik voor 's middags mee te 
brengen, gewenst : goede wandel-
laarzen, iets tegen de regen ,iets 
tegen de kou, maar vooral een 
allerbest humeur. 

LIER 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.88 

MERKSEM 
DIENSTBETOON 

Belangstellenden die graag ge
holpen worden bij het invullen 
van hun belastingsaangiften, kun
nen deze maand nog terecht in 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, 
de woensdagen 9, 16 en 23 april, 
telkens tussen 19 en 23 u. 

Bovendien willen we u graag 
in herinnering brengen dat sche
pen Toon Dewachter te spreken 
is op het Gemeentehuis, elke 
maandag tussen 14 en 17 u. en 
dat KOO-voorz. Leo Michielsen te 
bereiken is op het bureel van de 
KOO, Van Aertselaerstr. , elke 
dinsdag en vrijdag tussen 14 en 
17 u. 

Hebt u problemen of moeilijk
heden ? Aarzel niet onze manda
tarissen hierover te komen spre
ken. 
VK ATLANTA 

Graag vermelden we hier het 
bal dat onze vrienden van VK At
lanta inrichten op zatetdag 19 
april e.k. te 20 u. 30 in zaal Tijl, 
Bredabaan 298. Deze jongens, die 
het dit seizoen niet onder de 
markt hebben in de kompetitie, 
maar desondanks getuigen van 
een echte ploeggeest, hopen op 
een talrijke opkomst, niet enkel 
van de Tijlvrienden, maar van alle 
sportieve simpatisanten. Komt u 
ook ? 
AFDELINGSAKTIVITEITEN 

Voor de maand april : dins
dag 8-4, vergadering Vrouwen van 
Vandaag ; woensdag 16-4, kern-

8. 
10. 
11. 

12. 

APRIL 
5. Brecht : Jaarlijks VU-Teerfeest in zaal St-Victor (Cen

trum) om 18 u. 30. Vanaf 20 u. 30 gezellig samenzijn 
voor allen. Inl. 031/13.86.23. 
Kontich : Spreekbeurt « Verschaeve de verrader » (M. 
Brauns) in lok. Aicazar, om 21 u. 
St-Kat.-Waver : 1ste VU-lente-diner, parochiezaal Cen
trum, 19 u. 30. Vooraf inschrijven bij Eddy Kempenaers, 
St-Michielsstr. 25, tel. 015/21.83.56. 

6. Kontich : VUJO-lentewandeling. inl. tel. 57.09.82. 
Merksem : Dr Aug. Bormsdag om 11 u.. Gemeentepark. 
H. mis, herdenking, bloemenhulde. 
Vorst : Afdelingsbestuur. 
St-Kat,-Waver : Bestuursvergadering. 
Noorderwijk : Arr. raad in De Schuur. 
Deurne : Arr .raad Antwerpen in lok .Trefpunt, Turn
houtsebaan 28 om 20 u. 30. 
Deurne : VUJO-ontmoetingspartij « DJ Seagull Drive in 
Show ». Inkom : 30 fr. 
Hemiksem : VU-lentebal. Inkom : 50 fr. 
Herentals : Ledenfeest in cafetaria. Scheppersinstituut. 
Herentals : Ledenfeest in zaal der « Zuid-Kempische 
werkplaatsen », Stwg op Herenthout 136. Orkest : De 
Gommer. Uitgebreid koud buffet voor 165 fr. Plaatsbe
sprekingen : 014/21.34.85 - 014/21.60.27. 
Leest : Groot VU-lentebal, zaal Cecilia, met het orkest 
Sound One. 
Zwijndrecht : Lentevreugde-bal in zaal Gildenhuis, Sta-
tiestr. 28, met het orkest Luk de Doeck, om 20 u. 30 
Hoboken : Werftocht wijk Meerlenhof. Verzamelen om 
10 u. in Vlaams Nationaal Centrum, Steynstr. 85. 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Duffel : Arr. raad Mechelen. 
Mol : VUJO 1ste Vlaamse Jongeren Instuif in zaal De 
Koestal, Sluisstr. 178, om 20 u., met DJ Walter en Win
nie. 
Antwerpen : Arr. Kongres : Havenuitbrelding - Gewest
planning - Universiteit Antwerpen. (Ook op 20 april). 
Borgerhout : Bodega-avond om 20 u. in zaal Pax met de 
Vaganten. Inkomkaarten bij de bestuursleden. 
Duffel : VU-dansfeest. 
Ekeren : VU-bal in zaal Elks Thuys, Van de Weyngaert-
plein 13 te Mariaburg om 20 u. 30. Orkest « The Para
diso's». Inkom 50 fr. Tombola-prijzen kunnen afgegeven 
worden bij de bestuursleden. 
Merksplas : Kant. vergadering in Breugelhof' om 20 u. 
Kontich : VUJO-debatavond « Algemene Politiek », om 
20 u. in Thierbrauhof. 
Mortsel : Leden-lente-avond (kaasavond) om 20 u. in 
zaal Atrium (Hof van Reeth). Formulier inzenden a.u.b. 
Herentals : Grote VUJO-ontmoeting « Frans-Vlaande-
ren » in het cafetaria van het Scheppersinstituut. Ook 
op 27 april. 
Mol : VUJO : Gespreksnamiddag over « Legerhervor
ming » met sen. H. De Bruyne en Karel Van Reeth, om 
15 u. in zaal De Koestal, Sluisstr, 178. 

19. 

23. 
25. 

26 

vergadering ; donderdag 24-4, VU-
JO-kernvergadering. Op die dagen 
kan eveneens kontakt opgenomen 
worden voor dienstbetoon, zoals 
steeds in Vlaams Huis Tijl, Breda
baan 298, telkens vanaf 20 u. 30. 
ONTDEK DE WERELD 

De laatste voorstelling gaat 
door op maandag 14 april te 20 u. 
in Teater 2060. Deze maand zal 

Yves De Cock u in zijn « Japans 
Tweeluik » de schoonheid en fol
klore van dit prachtige land to
nen. Indien de belangstelling 
even groot is als de vorige maan
den kunnen we de belangstellen
den ten zeerste aanraden tijdig 
aanwezig te zijn, zeker wanneer 
verzuimd werd de kaarten op 
voorhand te bestellen. 

ARR. VU-KONGRES - ANTWERPEN 

ZATERDAG 19 APRIL 1975 van 14 tot 17 u. 30. 
Zaal ALPHEUSDAL (Wiliiotstr., Berchem) 

— Referaten en besprekingen : 
Sektie A, Gewestplan : voorz. P. Doevenspeck (fraktievoorz. 
provincieraad). 
Sektie B, Haven : voorz. G. Bergers (gemeenteraadslid). 
Sektie O, Universiteit Antwerpen : voorz. H. Coveliers (nat. 
VUJO-voorzitter). 

ZONDAG 20 april 1975 van 10 tot 13 u. 
Zaal ARNEBERGSCHOUWBURG (Arenbergstr. Antwerpen) 
Verslag sektievergaderingen. 
Stemming van de resoluties. 
Slottoespraak door Partijbestuurvoorzitter Hugo Schiltz. 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

UERELST & DUCKAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 3 
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MECHELEN-TURNHOUT (Arr.) 
RECHTZETTING 

Senator Jorissen laat weten 
dat zijn soc. dienstbetoon de 2de 
maandag (te Booischot, Herselt, 
Helst, Hombeek) verschoven is 
naar de 2de dinsdag. Dat van de 
3de maandag (Vorselaar, Her^n-
tals, Noorderwijl<, Nijlen) naar de 
3de dinsdag. 

MEERHOUT 
KADERLEDEN 

Wie wil meewerl<en aan de uit
bouw van de afdeling, kan altijd 
terecht bij : An en Wim Malliet-
Cools, Markt 17 ; Francis Dox, 
Pastoor van Haachtplein 5 ; Frits 
Dox, Moienpad ; Manu Dox, p.a. 
Waversebaan 220, Heverlee ; Jan 
Ermgodts, Akaciaweg 7 ; Frans 

Beyens, EIndhoutsebaan 10 ; Jos 
Geypens, Pastoor van Haachtplein 
4 ; Jan Van Genechten, Dennebos 
2 ; Jef Wilms, Weversberg 41 ; 
Herman Janssens, Bevrijdingslaan 
203. 

MORTSEL 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden waarbij 
wij u kunnen helpen ? Wacht 
niet en neem kontakt met onze 
VU-mandatarissen : J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewaile, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 
HUWELIJK 

Heden, zaterdag 5 april, huwen 
onze VUJO-leden Ingrid Veron en 

BRABANT 

De Vlaamse Bond van Gepensioneerden (300 leden) in de Brusselse 
gemeente Jette gaf zijn jaarlijks bal. Zijn Erevoorzltter Jan De Berian-
geer overhandigde aan de Bondsvoorzitter dhr Fr. Schobben een prach
tig vaandel ! 

HEVERLEE 
BESTUURSVERKIEZING 

De verkiezing van het nieuwe 
afdelingsbestuur gaat door op 
donderdag 15 mei. Alle leden ont
vangen tijdig de nodige inlichtin

gen. Mogen we rekenen op vele 
nieuwe kandidaten ! 

JETTE 
DIENSTBETOON 

Aggl. en gemeenteraadslid Jan 

Stanny De Smet. VU- en VUJO-
Mortsel wensen het « Vlaams en 
gelukkig paartje » van harte pro
ficiat voor een flinke start en 
behouden vaart. Een even welge
meend proficiat aan beider ou
ders. 

NIEL-SCHELLE 

KNS 

Voor de opvoering van « Trijn
tje van Saarland » op 27 mei e.k. 
ingericht door het arr. bestuur, 
beschikken we over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.). Schrijf spoedig in bij 
Luc Deheusch. Zoals gewoonlijk 
rijden we met eigen wagens. Wie 
over geen vervoer beschikt, ne
men we mee. 

De Berlangeer is elke zaterdag 
van 10 tot 12 u. te bereiken in 
het dienstbetoonkantoor, Jetse-
stwg 548. 

VILVOORDE 
DIENSTBETOON 

De jaarlijks weerkerende perio
de van belastingsaangiften is te
rug aangebroken. Iedereen die 
moeilijkheden heeft met het in
vullen ervan kan zich gerust wen
den tot mevr. G. Ghijsens, Nowé-
lel te Vilvoorde. 

BESTUURSVERKIEZING 
Ons afdelingsbestuur organi

seert de a.s. statutaire bestuurs-
verkiezingen op vrijdag 23 mei. 
Alle leden worden nog verwittigd 
via ons maandelijks informatie
blad « Wij in Vilvoorde ». 

38ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Bij de bestuursleden kan inge
schreven worden voor de autobus 
die zal ingelegd worden. Bij Erik 
Clerckx zijn kaarten aan 200, 150, 
100 en 75 fr. te bekomen. Wacht 
niet te lang, want de reservatie 
verloopt vlot. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdag vanaf 20 u. staan 
onze vrienden Frans De Meule-
meester en Guido Michiels ter 
beschikking van mensen met pro
blemen allerhande, in het sekr., 
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De 
Bruyne kan eens per maand daar 
geraadpleegd worden. 

Kan je niet wachten tot vrij
dag, wend je tot Luc Deheusch, 
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag 
zal helpen. 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Buiten het normaal dienstbe
toon, kan je voor het invullen van 
je belastingsaangiften terecht op 
ons sekretariaat, waar Jos De 
Graef je verwacht op maandag 
21-4, donderdag 24-4, vrijdag 25-4 

en maandag 6-5, telkens van 20 u. 
af. Iedereen is welkom. 

ST-JOB-IN-1-GOOR 
DIENSTBETOON 

Alle inwoners van St-Job kun
nen steeds om raad bij onze man
datarissen : Frans Goris, Hoge-
baan 18 ; dr Hugo Heus, Brugstr. 
152, te l . 63.07.89 ; Miei Plerlé 
(KOO), Campinaweg 4, tel. 
63.14.94. 

WILRIJK 
PLONS 

Pions 1 heten onze simpatleke 
en gezellige familiale zwemston-
den elke donderdag in het Wil-
rijks zwembad te 18 u. 45. Toe
gangsprijs slechts 15 fr. 

KflL€nD€R 
APRIL 

5. 
5. 

12. 
12. 

19. 

24. 

26. 

Tildonk : Afdelingsbal. 
Liedekerke : Breugelmaal in zaal Golden Ray, Meersstr. 
61. De opbrengst dient om het plaatselijk VU-blad « Ak-
tie » te financieren. Begin : 17 u. Zondag (6 april) vanaf 
11 u. 30. 
Leuven : 2de deel VUJO-kongres In Vlaamse Leergangen 
vanaf 10 u. 
Aarschot : 7de afdelingsbal in « De Witte Molen ». 
Gooik : Schepennachtbal In zaal Herremans. Orkest : 
The Musical Friends •. Inkom : 70 fr. Voorverkoop : 
50 fr. 
Dilbeek : Lentebal met het orkest Stan Philips in zaal 
Mertens, Ninoofsestwg. Toegang : 70 fr. 
Tienen : Debat over fusies in het Tiense, in de « Foyer », 
Tienen Centrum. (Dosfelaktiviteit). De VU neemt deel 
aan het debat. 
Schepdaal : Bal van burgemeester-volksvert. dr Jef Val
keniers in zaal Select, Ninoofsestwg (Station), om 21 u. 
Voorverkoop : 50 fr. Inkom : 60 fr. 

BRABANT 
DOSFELAKTIVITEITEN 

18 april : Informatieavond «Eu
ropa der volkeren », dit is een 
initiatief van VUJO in samenwer
king met Dl. 

23 april : Debatavond over de 
fusies in het Stedelijke Auditori
um, Bergstr., Vilvoorde. 

12, 15, 20 en 22 mei : Voorbe
reiding gemeenteraadsverkiezin
gen '76 in het Sociaal Centrum, 
Opperstr. 168, Liedekerke. 

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de prov. verantw. 
Brabant : Hollaender B., Brussel-
sestwg 51a, 1850 Grimbergen, tel . 
02/269.27.68. 

LIMBURG 
AS 
AFDELINGSLEVEN 

Vorige week bezorgden we het 
22ste nummer van • Vrij-As » In 
alle postbussen van onze gemeen
te. Onze plaatselijke problemen : 
fusieplannen, sportcentrum, riole
ring, jeugdraad, schoollokalen 
werden uitvoerig besproken, maar 
ook de nationale problemen kwa
men goed aan bod. Op deze wijze 
wordt de stem van de Volksunie 
regelmatig overal gehoord. Voor 

deze inzet zijn er nooit handen 
genoeg : daarom nog deze op
roep : versterk ons bestuur, neem 
deel aan de a.s. bestuursverkie-
zingen op zaterdag 19 april. 

BERINGEN 

BESTUURSVERKIEZING 

Vandaag zaterdag 5 apri wordt 
het nieuwe afdelingsbestuur ge
kozen In lok. Thierbrau. Alle leden 
zijn welkom tussen 18 en 22 u. 

GENK 

HUWELIJK 

Afd. Genk evenals arr. bestuur 
Hasselt feliciteren prov. raadslid 
Door Vandueren en echtgenote 
Mia alsook de familie Bronckaers-
Clijsters bij gelegenheid van het 
huwelijk van hun kinderen Mar
leen en Nico. Het jonge paar wen
sen wij een schone toekomst. 

V ERENICING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN U als Vlaming... «lult z*k«r aan bl] hat 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREtK 
Provtnci* Antwerpen : 
RUPILSTREEK - KLEIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK t n KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel. (03)89.16.19 
Provincie Arabdnt : 
ARR. LEUVEN - gewe»t TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT V A N BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43, 3300 Tel. (016)834.35 
Provincie Ooat-Vlaanderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36, 9300 Aa l i t Tel. (053)745.53 
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80 , 9000 Gent Tel. ( 0 9 ) 2 3 . 5 2 . 2 7 
ARR. DENDERMONDE : VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - DURME ~ 

Margote 105, 9 2 9 8 Wichelen Tel. ( 0 5 2 ) 4 2 . 3 4 . 0 3 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Grovm Johannaloan 8, 9900 Eekio Tel. (09)77.23.51 
ARR. OUDENAARDE :, ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34, 9700 Ondenaorde Tel. (055)331.15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND 

Vrasenestraot 14, 2750 Beveren-Waa» Tel. (03)75.66.66 
Provincie West-Vlaonderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

8500 Kortrijk Tel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaon 145, 8800 Roeselare Tel. (051)202 08 
V.V.7-sekretariaat :Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 

iflLCnDCR 
APRIL 

5. Beringen : Statutaire bestuursverkiezing. 
Bree : Lentebal in zaal Brouwershuls te Opltter. 

7. Schulen : Afdelingsvergadering. 
8. Heusden : Bestuursverkiezing. 

10. Maasmechelen : Bestuursverkiezing in Hotel Limburg, 
om 20 u. 

13. Opglabbeek : Statutaire bestuursverkiezing. 
14. Koersel : Statutaire bestuursverkiezing. 
18. Genk : Statutaire bestuursverkiezing. 
19. As : Statutaire bestuursverkiezing. 

Tongeren : Afdelingsbal in zaal Plunius Fontein. 
21. Zelen : Statutaire bestuursverkiezing. 
24. Halen : Statutaire bestuursverkiezing. 
25. St-Truiden : Statutaire bestuursverkiezing. 

HASSELT 
LEDENVERNIEUWING 

Ook deze week kwamen weer 
enkele afdelingen, nl. Halen en 
Zelem, de ledenvernieuwinq af
rekenen. Een laatste aansporing 
voor de enkele afdelingen die nu 
nog achterblijven om vóór 30 april 
definitief de ledenvernieuwing af 
te sluiten. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
VOLKSVERGADERING 

In het kader van de nationale 
oproep zal onze afdeling op 26 
april een grootse volksvergade
ring organiseren. Plaats : Kultu-
reel Centrum, Neeroeteren. Bui
ten de leden en simpatisanten 
van het kant. Maaseik, zullen ook 
deze van de kant. Bree en Maas
mechelen aangeschreven worden 
voor deze ontmoetingsavond. 
Sprekers : W. Jorissen, E. Ras
kin en J.R. Vandekerckhove. Op 
deze avond zal ook de trekking 
zijn van onze tombola 10 jaar afd. 

Neeroeteren-Opoeteren In 20 Jaar 
VU. Iedereen houde deze avond 
vri j . 

SCHULEN 
AFDELINGSVERGADERING 

Na een ti jd onderbreking herne
men we onze afdelingswerking 
met een kontaktvergadering sa
men met een afvaardiging van het 
arr. bestuur. Deze vergadering 
qaat door In café Schuermans, 
Stationsstr. 12 op maandag 7 april. 

ST-TRUIDEN 
VAN HAEGENDOREN 

In de zaal van het Kultureel 
Centrum sprak op dinsdag 25 
maart sen. Maurits Van Haegen-
doren voor een aandachtig publiek 
over « Schaarbeek is méér dan 
een lokettenoorlog ». De talrijke 
vragen die hem daarbij gesteld 
werden, bewijzen dat wij ook in 
Limburg solidair blijven met de 
Vlamingen in Brussel. 
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OOST-VLAANDEREN 
VROUWEN IN DE VU 
De Vrouwengroep komt terug sa
men zaterdagnamiddag 19 april In 
de vergaderzaal van café Relnaert 
en dit om 15 u. stipt. Café Rein-
aert ligt aan het Maria-Hendrika-
plein, rechtover St-Pleterstatlon te 
Gent. We vragen dat per meewer
kende streek minstens één afge
vaardigde komt, met voorstellen 
van data en teksten, om definitie
ve beslissingen te kunnen treffen 
voor de werking van het najaar. 

AALST (Arr.) 
DIENSTBETOON 
P.J. HENDRICKX 

3de zat. : 10 uur : Café Van 
de Velde, dorp, Oordegem ; 11 
uur : Café Desire Troch, dorp, 
Wanzele ; 11 u. 30 : Café Lamot, 
dorp, Impe. 

2de maandag : lokaal Relnaert, 
Kasteeldreef, Lede, vanaf 20 uur; 
iedere vrijdag van 10 tot 11 uur : 
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds 
tel. 70.07.30. 
DAG DER DUIZEND 

Alhoewel het vandaag (maan
dagavond 24-3) nog te vroeg is 
om definitieve cijfers te geven 
over het resultaat van de « Dag 
der duizend » in het arr. Aalst, 
kunnen we toch reeds meedelen 
dat in de vier afdelingen, waarop 
de inspanningen van de arr. inzet 
hoofdzakelijk gekoncentreerd was, 
samen 51 nieuwe abonnementen 
ingeschreven werden. Onze in
spanningen gaan verder. Ons 
streefcijfer is 100 I Dat moeten 
we dit weekend en volgende da
gen kunnen bereiken. Met uw 
hulp. Doe je mee ? 

DENDER-WEST 
INVULLEN DER 
BELASTINGSAANGIFTEN 
VANDAAG 5 APRIL 1975 

Prov. raadslid Jules Henderickx 
en deskundigen van het Centrum 
voor Dienstbetoon staan ter be
schikking voor het invullen van 
de belastingsaangiften op vol
gende plaatsen : Impe, café La-
mot, Dorp, van 10 tot 12 u. ; 
Oordegem, café In Vlaanderen, 
Dorp, van 15 tot 16 u. ; Wanzele, 
café bij D. Troch, Dorp, van 14 
tot 15 u. ; IMere, Hof ten Dale, 
Daalstr., van 10 tot 12 u. 

AALST 
VUJO-AFDELING DEFINITIEF 
GESTART 

De stichtingsvergadering zal 
doorgaan heden 5 april in het lok. 
Gulden Vlies, Esplanadeplein 13, 
Aalst, te 15 u. (tel. 053/21.75.21). 
Nu het initiatief genomen is re
kent men op een flinke belang
stelling van de Vlaamsvoelende 
jonge mensen uit Aalst. 

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE-
POEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ZItdag : wekelijks op donder
dag, 11 tot 12 u., Ter Walle 12, 
tel. 091/74.25.00. 

ERTVELDE 
ABONNEMENTEN . WIJ . 

Door de gezamenlijke inspan
ning van ons bestuur werd het 
abonnementenaantal verdubbeld. 
Gezien het groot aantal leden 
kunnen wij nog meer mensen 
warm maken voor een abonne
ment op « Wij». 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Heeft plaats op vrijdag 9 mei. 
Kandidaturen worden ingewacht 
— ook nieuwe mensen zijn wel
kom — bij de voorz. dhr Van Her-
reweghe L., Schoolstr. 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Kunnen afgegeven worden bij 
alle bestuursleden. Men kan zich 
ook rechtstreeks wenden tot 
volksvert. P. Van Grembergen, E. 
Hullebroeckstr. 14a en Van Her-
reweghe L., Schoolstr. 
VERBROEDERINGSFEEST 
VUJWAARSCHOOT -VU^ERTVELDE 

Vandaag zaterdag 5 april in het 
Vlaams Huis De Veldbloem, ge
zellig samenzijn voor beide afde
lingen. Programma : samenzang 

Vlaamse liederen, zangvoordracht, 
optreden Vlaert. Iedereen is har
telijk uitgenodigd. 

EREIMBODEGEIM (Centrum) 
Zaterdag 19 april om 19 u. 30 

gezellig samenzijn voor alle leden 
in de zaal Rembrandt, Stations-
str. 26. Inschrijven bij de bestuurs
leden tegen 75 fr. per persoon. 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Naar jaarijkse gewoonte richt 
VU-dienstbetoon twee zitdagen in 
voor het invullen van belastings
aangiften, nl. op vrijdag 18 april 
van 19 u. 30 tot 21 u. en op zon
dag 20 april van 10 tot 12 u. 30, 
in zaal Animo (Denderbrug). Ieder
een Is welkom. Geheimhouding 
verzekerd. 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BRUGSE POORT 

Zitdag : wekelijks op maandag, 
17 tot 19 u., Fonteyneplein 22, 
tel. 091/26.57.26. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Bloemekenswijk : Dah-
liastr. 95, maandag, 18 tot 19 u., 
tel. 091/26.50.87. 

GENTBRUGGE 
INCIDENTRIJKE RAADSZIHING 

Volksunie beschuldigt kollege 
van spekulatie, blokletterde «Het 
Laatste Nieuws». Ook andere 
kranten besteedden veel aandacht 
aan de verpletterende beschuldi
gingen van de VU. De aanwezigen, 
o.w. oud-gemeenteraadslid Depes-
tele en VU-voorz. Maartje Van de 
Velde, spitsten hun oren toen 
fraktievoorz. Verpaele het CVP-
BSP-kollege duchtig de mantel uit
veegde over de onwettelijke be
moeiingen waardoor het domein 
Lefevere de ten Hove (8 ha) 46 
miljoen l.p.v. 40 miljoen zou kos
ten ten nadele van de sociale 
bouwmaatschappij De Gentbrugse 
Haard. Deze gronden zijn nu ei
gendom van de Brusselse Com
pagnie Immobilière de Belgique, 
die zeker niet ongevoelig zal blij
ven voor deze geste van het kol
lege. Het ernerlijke^van het geval 
zit vooral in het feit dat de onver
antwoorde opwaardering van de 
grondprijs naar 525 fr. per m2 plus 
wederbeleggingskosten de ge
meenschap in de toekomst tien
tallen miljoenen zal kosten aan
gezien het gemeentestuur in de 
onmiddellijke nabijheid ook gron
den wil onteigenen voor sociale 
grondpolitiek, waarvoor de eige
naars natuurlijk de opgefokte prijs 
zullen eisen. Toen Jan De Moor 
de schepen-voorz. van « De Gent
brugse Haard » uitdrukkelijk om 
haar versie verzocht, bleef deze 
met een rode kop zwijgen. Het 
schepenkollege was hiermee nog 
niet aan het einde van zijn lij
densweg want ook tijdens het 
verder verloop van de zitting 
bleef het VU-spervuur aanhouden. 
Interpellaties over het kinderdag
verblijf (verzorgsters met een elf 
uren dagtaak zonder rustpauze, 
leveranciersrekeningen op een 
vodje papier zonder datum of 
naam, eentalige Franse fakturen, 
enz.), pensioensherwaarderingen 
sinds 1 april 1972 niet uitbetaald 
(we werken er hard aan, dixit de 
burgemeester), schoonmaaksters 
met glijdende werkuren, o.m. 8 
uren 30 minuten zonder schaft
ti jd tussen, personeelsleden met 
72 kompensatieverlofdagen, de 
perlpetiën rond de St-Eligiuspasto-
rie die reeds meer dan 300.000 fr. 
kostten zonder resultaat, de ver
loedering van het gemeentepark. 
Kortom, een drie uren durend 
spektakel waarvan een joernalist 
nadien eerlijk toegaf dat het een 
« schandalig » schepenkollege niet 
moeilijk genoeg kan gemaakt 
worden. Een pluimpje voor onze 
3 gemeenteraadsleden Aimé Ver
paele, Jan De Moor en mevr. H. 
Jacobs-Boderez. 

IVIELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Met uw problemen : bouwen, 
belastingen, pensioenen, huren, 
enz. . kunt u steeds terecht bij : 

gemeenteraadslid Julien De Sut
ter, Kardinaal Merclerl. 1, Melle-
Vogelhoek, elke dinsdag van 20 
tot 22 u. ; Daniël Beernaerts, 
Driesstr. 87, Melle-Centrum, elke 
dinsdag van 19 tot 22 u. ; Gratiën 
Leurquin, Gontrode Helrweg 171, 
Melle-Centrum, alle dagen ; KOO-
zaken, Godelieve Van Loo, Dries
str. 61, Melle-Centrum, alle da
gen ; of bel gewoonweg de Volks
unie 30.05.75, tussen 19 en 21 u., 
en maak een afspraak. 

IVIERELBEKE 

FEEST GEPENSIONEERDEN 

Op 18 maart had de koffietafel 
van de Bond der VI. Gepensi
oneerden plaats. Met 145 bejaar
den in getal, kende de tombola 
en teerlingenworp zoals gewoon
lijk een vlot verloop. De aange
paste muziek was meesterlijk ver
zorgd door André Baert. Langs de
ze weg rekent het bestuur erop 
van harte te danken voor de gra-
tische medewerking van allen. 
Wij hadden de grote eer in ons 
midden de erevoorzitter van de 
Bond alsook volksvert. Fr. Baert 
en zijn dame te mogen begroeten, 
Voorzitter Joseph Van Durme 
wiens verjaardag op het feest 
viel werd niet vergeten. 

Met verstomming vernamen wij 
echter het plotselinge overlijden 
van ons lid de h. Robert Champs. 
In naam van de Bond betuigt het 
bestuur aan de weduwe en fami
lie zijn oprecht medevoelen. 

KOLPORTAGE 
Op 24 maart hebben wij wegens 

ziekte met een beperkte groep de 
geplande kolportage uitgevoerd. 
300 nummers van onze prachtige 
« Wij » zijn op minder dan 2 uur 
aan de man gebracht. Mogen wi j 
ons wagen een naam te noe
men, nl. de ondervoorz. Agnes de 
Riek die erin slaagde 45 num
mers te verkopen. 

SCHOONAARDE 
FUSIEDEBAT 

Donderdag 10 april te 20 u. in 
de zaal « Mikeno », Dorp. Inrich
ters : Davidsfonds Schoonaarde 
Deelnemers : volksvert. Lenssens 
(CVP), Verberckmoes (PVV), 
Boeykens (BSP) en onze sen. Mau-
rits Coppieters. Alle VU-leden en 
simpatisanten zeker op post ! 

WAARSCHOOT 
LIEVER ZELFSTANDIG 

In het plan-MIchel wordt onze 
gemeente bij Eekio gevoegd. Onze 
gemeenteraadsfraktie wijst dit 
met de grootste stelligheid af, 
omdat dit plan niet op de eerste 
plaats de belangen van de inwo
ners beoogt. Partijpolitieke bere
keningen liggen hieraan ten grond, 
slag. 
STRAF GEMILDERD 

De gemeenteraadsleden Van 
Holderbeke en De Poorter ver
schenen op 19 maart voor het 
Hof van Beroep te Gent. Men 
herinnert zich dat ze op de trap
pen van het gemeentehuls had
den geschilderd : « Voor minder-
validen : een lift nu I ». De verf 
was geel en het lettertype ver
zorgd. De verdediging wees er 
op, dat de CVP-BSP-meerderheid 
eerst had ingestemd met het bou
wen van de lift, doch achteraf op 
ergerlijke wijze besliste de zaak 
op de lange baan te schuiven. 
Na een meesterlijk pleidooi van 
meester F. Baert werd een poli-
tiestraf uitgesproken van 25 fr 
X 30 (in eerste aanleg 50 fr. x 30). 
Als Waarschoot niet bij EekIo ge
voegd wordt, komt de lift er toch. 
Tenminste als de CVP-BSP weer 
niet achteruit krabbelt ! 
DR GOOSSENAERTSKRING 

Zing met ons mee, heden za
terdag 5 april, in Vlaams Huis De 
Veldbloem, Averij te Ertvelde. 
Met medewerking van de groep 
Vlaert, Johan Veraprille, viool, 
M.L. Lebrun, piano, Gaby Verspril
le, sopraan. Marcel De Backer, 
dirigent. We vertrekken in de Nlj-
verheidsstr. te 19 u. 

MLCnDCR 
APRIL 

5. 

7. 

12. 

17. 
18. 

19. 

19. 

25. 

Ertvelde : Verbroedering VU-Waarschoot-VU-Ertveldo 
met zang en optreden van groep « Vlaert • in Vlaams 
Huis De Veldbloem om 20 u. 
Gent-Zuid : Vergadering wijkkomitee om 20 u. in café 
Monopole, Elisabethlaan. 
Gent-Muide : Vergadering wijkkomitee om 20 u. bij G. 
Schouls, Meulestedestwg 330. 
Gent-Centrum : Vergadering wijkkomitee om 20 u. in 
café Metropole, Koornmarkt. 
Gent (Brugse Poort) : Afdelingsbal « Schaarbeek-bal » 
in Centrum Relnaert, Reinaertstr. 
Waarschoot : Ijzerbedevaartavond, VTB-zaal, Schoolstr. 
Gent : Vergadering werkgroep vrouwen van »- Wij-Vrou
wen », in bovenzaal « Roeland », om 20 u. 
Gent : Arr. bal in de gebouwen van het provinciaal do
mein van Wachtebeke. 
Wachtebeke : Arr. bal in de gebouwen van het prov. 
domein. 
Gent : « Wij-Vrouwen » nodigen u uit op een spreek
beurt met lichtbeelden over een avontuurlijke tocht 
« Naar Ma Li », door Cl. Sleurs en Herman Bogaert. 
Bovenzaal « Roeland » om 20 u. 

Foto genomen tijdens de toespraak van voorzitter Fr. Van der Eist bij 
het feest van 20 jaar VU in arr. Dendermonde (aan de woning van L. 
Dosfel). 

VU-DIALOOGDAC 13 APRIL 
OUDENAARDE 

TEWERKSTELLING, 
WELVAART 
EN WELZIJN 
IN VLAANDEREN 1975 

Het blijft berg-af gaan met de tewerkstelling in Vlaanderen. 
En de cijfers worden elke dag maar erger, de vooruitzichten 
nog zwarter .. vooral voor jongeren, voor vrouwen, voor pas 
afgestudeerden. . 
Nieuwe tewerkstelling scheppen Is dus een taak, maar waar 
en hoe ? Welke soort van tewerkstelling ? 
En wat dan met het leefmilieu, met de spanningen die in de 
beperkte ruimte van Vlaanderen ontstaan tussen welvaart 
en welzijn ? 
Hoever mag Vlaanderen zijn al erg geteisterd welzijn nog 
opofferen voor de inderdaad ook gerechtvaardigde eisen van 
welvaart ? 

Hoever kunnen we die spanning verzoenen ? Wat mogen we 
zeker niet doen ? Bestaan er wisseloplossingen ? 
Over al deze, en verwante vragen, wil de VU uw stem horen 
en er rekening mee houden bij het formuleren van haar 
standpunt. 

PROGRAMMA 

10 u. : verwelkoming en overzicht van de werkzaamheden 
door de voorzitter van de dialoogdag volksvertegenwoor
diger J. Olaerts. 

10 u. 15 : voorstelling van de rapporten : 
RAPPORT I : Tewerkstellingsbehoeften in Vlaanderen. 
Referent : dr. De Sloovere, ekonomist (GERV). 
RAPPORT II : Weizijnsproblemen versus welvaart. 
Referent : dr. Willy Desayere, prof. ekonomische hoge
school Limburg. 

11 u. : Informatieve vragen. 
11 u. 30 : indeling in werkgroepen en pauze. 
12 u. - 13 u. : eerste deel werkgroepen. 
13 u. : lunch. 
1 u. - 15 u. : werkgroepen 
tot 15 u. 30 : rapporteren & pauze. 
15 u. 30 - 17 u. : voorleggen van de besluiten en dialoog van 

de deelnemers met paneel : bestaande uit referenten : 
lic. H. Debbaut (Assistent RUG), senator E. De Facq, lic. 
A. Monteyne, l i c , M. Dubrulle (BBL). 

Deze dialoogdag gaat door in » Keizer Karel •, Gelukstede 1, 
Oudenaarde (nabij Station). 
(Middagmaal 150 fr. 1 konsumptie inbegrepen). 
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WEST-VLAANDEREN 
VU-VROUWEN 
LATEN WEDUWNAARS 
NIET IN DE KOU 
Het 9e punt van de agenda van 
de buitengewone zitting {in 
maart) van de prov. raad van 
West-Viaanderen, handelde over 
het pensioenstatuut van de le
den van de bestendige deputatie. 
In deze regeling is er wat de 
overleving betreft alleen van we
duwen sprake. De meerderheid 
houdt er blijkbaar geen rekening 
mee dat ook vrouwen lid kunnen 
zijn van het provinciaal kollege 
en dat er derhalve In de pen
sioenregeling sprake zou moeten 
zijn van weduwnaars. 
In de kommissie onthielden de 
CVP-dames zich, In plenaire zit
ting moesten ze meestemmen of 
hun heil In de vlucht zoeken. Sa
men met de dames van VU en 
PVV diende VU-prov. raadslid 
mevrouw A/e/e Mollet-Soenen een 
amendement In waarbij het sta
tuut werd uitgebreid tot de vrou
welijke best. afgevaardigden (In 
WVI is de zuster van minister 
Van Elslande lid van de best. de
putatie). Het amendement werd 
verworpen door een meerder
heid die haar eigen programma 
verloochent !... 

BLANKENBERGE 
ARR. VOLKSUNIEBAL 

Gaat door vanavond in de 
feestzaal Jagershof, St-Andries, 
met Frank Smith (F. Evers) en 
zijn orkest. Deuren open te 20 u. 
30, eerste dans te 21 u., inkom 80 
fr. De toegangskaart geeft recht 
op deelname aan de tombola. 
DIENSTBETOON 
OUD-VOLKSVERT. P. LEYS 

Zich wenden tot gemeente
raadslid Jef Fryns, de Smet de 
Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 
of tot H. Van Rijssei, KOO-lid, K. 
Boudewijnl. 25, tel. 050/41.12.01. 
STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar gevraagd 
voor hulp in keuken en zaal voor 
de maand juli of vanaf 15 juli tot 
16 augustus. Spijshuis Béarnaise, 
de Smet de Naeyerl. 25, tel. 050/ 
41.366.54. 

BREDENE 
BESTUUR 

Tijdens de jongste bestuursver
gadering werd namens de jonge
ren onze vriend Eddy Joseph geko-
opteerd. In afwachting van de 
nieuwe bestuursverklezingen zal 
G. Van Daele 't afdeiingssekretari-
aat waarnemen. In de arr. raad 
worden wij vertegenwoordigd 
door Rudie Joseph en WiHy Le-
vecke. Veel werklust aan onze 
nieuwe vrienden. 

BRUGGE 
TENTOONSTELLING 

Jan Debusschere stelt ten toon 
van 29 maart tot 10 april in de 
Geraard Davidzaal, VTB-VAB-ge-
bouw, Woiiestr. 28 - Karthuizerin-
nestr. 12. Openingsuren : werk
dagen van 9 tot 12 u. 30 en van 14 
tot 17 u. 30 ; week-ends : van 
10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. 

GROOT-OOSTENDE 
GEIVIEENTERAAD 

De motie inzake Schaarbeek, 
zoals er te Koekelare en Ant
werpen één goedgekeurd werd, 
kon door Piers niet ontvankelijk 
verklaard worden. Inzake de te-
rassen enz. op Wapenplein en 
Breidelstraat kwam een bevredi
gende oplossing, dank zij het taaie 
volhouden van M. Vansteenkiste 
(tot spijt van Germonpre). In de 
heime zrtting interpelleerde J. 
Vandemeulebroucke over de be
noeming aan de visserijschool, 
waarvan de fraktie bij de goever-
neur de verbreking gevraagd 
heeft. En in heel het schamel ge
doe van Oostende Bad & Strand 
— waartegen Kris Lambert al zo 
lang gewaarschuwd heeft — 
kwam ons kollege er belazerd uit. 
Lambert werkte trouwens op de 
zenuwen van de meerderheid, 
waarschijnlijk omdat hij het dos
sier van buiten kende. Het enige 

r 
APRIL 

5. 

5. 
11. 

11. 
11. 

12. 

14. 
18. 

18. 
19. 
24. 

Brugge (arr.) : Jaarlijks arr. dansfeest om 20 u. 30 In 
zaal Jagershof te St-Andries met het orkest Frank 
Smith (F. Evers). Prijs : 80 fr. 
Izegem : Jaarlijks bal in zaal Mandeldael. 
Diksmuide : Ledenvergadering met J. Vandemeule
broucke. 
Oostende : Opvoering van « De Zaak >. Kursaal. 
Oostende-Vuurtoren : Bestuursverklezingen. Vlaams 
Huis. 
Leffinge : Ledenvergadering met E. Vansteenkiste in het 
Bierhuis. 
Veurne : Arr. bestuur. 
Houthulst : Ledenvergadering met E. Vansteenkiste. 
Zaal Madelon. 
Westende : Ledenvergadering met sen. Persijn. 
Veurne : Kant. lentebal in zaal Retorika. 
Gistel : Ledenvergadering met sen. Van In. 

positieve : de redders zullen ein
delijk beter betaald worden. 
AMNESTIE 

Op vrijdag 11 april organiseren 
Marnixkring en Vlaamse Klub de 
opvoering van « De Zaak » in het 
Kursaal. De opbrengst is voor de 
slachtofers van de repressie. Het 
spreekt vanzelf dat wij mede moe
ten zorgen voor een volle zaal. 

lEPER 
VUJO 

Op zaterdag 22 maart hield 
VUJO-leper een gespreksronde. 
Daar de aangekondigde spreker. 
Luk Derammelare, sekr. van VUJO. 
Nationaal op het laatste ogenblik 
wegens ziekte verstek moest la
ten werd de bespreking van het 
voorbije VUJO-kongres uitgesteld 
tot 5 april om 16 u., eveneens in 
het gasthof 't Zweerd. Toch werd 
het een interessante namiddag, 
vooral dank zij VU-gemeenteraads-
lid Jan Carpentier waarvoor onze 
hartelijke dank. Er werd o.a. even 
van gedachten gewisseld over de 
gemeentefusies (en desillusies) 
en allerhande gemeenteproblema-
tiek. 

VLAAMSE 
VROUWENVERENIGING 

10 april : In samenwerking met 
verschillende leperse verenigin
gen organiseert VVI een voorlich
tingsvergadering over « Visies op 
Gezondheidszorg » die doorgaat 
in de bovenzaal van het stadhuis 
te leper om 20 u. 

18 april : Diamontage met boek
bespreking naar aanleiding van 
het zopas uitgegeven boek « De 
Westhoek, een streek in bewe
ging ». Org. : VVI in samenwer
king met de leperse foto en dia-
klub. Bovenzaal van de Spaar- en 
Lijfrentekas, Grote Markt, om 20 
u. (Spreker : Michel Capoen). 

5 mei : Bezoek aan tapijtenwe
verij te Harelbeke. Vertrek om 13 
u. 15 onder 't Nieuwerck. Inschr. 
vóór 1 mei bij mevr. Braem-Dam-
•bruyne, Slachthuisstr. 29. 

14 juni : Ons jaarlijks leden-
feest gaat door op 14 juni om 20 
u. in de zaal van het Jeugdstadi-
on. Houd die datum vri j . 

LEFFINGE-SPERMALIE 
10 JAAR VU 

Onze afdeling bestaat dit jaar 
al 10 jaar. Het zal gevierd worden: 
als eerste aktiviteit krijgen we 
een ledenvergadering op 12 april 
In het Bierhuis te Leffinge met 
als spreker Emiel Vansteenkiste. 
Als 2de aktiviteit richten we een 
reis in naar Frans-Vlaanderen op 
3 mei. Dan wordt in juli nog een 
wandeltocht georganiseerd. Daar
bij wordt ons traditioneel bal in 
oktober een verrassingsbal. In de 
loop van dit jaar wordt dan ook 
de afdelingsvlag overhandigd ti j
dens een maaltijd, waar alle leden 
hopelijk aanwezig zullen zijn. Een 
tentoonstelling « Het Vlaams-Na-
tionalisme van 1914 tot 1975 », 
op 8-11 november 1975 in het 
Bierhuis zet een eindpunt achter 
deze viering. 

OOSTKAMP 
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET 

Elke 4de zaterdag van de maand, 
Legeweg, 169, van 10 tot 11 u. 

TIELT 
NIEUWE UITBATERS 

De h. en mevr. Wauters-Sour-
deau zijn vanaf 1 april de nieuwe 
uitbaters van het Vlaams Huls 
café D'Hespe op de Markt te 
Tielt. Zij nodigen Iedereen uit op 
de heorpening heden 5 april. 

VARSENARE 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 18 april in zaal De 
Leeuw. Een etentje wacht. 
PROPAGANDA 

Personen die bereid zijn mee te 
helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak worden verzocht 
zich kenbaar te maken aan Guldo 
Patrouille, Zandstr. 29. 
BELASTINGSAANGIFTEN 

ledere maandag vanaf 19 u. 
zich aanbieden met alle nodige 
dokumenten. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Voor dienstbetoon wendt u tot 
één van onze bestuursleden. Zij 
zorgen voor de verdere afhande
ling van uw zaak. 

WERVIK 
VERKIEZINGSFONDS 

De mensen die de Wervikse 
VU wensen te steunen tegen de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
volgend jaar, kunnen dit doen 
door overschrijving of storting 
op girorek. 850-8038770-87, van de 
VU, afd. Wervik. Veel kleintjes 
maken een groot ! 
ABONNEMENTENWERVING 

Deze loopt de laatste twee we
ken werkelijk zeer vlot. Op enke
le dagen tijds werden meer dan 
tien abonnees hernieuwd ofwel 
nieuwe gemaakt. Onze voorzitter 
Maurits heeft hierbij een grote 
duit in het zakje gedaan. Ook dan
ken wij de lezer die er persoon
lijk met zijn echtgenote vijf nieu
we abonnementen verwierf. Der
gelijke voorbeelden dienen nage
volgd. 
VLAAMS SINDIKAAT 

Eerlang zullen we ook starten 
met het Vlaamse Sindikaat. Men 
kan echter nu reeds lid worden. 
Gelieve u te wenden tot Van-
damme Hervé, ofwel geef uw 
naam door aan een der bestuurs
leden. 
SOLDATENDIENST . IC DIEN . 

Vooraleer in militaire dienst te 
treden laat ons uw adres weten. 
U krijgt via de Vlaamse sofdaten-
aktie interessante gegevens en 
brochures, die u heelwat kunnen 
helpen. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : elke 2de en 4de vrij
dagavond voor Wervik, vanaf april 
zijn volgende uren geldig : van 18 
tot 19 u. 30, dit wegens de uit
breiding van het ledenaantal. Mo
gen wij onze leden vragen propa
gandisten te zijn ? Het Is tenslot
te hun organisatie. 

Zitdaa voor Geluveld-Zandvoor-
de : elke 3de zaterdag van de 
maand van 9 tot 10 u., bij Verbeke 
Wilfried, Zandvoordedorp 22, Ge-
luveld. 

Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108, Wervik. 
SOC. DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Lecompte Noël, Beselare-
str. 1109 ; Jef Claeys, Ten Brie
lenlaan 108. 
ZARREN-WERKEN 
ONS BAL 

Wij danken langs deze weg om 
de vele bezoekers en vrienden 
die ons bal tot een groot sukses 
deden uitgroeien. Het was de tal
rijkste opkomst van ooit. Onder 
de aanwezigen mochten we be
groeten il volksvert. Vansteenkis
te, prov. raadslid Hoste, mevr. 
Lootens en R. Hemeryck van het 
arr. bestuur en tot onze grote 
vreugde onze oude afd. sekr. W. 
Serpieters met zijn vrouw. 

Z(XKCRC]€S 
Jonge bediende zoekt plaats als 
steno-daktilo, fakturiste, met ken
nis van sekretariBat, sociale wet
geving, klassement, boekhouden, 
te Brussel of Vlaamse randge
meenten. Z.w. red. blad (MvL). 

Wie helpt deze mensen aan een 
aangepaste betrekking ? 
20-jarige medische assistente. 
Jonge man met dilpoma hoger 
kunstonderwijs. 
26-jarige licentiaat in de handels-
en financiële wetenschappen. 
Medische sekretaresse A6-A1, 23 
jaar. 
Kleuteronderwijzeres, 21 jaar. 
Technische ingenieur A l , mecha-
nlka. 
21-jarIg meisje met kleuterleid
sterdiploma. 
21-jarlge medische sekretaresse 
A6-A1. 
18-jarIge daktylo in het bezit van 
't diploma P. Vermeir (Aalst). 
Student geneeskunde, 20 j . , liefst 
part-time werk op administratief 
gebied of in een labo in de Brus
selse omgeving. 
Diëtiste met diploma HRIPB A l . 
22-jarige jongeman met diploma 
sekretariaat moderne talen. 
Medische sekretaresse, interesse 
gaat uit naar part-time werk bIJ 
een arts. 
24-jarige maatschappelijke rea-
daptatiekonsulente. 
Jongeman, 19 j . , diploma A3 me-
chanika, 1A2 scheikunde, opteert 
voor bureelwerk. 
Jongeman met diploma A2 foto en 
f i lm Narafl. 
19-jarige jongeman, rijbewijs B, 
zoekt werk als chauffeur of als 
stalknecht in een rijschool. 
Jongeman, 19 j . , diploma A3 me-
chanika, zoekt werk als bedlende, 
chauffeur of wenst licht hand
werk te verrichten, dit liefst In 
Brussel of omgeving. 
Ervaren bediende, grondig drieta
lig, boekhouding, soc. wetten, ste
no, leeftijd 50 ]., wenst van werk
kring te veranderen. 
Voor inl. : dr. J. Valkeniers, Stwg 
naar Ninove 11, Schepdaal, tel. 
02/582.32.27. R 48 

Gevraagd : betrouwbaar persoon 
om bestaand café uit te baten 
ais Vlaams Huls In Schaarbeek. 
Inl. : Vic Roggeman, Gen. Eisen-
houwerl. 29, Schaarbeek. R 49 

Zoekt aangepaste betrekking In 
het Limburgse : Juffrouw, 20 ]., 
diploma middelbare handels
school, dochter uit zwaar getrof
fen represslefamllle. 
Z.w. : volksvert. E. Raskin, Ursu-
lastr. 1 te 3745 Eigenbilzen, tel . 
011/41.24.54. R 50 

Zoekt werk : werkman, 46 j . , voor 
Blle onderhoudswerken. Z.w. 
Jules Henderickx, Papegem 9/2, 
Vllerzele (O-VI.). R 52 

Dame, 23 j . , diploma publlc-rela-
tlons A l . 

, Jonge man, 19 j . , getuigschrift 2e 
ekonomische. 
Jonge dame, 23 J., diploma A6-A3, 
lager middelbaar onderwijs. 
Boekhouder, 50 j . , ruime ervaring. 
Arbeider, 38 ]., uit Helst-op-den-
Berg. 

LIcent. financiële en ekonomische, 
40 J. 
21-Jarige, gediplomeerde A3 me-
chanika, A3 elektro-mechanika en 
A2 nijverheidselektronika. 
Technisch ingenieur elektro-me
chanika. 
35-jarige zoekt betrekking als be
diende, kantoorhoofd. 
Dame, 23 j . , diploma technisch 
ingenieur. 
Jonge man, 22 j . , diploma A3 elek-
tronika, chauffeur rijbewijs C. 
Bediende, 35 J., ervaring als afde
lingschef en transportagent. 
Gehandikapte, 35 J., goede chauf
feur. 
Germaans filoloog, 23 j . 
Dame, A6-A1 handel, part-time 
betrekking. 
42-Jarige arbeider zoekt licht 
werk, onderhoud of zo. 
25-Jarlge bediende, diploma eko
nomische, ervaring boekhouden. 
Wie kan helpen schrijft of teL 
naar sen. Wim Jorissen, Louisa-
str. 31, 2800 Mecheen, tel . 015/ 
41.35.96. R 55 

Welke Vlaamse gezinnen willen 
hun vakantie doorbrengen aan 
zee ? Ik verhuur appartementen 
voor max. 6 personen aan matige 
prijs. Schrijf of tel. naar : Michel 
Pollet, Noordzeestr. 29, 8401 Bre-
dene (059/80.19.84). R 56 

TE KOOP : 
Zeer ruime villa, alle komfort, 
50 a groot, prachtige tuin, dub
bele garage, gelegen te Huise 
in groene zone. Prijs: 4.750.000 
fr. Voor meerdere inlichtingen: 
tel. 02/217.97.98, Nicole Van 
Es ('s voormiddags). R 57 

1. Plaatsaanbieding voor onafhan
kelijk vertegenwoordiger in inter
nationale textielhandel, vertegen
woordiging voor gans België of 
Vlaanderen, zetel Brussel. 
2. Plaatsaanvraag : een gepensi
oneerd landbouwer zoekt bijver
dienste als tuinman, St-Niklaas of 
omgeving. 
3. Vrouwelijk technisch ingenieur 
scheikunde zoekt aangepaste be
trekking. Ruime talenkennis en 
daktylo. 
Z.w. tot volksvert. Nelly Maes, 
Pr. Jos. Charlottelaan 115, St-Ni
klaas, te. 76.49.74. R 58 

WIE HELPT DEZE MENSEN AAN 
EEN AANGEPASTE BETREKKING? 

— Bediende, 5 jaar, diploma lager 
middelbaar onderwijs. Bjizondere 
lessen Frans en boekhouding. 25 
jaar ervaring : werkzaam bij per
soneelsdienst van belangrijke Me-
chelse firma. Zoekt part-time job. 

(Nr 21975) 
— 50-jarige, diploma lager mid
delbaar, 12 jaar beroepsonderoffi
cier, kent grondig dactylo en en
kelvoudige boekohuding, bezit di
ploma « Patroon kleinhandel » ; 
9 jaar beheerder-werkend ven
noot in kleinhandel ; 3 jaar maga
zijnier chauffeur (rijvergunning 
B). (Nr 26475) 
Juffrouw, 22 Jaar, technisch inge
nieur industrieel - scheikunde. 

(Nr 21175) 
Stenotypiste, 26 Jaar. (Nr 11975) 
Jonge man, 24 Jaar, diploma lager 
middelbaar, zoekt werk als hand
langer, chauffeur, magazijnier 
(kan met vork-lift rijden), leger
dienst volbracht. (Nr 26675) 
Offset-drukker, diploma A2 be
roep .legerdienst volbracht, on
middellijk beschikbaar (Nr 26775) 
Handelsingenieur, legerdienst on
langs volbracht. 5 maand beroeps
ervaring (aankoop - verkoop -
marketing). (Nr 24375) 
Bediende 35 Jaar, werkzaam ge
weest in de sektor reisagent
schappen met ruime bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid. Zoekt 
aangepaste betrekking in deze 
sektor. Eventueel ook als bedien
de of verkoper in gelijk welke 
sektor. (Nr 27475) 
23-Jarige zoekt typewerk als bij
verdienste. Vrij : elke avond en 
de gehele zaterdag. (Nr 5775) 
Inlichtingen bezorgen aan Volks
vertegenwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11, 2580 St.-Kat.-
Waver. (Tel. : 015/217900). R 59 
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H M m U VAN DE THABORBBiG! 

Het domein « de Thaborberg » is een 
stuk lieve groene zone op de grens 
van de Vlaams-Brabante gemeente Dil-
beek (randfederatie Asse) en St-Agha-
ta Berchem (een wan de 19 Brusselse 
gemeenten). Het stuk grond maakt 
deel uit van een reeks kleine groene 
zones die de laatste ruimtelijke schei
ding vormen tussen de dicht bebouwde 
kommen van beide gemeenten, tevens 
de scheiding tussen een eentalig 
Vlaamse gemeente en een tweetalige. 
Eens te meer een grensgeval, dus op
letten geblazen I 
Naast « de Thaborberg • zijn in de an
dere groengebieden akties aan de gang 
om beide woonkernen door groen van 
mekaar gescheiden te houden. Het zou 
om velerlei redenen niet goed zijn dat 
beide woonkernen samengroeien tot 
wat « een suburbaan gebied » heet. 
Ook in het aanpalende St-Agatha-Ber-
chem wordt er hard gevochten om het 
groen te behouden, 400 m van « de 
Thaborberg » ligt het Koninckxbos dat 
aansluit bij het Thabor-Eikelenbergre-
servaat. 
Het stuk groen in kwestie kreeg zijn 
bijbelse naam en faam door het werk 
van een priester die via de klassie
ke weg van omhalingen en bedeltoch-
ten het domein verwierf en er een 
centrum voor longpatiënten oprichtte. 
Toen de man overleed kwam het do
mein in handen van de Sint-Michiels-
bond, behorende tot de Landsbond van 
Kristelijke Mutualiteiten (CIVl). De ge
bouwen (een grote villa in slechte 
staat, een onafgewerkte nieuwbouw) 
staan er nu te staan. Plannen om de 
zaak te verkavelen tot woongebied kon
den gelukkig tijdig verijdeld worden. 
Nu ernstige plannen ter tafel liggen 
om van het geval een kliniek te ma
ken zit ' de Thaborberg » hoog in de 
Vlaams-Brabantse aktualtieit. 

Domein : « de Thaborberg » te Dilbeek, 
ruim 8 ha groot, eigendom van de St-
Michielsbond (Kristelijke mutualitei
ten). Plan • oprichten van een alge
meen ziekenhuis van 350 bedden, een 
geriatrische dienst (V-dienst) met 60 
bedden en een tehuis voor zwaar gees
telijk gehandikapte volwassenen. 
Met dit plan wil de St-Michielsbond 
« ingaan op de wensen van de streek 
en de bevolking onder impuls van de 
afgevaardigden van de ziekenfondsen» 
(uit « De Volksmacht »). De bond hecht 
groot belang aan demokratische in
spraak in het beheer van de geplande 
instelling . 

Tot daar de karitatieve bedoelingen 
van het ziekenfonds. Een aantal orga
nisaties : Opbouwwerk Pajottenland, 
SOS-Thaborberg, Aktiekomitee Pajot
tenland, Vlaams geneesherenverbond, 
Zenne en Zoniën, Natuur 2000 Pajot
tenland en het komitee Westbrabant, 
Bond Beter Leefmilieu, denken er ech
ter anders over en nemen in hun ak
ties tegen~ deze plannen een gezame-
lijke stelling in. Zij bonden de kat de 
bel aan en wijzen op het gevaar van 
het « naderende Brussel » ten nadele 
van de Brabantse Westrand. 
Deze verenigingen stellen vast dat : 
de geplande instellingen, als men re
kening houdt met de erbij horende in-
frastruktuur en alles wat er nog bij 
komt kijken, niet veel meer zullen 
overlaten dan wat schaamgroeh. De 
ontsluiting met verkeerswegen aller
hande zou tevens de hele omgeving 
open stellen voor een ongebreidelde 
grondspekulatie ten behoeve van voor
namelijk Brusselse inwijking vermits 
dit gebied van het Dilbeeks centrum 
zal worden afgesneden door de auto-
snelwegring om Brussel en zo hele
maal zal aanleunen bij St-Agatha-Ber-
cherfi dat deel uitmaakt van de Brus
selse agglomeratie. 

9 Het Thaborbergdomein bevindt zich 
dus op dat deel van Dilbeek dat gele
gen is binnen de autosnelwegring om-
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heen de Brusselse agglomeratie. Al
hoewel de St-Michielsbond de plannen 
voor de oprichting van de kliniek af
leidt uit een schromelijk tekort aan 
ziekenhuisbedden in Halle-Vilvoorde, 
kiest men zo een inplanting die juist 
voor de bereikbaarheid vanuit Brussel 
optimaal is. Aanvankelijk gebeurden 
alle aankondigingen voor de nieuwe 
instellingen tweetalig, na akties in dit 
verband is men uitdrukkelijk de nadruk 
gaan leggen op het eentalig karakter 
ervan De keuze zelf van de Thabor
berg is hiermee evenwel in tegen
spraak en de tweetalige struktuur van 
de St-Michielsbond en de dagelijkse 
praktijk in haar instellingen in de ag
glomeratie zijn er niet naar om de 
vrees weg te nemen dat men de zie
kenzorg van Halle-Vilvoorde op een 
tweetalige instelling zou gaan afstem
men. 

# En minder dan waar ook is er in 
dit gebied behoefte aan een tweetalig 
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ziekenhuis. Tegenover de Vlaamse 
VUB-kiniek te Jelte met 700 bedden 
staan er inderdaad voor de Franstali-
gen op een heel kleine afstand van 
elkaar de ULB-kliniek te Anderlecht 
(1.000 bedden), het medico-chirurgisch 
instituut van de KOO-Anderlecht (uit
breiding gepland), een nieuw KOO-ge-
riatrisch centrum te St-Agatha-Ber-
chem zelf (100 bedden), de St-Anna-
kliniek te Anderlecht, het Frans Gast
huis te St-Agatha-Berchem en het uni
versitair Brugman-ziekenhuis En pre
cies temidden van dit alles zou men 
nog een kliniek bijbouwen. 
De agerende verenigingen stellen ver
der vast dat naast deze, we zullen het 
maar bewuste inplanting vanuit Bru-
xelles noemen, men geen middel 
schijnt te vinden om de schromelijke 
mistoestanden in het Brusselse op te 
lossen voor een behoorlijke Vlaamse 
ziekenzorg. Erger nog : de nieuwe in
planting zou een belangrijk deel van 
Westbrabant eens te meer gaan af
stemmen op een nieuwe tweetalige In-

stelling, volledig binnen de Brusselse 
invloedssfeer en dat op Dilbeeks 
grondgebied, In « de gordel van sma< 
ragd ». (de 5 randfederatles). 

EEN ALTERNATIEF 

In een artikel verschenen in « De 
Volksmacht » onder de titel « Natuur
gebied voor zieken en gehandikapten. 
stond te lezen «dat de St-Michielsbond 
bereid was om mee te werken aan de 
institutionele gezondheidszorg in Hal
le-Vilvoorde door niet alleen rekening 
te houden met het welvaartspeil en de 
financiële mogelijkheden van de pati
ent maar ook met de verzuchting van 
de Vlaams-Brabanders en van de Brus
selse Vlamingen naar een eigen zie
kenzorg ». 

De organisaties vinden dat fijn maar 
vragen zich af waarom « het Thabor
bergdomein » daarvoor moet dienen. 
Er moet wel een inplanting gekozen 
worden die past in de algemene plan
ning voor het arr. Halle-Vilvoorde. Een 
aansluiting bij Brusselse instellingen 
is niet haalbaar maar wel een aanslui
ting op medisch gebied bij een Vlaam
se universiteit wat meteen toekomst
mogelijkheden zou bieden voor de jon
ge afgestudeerden uit de streek. 
Het domein <• Thaborberg » kan gerust 
zijn oorspronkelijke funktie (jonge ge-
handikaptenverzorging) blijven behou
den zodat : groen gespaard blijft, de 
jeugdzorg er alle baat bij heeft en een 
integratie patiënten-gemeenschap mo
gelijk is. 
Wat nu de bouw van de kliniek betreft: 
dient men uit te kijken naar de moge
lijkheid tot uitbouw op regionaal ni
veau in aansluiting bij de bestaande 
centra Asse of Halle. Blijkt dit niet 
haalbaar, dan moet men toch nog, in 
het belang van de algemene zieken
zorg in Halle-Vilvoorde, de maximale 
uitbouw van de bestaande instellingen 
blijven nastreven, terwijl dan voor een 
regionaal ziekenhuis het centrale of 
zuidwestelijk deel van Westbrabant 
aangewezen is. 

AKTIES 

De protesten zijn niet van vandaag. Op 
12 augustus 1973 reeds hielden de 
gehandikapten een ontroerende mini
betoging (zie foto). Ze droegen 
spandoeken, met teksten als : « Dit 
in ons domein » en « Gezondheid ». 
Op 23 november 1974 bezette TAK het 
Dilbeeks gemeentehuis. Het aktiekomj-
tee heeft een onderhoud met minister 
De Saeger aangevraagd. 
Op zondag 1 juni zal een groene fiet-
sersprotestkaravaan van St-Kwintens-
Lennik naar Dilbeek rijden... 

HET PAARD VAN TROJE 

Wat wij reeds vaststelden bij de wer
ken In Zellik-Groot-Bijgaarden moet 
weer eens worden vastgesteld bij de 
Thaborbergplannen te Dilbeek. De 
kwetsbare rand, even buiten de Brus
selse ring, staat onder voortdurende 
bedreiging, niet met de voorhamer van 
de luidruchtige verovering maar langs 
wegen van stille geniepige roof. Waak
zaamheid is goed maar weerbaarheid 
Is beter. Het Brusselse paard van Troje 
graast al te graag op onze Vlaams-Bra
bantse vette weiden. Dat moet gedaan 
zijn I 

Maurtts Van Liedekerke 
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NIC VAN BRUGGEN : 

"DE TAAL DER 
LIEFDE REGISTREREN 
Onlangs vroeg een bevriend kunstschilder me welke strekking 
in de poëzie nu toonaangevend was. Ik heb hem geantwoord 
dat Ik dat niet weet omdat er vele strekkingen zijn en dat 
alles eigenlijk afhangt van de kracht van elke dichter afzon
derlijk. Wij leven ook op kultureel gebied in een liberale 
samenleving, dit wil zeggen in een type van maatschappij 
waarin elke burger zijn eigen bestaan tracht uit te bouwen 
zonder dat daaraan een gemeenschappelijke visie ten grond
slag ligt. Iedereen heeft zijn eigen levensbeschouwing en 
zijn eigen kunstopvattingen. Die toestand kan men verbrokke
ling of geestelijke vrijheid noemen. 
De dichtkunst van Nic van Bruggen (geb. 1938) ligt in de lijn 
van de stroming die nog al eens gekenmerkt wordt als de 
« estetische lyriek ». Daaronder verstaan de kritici een dicht
kunst die -niet gericht is op de rechtstreekse mededeling 
van gevoelens of ervaringen, maar waarbij het woord zelf 
hoofddoel is van de taaischepping. Men noemt die lyriek este-
tisch omdat ze als een kunst van het woord beoefend wordt. 
In deze zin is ze ook « zuiverder », verfijnder, gemaniëreer-
der, artistieker dan bij voorbeeld de sociale of epische 
dichtkunst. 
In het estetische vlak is Nic van Bruggen met de bundels 
Een benauwde levenslijn (1972) en Ademloos seizoen (1974) 
tot een hoge graad van dichterlijke taaigaafheid gekomen, 
waarbij vooral de klankrijkheid en de lenigheid in het sa
menbrengen van uiteenlopende woordbetekenissen opvallen 
[opeenvolgingen van klinkers en medeklinkers, een soort 
retorisch, bezwerend breedsprakerig ritme, een weelderig 
beeldend vermogen en een grote trefzekerheid in het kom-
bineren van de gevoelswaarde van de woorden). Opmerkelijk 
zijn ook de gedichten die door de muziek, vooral de jazz, ge
ïnspireerd zijn. Een voorbeeld uit Een benauwde levenslijn : 

Zoals de wind water verwondt 
zullen mijn wig en wortel 
je ijsstijve puin slijpen en slopen 
tot een droef gebeente, stenen pijn 
en gesleten bloed. 

Of de eerste strofe van het gedicht September in Brugge uit 
de bundel van 1974 : 

Wat trager aan deze gevels gebeurt, voltrekt 
zich aan mij : de steenzieke schoonheid. 
Het zachtmoedig begeven. En aanmatigend 
D^ jaartallen in het lood van het verleden. 

Wat is nu de eigenlijke funktie of betekenis van deze dicht
kunst ' Wat drukken deze verzen uit ? Mijn vraag heeft hele
maal met de bedoeling het maatschappelijk of persoonlijk 
nut van die poëzie te onderzoeken. We bevinden ons immers 
op een totaal ander vlak. Een eerste algemene kenmerk is 
dat de hele werkelijkheid bij Nic van Bruggen als het ware 
van haar stoffelijkheid ontdaan wordt en binnengehaald of 
totaal opgeslorpt wordt in de dichterlijke gevoelswereld, die 
volledig op het woord afgestemd is. Het hele ervaringsleven 
is verbaal, is taal. Dichten is in de eerste plaats het « regis
treren van taal » en niet zozeer het optekenen van ervaringen 
of het in kaart brengen van de voorwerpen uit onze omgeving 
bij middel van de taal. Het hele denken en voelen bij Nic van 
Bruggen geschiedt in de wereld van de taal. Het is ermee 
versmolten, zodanig zelfs dat de tastbare dagelijkse werkelijk
heid niet meer bestaat. Zoals in de aangehaalde strofe van 
het Brugge-gedicht verwijzen de woorden niet naar Brugge 
maar naar de taalwereld zoals de dichter die zelf als een 
soort geestelijke muziek beluistert. In de bundel Rameau in 
maart (1967) staat een gedicht dat een duidelijk idee geeft 
y/an de taaivisie van van Bruggen : 

als een monument zo zwaar 
ligt gij in de strakgetrokken lakens 
van mijn taal 
als een stoel zo taai 
leeft gij in de starre 
kooien van mijn woord 
als een vrouw zo mooi 
rust ja, lichaam op de gedoken 
dekens van mijn ongedicht 

Welk zijn nu de hoofdtonen in van Bruggens taalmuziek ? In 
de jongste bundel Ademloos seizoen overheerst een stem
ming van moeheid, eenzaamheid, slijtage, heimwee, die terug 
te vinden is in volgende kenschetsende verzen en uitdruk
kingen : « mijn slijtage, mijn vermoeiende vrede », « ver
vaagd verval », • de lakens lui als traaggetrokken messen », 
« geluiden in een huis dat / druipt van droefheid », « Want 
niets wordt mij meer gemeenzaam / Dan deze kamer van 
eenzaamheid, hardheid./Verloren handen en veilig heimwee». 
Het hoofdtema blijft, net als in vorige bundels, de liefde. Ook 
al vind je in de vroegere erotische poësie van Nic van Brug
gen de woorden slijtage, traagheid (vb. . het altaar van traag
heid » of . een trage kleur »), smeulend, lui, moeizaam (bv. 
• het moeizame lichaam .) veelvuldig terug, toch is de toon 
van een bundel als Een kreet van hoog allooi (1970) veel 
krachtiger. Toen waren de tegenstellingen veel scherper. Nu 
zou Ik spreken van een rijk geschakeerde retoriek van het 
ééntonige. 
Tenslotte zou ik de aandacht willen vestigen op de republi
keinse koningsgedichten uit de reeks Lang leve de Koning !, 
waarvan ik bijzonder Albert I, mannetjesputter en Albert is 
dood waardeer. Die gedichten doen eraan herinneren dat 
Nic van Bruggen ook de schrijver is van een pamflet tegen 
de Belgische politiestaat, Matrakkensabat (1967). Dat engage
ment is beslist niet voorbij, maar als dichter houdt hij van 
het lichtere geschut. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Nic van Bruggen, « Ademloos seizoen ». Gedichten 1972-1974, 
Antwerpen, Walter Soethoudt, 1974, 91 biz. 

BRT OF ZUILENSISTEEM ? 

(ev) Er zijn de laatste maanden 
aardig wat woorden besteed aan 
een nieuw omroepstatuut voor de 
BRT. De grootste vloed kwam uit 
de PVV-hoek. Het kwam tot ly
rische verheerlijkingen van het 
zogenaamde zuilensisteem waar
mee Vlaanderen even gelukkig 
zou worden als Nederland. De 
PVV-ijver, al of niet gesteund 
door gelijklopende maar met 
meer twijfel gemengde zorgen in 
CVP en BSP, is niet zo onschul
dig. 
De partijen in dit land hebben 
altijd al de onuitgesproken hoop 
gekoesterd de BRT — en dan 
vooral de televisie — als hun 
ongedeeld domein -te behouden. 
De Volksunie heeft het goed on
dervonden hoe lang en hardnek
kig de drie traditionele partijen 
haar probeerden te weren I 
Huib Dejonghe heeft in het jong
ste nummer van « Ons Erfdeel > 
(nr. 1, jan.-febr. 1975) een aantal 
overwegingen meegegeven onder 
de titel De BRT en de alternatie
ve zuilen. Hij doet het op een 
ironische wijze die goed past bij 
de kankerende uitlatingen en an
dere weinig geloofwaardige op
rispingen van sommige politici. 

JA &RT, NEE BRT 

Tot voor kort lag de kritiek op de 
BRT helemaal anders. 
« Jaren lang Immers heeft de 
BRT niets anders moeten slikken 
dan de meest vernederende ver
wijten in verband met de gebrek
kige Informatie, zoniet het totaal 
onbestaande informatiebeleid, dat 
overigens hoogstens had kunnen 
bestaan vanwege zijn dienende 

TIJD
SCHRIFTEN-

KRONIEK 
onderdanigheid, als « his mas
ter's voice » ten opzichte van 
de (vooral politieke) beleidswe-
reld. De BRT-omroep werd een 
gebrek aan onafhankelijkheid, een 
teveel aan politieke ogendienst, 
een totale afwezigheid van kri
tische aanpak in de informatie 
verweten. Dat verwijt kwam ove
rigens niet uit de politieke be-
leidswereld, maar van mensen 
die over de taak van een (al of 
niet als een openbare instelling 
georganiseerde) informatiedienst 
hadden nagedacht. 
Kritiek is intussen wel gekomen 
vanuit de politieke beleidshoek. 
In de radio is immers een maga
zine als o Aktueel » tot ontwik
keling en bloei gekomen, in de 
loop der jaren heeft een TV-jour-
nalist die Maurice De Wilde heet, 
via het beeldmedium uitvoerig en 
kritisch geïnformeerd over mijn
stakingen, dure elektriciteit, ha-
venpolitiek en goedkope benzine 
en bijna telkens had de beleids-
wereld het eventjes moeilijk ». 
Het gesputter van politici kreeg 
bovendien de steun van « som
mige perspublikaties, van waaruit 
de journalistieke bedrijvigheid 
van de BRT (vooral de televisie) 
met lede ogen wordt bekeken 
en waar elke via de BRT geuite 
mening die niet met de hunne 
strookt, meteen als een aantas
ting wordt beschouwd van de 
voor de BRT op algemene aan
vraag ingevoerde « strenge objek-
tiviteit ». 
Het kèn beter. 

Het ophalen van eieren op het einde van de Vasten was steeds een 
drukke jeugdbezigheid. Hier en daar ontmoet je nog wel eens Jongelui 
die met rammelaar en mand langs de straten lopen maar... de tand des 
tijds knaagt ook dit gebruik weg. 

ZO IS HET 6EREDRD 
Richard Dewachter, een 77-Jarige letterkundige uit Puurs (Klein-Bra-
bant), die heel wat dichtbundels en romans (o.m. . Het Huis bij de 
Schoren ') op zijn aktief heeft, publiceerde thans zijn gedenkschrift 
onder de titel • Zo is het gebeurd ». 
Voor de jongeren die nog de mentaliteit willen leren kennen van een 
katoliek Vlaamsgezinde, geboren omstreeks 1900, is het psycholo
gisch een typisch werk. De schrijver zelf en de toenmalige katolieke 
Vlaamse gemeenschap worden getrouw getekend met hun gebreken 
(die wij thans allen zien) en hun hoedanigheden (die thans bij de 
jongeren vaak verdwenen zijn). 
Studenten- en soldatentijd zijn uitvoerig beschreven en doen dikwijls 
in hun gebeuren aan de werken van Ernest Claes denken. 
Wat velen het interessantst in zijn werk zullen vinden zijn korte karak
tertekeningen of anekdoten over andere schrijvers, zoals Felix Tim
mermans, Stijn Streuvels, Gerard Walschap of van politici zoals Ward 
Hermans, Frans van Cauwelaert e.a. die tot de kennissenkring van de 
schrijver behoorden. Zo lazen we o.m. dat Frans van Cauwelaert na 
de oorlog niets voor Ernest Claes, slachtoffer van de repressie, kon 
doen, gezien de waardigheid van zijn ambt als Kamervoorzitter, zoals 
hij dat zelf zegde ! Het werk leest vlot, hoewel de taal zoals voor 
velen van die generatie van de schrijver thans soms wat boekachtig 
aandoet. Wat echter niet stoort. De vroegere generatie kreeg immers 
het Nederlands niet kadeau zoals de huidige. Zij moest het zelf Ieren. 
(Uitgever : Streek VVV Klein-Brabant, Scheldeland v.z.w. Aldaar te 
bestellen, gironummer 061-7806640-60 - Prijs 225 frank). 

WAAR KOMT DIE PLOTSE 

OPWINDING VANDAAN ? 

« Het gaat hierbij vooral om drie 
tema's : de politieke wereld en 
de BRT-berichtgeving, de omroep 
als konkurrent voor de schrijven
de pers, de vraag om een kon-
kurrerende, bij voorkeur kommer-
ciële omroep. Drie gegevens, die 
men wonderlijk verenigd kan zien 
in de liberale politikus, de PVV-
partijvoorzitter en krantendirek-
teur Frans Grootjans, die in één 
PVV-omroepwet als deze, zijn be
langen verdedigd kan zien en 
waardoor de hele tematiek (en 
niet door Grootjans alléén) voor 
de goede verstaander tot zijn 
juiste proporties is herleid ». 
Ondanks alle tekorten is er ruim
te binnen het huidige omroepbe
stel voor feitenweergave en dui
ding in een geest van « strenge 
objektiviteit », zoals de omroep
wet van 18 mei 1960 het voor
schrijft. In verband met kommen-
taar en eventueel opiniëring, 
schrijft Dejonghe : « Onderzocht 
kan worden, of kommentaar niet 
aan gezaghebbende buitenstaan
ders kan worden toegewezen ». 
We kunnen nog altijd leren van 
de BBC en haar statuut. Statuten 
zijn evenwel niet alles. Met het 
informatiebeleid van Karel Hem-
merechts, voor ogen, zegt De
jonghe : •• Mensen zouden wel 
eens belangrijker kunnen zijn dan 
een statuut ». 

DE BESTE VAN ALLE 

SLECHTE OPLOSSINGEN 

Tegen overname van het Neder
landse zuilensisteem pleit o.m. 
het feit van het andere uitgangs
punt De Nederlandse zuilen zijn 
•• historisch en organisch uit het 
volk (. .) gegroeid en niet als 
bijvoorbeeld kunstmatig opge
bouwde spreekbuizen van de poli
tieke partijen ». Bij ons is « de 
vraag naar verzuiling ( .) onder 
het mom van strenge objektivi
teit, niets anders dan een ver
zoek om zendtijd voor partijpoli
tieke propaganda ». 
Het is met onze onvolmaakte 
BRT zo wat als met de demokra-
tie. « Met de BRT-omroep zal 
men moeten leren leven, ook al 
blijft als laatste argument over, 
dat dit dan maar de beste van 
alle slechte oplossingen is ». 
Verwijzend naar het verschijnsel 
van de « vertrossing » in Neder
land, waarmee men de nivelle
ring aanduidt waarin de populaire 
omroepzuil TROS de spits afbijt, 
waarschuwt Dejonghe voor ijdele 
verwachtingen inzake een konkur-
rerend net voor de BRT. 
In zijn konklusie is het laatste 
vertrouwen in de zuilenleer van 
de PVV verdampt. « Wat er ook 
moge groeien en zelfs als de 
politici dit cynisme tot het uiter
ste doordrijven, dan moeten voor 
hun informatie dezelfde normen 
gelden als voor de openbare in
stelling BRT of voor welk infor
matiemedium ook. Die normen 
zijn : onafhankelijkheid, vakbe
kwaamheid, eerlijkheid. ( ) In
formeren en inzicht verstrekken 
zal op die basis in ieder geval 
altijd doeltreffender zijn dan elke 
poging tot politieke of andere 
propaganda ». 

Onafhankelijkheid, vakbekwaam
heid, eerlijkheid . het is een kor-
rekter omschrijving als de onge
lukkige term . strenge objektivi
teit ». Het zijn tevens begrippen 
die elke kijker en luisteraar in 
Vlaanderen in de BRT verwezen
lijkt wil zien. En ze zijn niet in 
strijd met de 15 jaar oude om
roepwet, hoe Je ook schudt of 
peutert aan de tekst. 
Ons Erfdeel : Murissonstraat 160, 
8530 Rekkem. Abonnementsprijs : 
390 BR. 
Postrekening : 000-0907100-53. 
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NIET AKKOORD MET JAAK 

manifest » dat de Europese sportministers 
' happening » te Brussel uitgaven, sctirijft 

DUIDELIJK 

Gaston Roelants en zijn mede
werkers hebben goed werk ver
richt met hun enquête onder de 
deelnemers aan de oilmpische 
spelen. De atleten werd gevraagd 
wat zij zoal dachten over een en 
ander in verband met voorberei
ding, verblijf, begeleiding, socia
le weerslag, e.d.m. voor, tijdens 
en na dergelijke spelen. Eén zaak 
vooral is opvallend : ongeveer 
de helft van de deelnemers is 
ontevreden over de « offisjel-
len » die hen begeleiden. Daar 
waar ze, grosso modo, voor zo
wat 70 th. tevreden zijn over al 
de rest. Kommentaar hoeft er 
niet bij : het is duidelijk genoeg 
zo. 

GOED GEZIEN 

Sedert enkele jaren hebben de 
piloten die de grote autoraces 
rijden een vereniging, die flink 
werk levert. Zij heeft zich o.m. 
bezig gehouden met het doen 
veiliger maken van de verschil
lende omlopen. Dat heeft men 
bij voorbeeld te Francorchamps 
ondervonden. De vereniging wil 
nu nog een stapje verder gaan, 
en ook haar zeg krijgen over de 
wagens. De inhoud van de ben
zinetanks zou verminderd wor
den, en er zouden een aantal 
technische aanpassingen moeten 
doorgevoerd worden. De bedoe
ling van het hele pak maatrege
len is simpel : de risiko's ver
kleinen. Wie zal hun ongelijk ge
ven ? Het gaat om hün leven. 

T WORDT NIKS 

Wij zijn alweer een illusie ar
mer. Niet alleen zal het met Leo 
niét anders worden — tenzij veel 
slechter —, maar wij zullen ook 
niet de troost krijgen in bloed
eigen land de finales van de we
reldbeker voetbal 1978 te mogen 
aanschouwen. Men weet dat 
voorzien was dat Argentinië voor 
de organisatie van het festijn 
zou zorgen, maar omdat er enige 
kans was dat men het daar toch 
niet zou klaarspelen had Lowie-
van-den-bond manmoedig aange
boden dat wij het zouden doen. 
Havelange is verleden week ech
ter komen vertellen dat wij be
dankt zijn, maar dat de Argen
tijnen hun plan zullen trekken. 
Voor ons zal het dus weer TV-
kijken worden. 

FOEF 

Hawel, nu zoude ne keer gaan 
zien wat ge zoudt zien, zie. Jan 
Wauters en Wifried Puis hadden 
het geriskeerd van zo wat on

vriendelijke dingen te zeggen 
over de praktijken aan de top 
van ons voetbal. En het zou pro
cessen regenen over hun schul
dige hoofden. Heel Belgenland en 
pmstreken zouden op stelten 
staan. En wat lezen wij nu ? Dat 
Wilfried Puis van het sportkomi-
tee van de voetbalbond een 
« strenge vermaning » heeft ge
kregen. En wat Jan Wauters be
treft ? Daarover lazen wij niks. 
Is het gepermitteerd er stille-
kens het onze van te peinzen ? 

HET PAROOL 

Jo Havelange, baas van alle sjot-
ters ter wereld, was in ons land, 
en vermits het een « pee » met 
poen is, mocht hij overal sjam-
pieter gaan drinken op kosten 
van de goegemeente, en overal 
het goede woord voeren, dat dan 
met de passende eerbied in de 
gazetten werd afgedrukt. Zo ver
telde hij onder meer dat de Bra
ziliaanse voetbalfederatie een 
« exempel » is. Daar spelen in 
eenzelfde klub blanken, zwarten, 
gelen, halfbloeden, Joden en 
Arabieren. Wat zit die bisschop, 
ene Dom Helder Camara, daar 
dan altijd te zeuren over de on-

Naar aanleiding van het • 
ter gelegenheid van hun 
Jaak Lecoq het volgende 
« Is artikel 5 (de sport en de sportbeoefenaars moeten beschermd 
worden tegen uitbuiting met politieke, kommerciële of financiële 
bedoelingen) een morele veroordeling van de beroepssport ? Daar 
waar niemand in beroering komt als de regeringen subsidies toeken
nen aan de schouwburgen, nochtans ook kommerciële ondernemin
gen ». 
Wij vinden dat de Jaak er hier een fameus gat uitgaat. 
Optreden tegen misbruiken (of zijn die er niet ?) in de professionele 
sport wil toch niet zeggen optreden tegen de professionele sport ? 
Op gebied van subsidies mag, volgens ons, het sportje niet klagen. 
In Nederland werd berekend dat de sport voor miljarden aan - ver
doken subsidies » opstrijkt. Bij voorbeeld onder de vorm van sport
velden, installaties e.d. die door openbare instanties worden gebouwd 
en gratis of ongeveer ter beschikking (en vaak uitsluitend) van enkele 
klubs worden gesteld. Is het In België anders ? 
En kommerciële sport vergelijken met schouwburgen is toch ook wat 
met het haar getrokken. Het mag dan voor velen een verdomd woord 
zijn geworden, maar de schouwburg verspreidt nog steeds een brok 
kuituur net zoals vroeger — zijn de ideeën van de Franse revolutie niet 
grotendeels via het teater verspreid ?, daar waar de kommerciële 
sport eerder het tegendeel doet. 
En eerlijk gezegd, wij geloven dat onze samenleving eerder nood 
heeft aan wat reklame voor geestelijke waarden en aan wat opwek
king tot kritisch Inzicht dan aan reklame voor onderbroeken en aan 
stompzinnige vedetjeskultus. 

rechtvaardigheid en de vreselijke 
diskriminatie in zijn vaderland ? 
Het werd tijd dat Jo eens zei wat 
er juist van is. < 

GEZONDE BASIS 

Naast de fusies van de gemeen
ten « dreigen » er ook de fusies 

Met bebloed gelaat wordt Freddy Maertens over de eindstreep ge
bracht. Brengen de renners hun eigen veiligheid in het gedrang of 
ligt de schuld enkel bij de organisatoren ? 

van voetbalklubs te komen. In 
Oostende is men al rond de ta
fel gaan zitten om een samen
smelting tussen VG en AS in 
overweging te nemen. Men 
schijnt al op de goede weg te 
zijn. Wij vernemen namelijk dat 
er al behoorlijk eensgezinde op
vattingen bestaan over de wijze 
waarop de gemeente de nieuwe 
klub zou kunnen onderhouden en 
over de omvang van de subsi
dies die ze verondersteld wordt 
te zullen afdokken. Eens die ge
zonde basis gelegd, zal de rest 
wel overkomelijk blijken. Een be
slissing wordt verwacht in april. 

VAN DAG 

• MAANDAG : Onze skibelofte 
Bancaer (76 jaar) vergaarde on
sterfelijke roem voor het vader
land in Libanon. Hij was zevende. 
• DINSDAG : Zjean Leeuw noemt 
streven naar nieuwe strukturen 
in de Belze sportfederaties ok-
kult. Verstaat hij dat woord ? 
• WOENSDAG : Zjozef Bruyère 
beklaagt er zich al over dat «ze» 
allemaal op zijn wiel rijden. De 
prijs van de roem, Zjozef... # 
DONDERDAG : « Les Sports » 
noemt Vital Loraux, arbiter, « on
ze gouden fluit ». Hoorden al be
tere moppen. # VRIJDAG : De 
prof-basketklub uit München ver
loor al 7 miljoen, maar doet ver
der. Dat is sportief wezen. # ZA
TERDAG : Tussen 17 en 19 uur 
vernamen wij langs de radio ze
ven keer dat Eddy een koers won. 
Zeker is zeker. # ZONDAG : 
Eerst sneeuw en dan zonneschijn, 
dat kan volgens Fred alleen in 
België. Ach, Pien, ween van spijt 
en werp uw kroon # 

TOT DAG 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT — Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

i VERHURING CEREMONIEKLEDING 
• MAATKLEDING 
• CONFECTIE 
' CHEMISERIE 

KOSTUUMS 
SPORTVESTEN 
BROEKEN 
MANTELS 
REGENMANTELS 
PULLS 
HEMDEN 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

13 de TRANCHE 

HOGE LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 
3 X een half miljoen 

Trekking op 9 april 
HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE 
MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN 

PASEN 

Nog eens eventjes de reeks on
derbreken — er zal wel nie
mand gehaast zij'n — voor een 
kort woordje over Pasen. Een 
godsdienstige aangelegenheid én 
én een astronomische. 
Religieus was Pasen waarschijn
lijk aanvankelijk een feest van 
herders en landbouwers. 
Bij de Joden werd het gevierd 
als herinnering aan de bevrij
ding uit Egypte. 
Bij de Kristenen was het in het 
begin niet zo duidelijk. Werd 
de dood van Kristus herdacht, 
of Zijn verrijzenis ? Het twist
punt was erg genoeg om de ban
vloek over degenen die het bij 
de eerste opvatting hielden, uit 
te spreken. 
Sedert het koncilie van Nicea 
werd het feest eigenlijk « oll^ 
dubbeld ». Kristus' dood wordt 
herdacht op Goede Vrijdag, de 
verrijzenis drie dagen later, op 
Paaszondag. 
De datum waarop Pasen valt is 
eerder een astronomische aan
gelegenheid. 
Bij de invoering van de gregori
aanse kalender in 1582 (om de 
fouten van de vorige of Juliaan
se kalender te herstellen) werd 
bepaald dat Pasen voortaan zou 
vallen op de eerste zondag na 
de eerste volle maan na het be
gin van de astronomische lente. 
De astronomische lente begint 
als de aarde op haar baan om 
de zon zo'n plaats inneemt dat 
dag en nacht overal op aarde 
precies even lang zijn (of dat 
de zon loodrecht boven de 
evenaar staat). Dat ogenblik 
verschuift in de loop der eeu
wen, maar nu valt het op 21 
maart. 
De periode tussen twee opeen
volgende volle manen duurt 29 
dagen en 12 uur. Niet moeilijk 
te berekenen dus op welke da
tum Pasen het vroegst en het 
laatst kan vallen. 
Dit jaar viel de eerste volle 
maan na 21 maart op 27 maart, 
en de zondag daarop was 30 
maart. 
In 1974 viel de eerste volle 
maan na 21 maart op 6 april. De 
eerst volgende zondag was 7 
april, maar Pasen viel op 14 
april. Het is namelijk zo dat er 
ook een « kerkelijke volle 
maan » bestaat, die niet altijd 
overeenkomt met de « astrono
mische volle maan ». 
Zo waren de paasdata verkeerd 
in 1954, 1962 en 1967, en zullen 
ze weer verkeerd zijn in 1981 
en 2038. 
Er bestaat ook een wiskundige 
regel (van Gauss) om de paas-
datum te berekenen. 
Men deelt het jaartal achter
eenvolgens door 19, 4 en 7 en 
bekomt als resten respektief 
A, B en O. Dan werkt men de 
formules uit : 

19 

2 

A + 
30 

24 

B -1̂  4 C + 6 D -1-

n 

5 
= E 

Pasen valt dan op (22 -F D 4- E) 
maart of op (D - f E — 19) april. 

infoKOSMOS 

Kultureel Centrum 

1820 Strombeek 
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BRT 

14.00 Leef nu. 
14.30 De dans der vergiften. 

Engelse fi lm (1962). 
16.00 Open school. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Honger in de wereld. Oo-

kumentaire. 
19.45 Nieuws. 
20.23 Berend Boudewijnkwis. 
21.45 De lift. Wekendfilm. 
22.55 Jazz from Newport. Duke 

Ellington. 
23.10 Nieuws. 

NED 1 

10.30 Teleac. 
14.53 Nieuws. 
14.55 Avro's sportpanorama. 
15.25 Geen woorden maar da

den. 
16.15 Bibelebons. 
16.55 Stuif es in. 
17.55 WK-IJshokey. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppl en Kokki. 
19.20 Kunt u me de weg naar 

Hameien vertellen, me
neer ? 

19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Berend Boudewijnkwis. 
22.00 Brandpunt. 
22.45 De wereld in oorlog. 
23.35 WK-IJshockey. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.05 Zorro. 
19.30 Boter, kaas en eieren. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Op losse groeven. 
21.30 Donkere zomer. Film. 

(1973). 
22.40 Sterren kijken. 
23.20 Nieuws. 
23.25 Lied van de week. 

RTB 

11.30 Videogazette des loisirs. 
12.00 Samedi-midi. 
13.00 TV 7. 
14.15 TV-Femmes. 
15.55 Le marli. Waalse ope

rette. 
17.45 Spectacles. 
18.15 Ce pays est a vous. 
19.10 Pierrot. 
19.15 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Ulysse. Avonturenfilm 

(1954). 
22.35 Meli-melodies. De vrouw 

in de showwereld. 
23.20 Nieuws. 

6 APRIL 

BRT 

9.00 Ooe mee. 
9.30 Loon naar werken ? 

10.00 Pano '75. De luchtramp 
van Ermenonville. 

11.00 Konfrontatle. 
12.00 Zeven op zondag. 
15.00 Ali en de kameel. 
15.15 Binnen en bulten. 

Met o.a. de Ronde van 
Vlaanderen. 

17.15 Tim. 

17.40 Festival van Vlaanderen. 
18.20 Paulus de boskabouter. 
18.25 Het meisje van de TV. 
18.50 Van Pool tot Evenaar. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 De gedwongen reizen 

van M.A. Benjowski. 
22.10 Poëzie in 625 lijnen. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Programma met de muis. 
15.55 Pippi Langkous. 
16.20 WK-IJshockey. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 fieric'ht wilde ganzen. 
18.30 Woord voor woord. 
18.35 Paulus de boskabouter. 
18.40 Oe vrijbuiters. 
19.05 Studio sport. 
20.20 1 op zondag. 
21.15 Driehoog achter. 
21.15 The lovers. 
22.05 Change the world. Ope

ra uit 1740. 
22.55 Nieuws. 

NED 2 

18.52 Vooraf. 
18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Het wonder der natuur. 
19.30 Jonge mensen op weg 

naar het koncertpodium. 
20.20 Hier Parijs, hier Jan 

Brusse. 
20.30 Columbo. 
21.40 Sonja's avonds. 
22.30 Humanistisch verbond. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

9.00 Des machines, des maï-
tres, des élèves. 

10.00 Schooltelevisie. 
11.00 Eucharistieviering. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14.15 Le Virginien. 
15.30 Wielrennen : Ronde van 

Vlaanderen. 
16.45 Visa pour le monde. 
18.15 Follies. 
18.40 Chapi-Chapo. 
18.45 Sportweekeinde. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Maïtres et valets. 
21.10 Cinéscope. 
22.30 Nieuws. 

7 APRIL 

BRT 

15.30 De jongens van Bungala. 
Britse jeugdfilm. 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 'Klein, klein kleutertje. 
18.20 Oe familie Partridge. 
18.45 Sportkwis 11. 
19.15 SporttrFbune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Regeringsmededeling. 
20.20 Adelnest. Russische fi lm 

{1969). 
22.00 Ten huize van Ward 

Ruyslinck. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Arpad de zigeuner. 
19.25 NL-tippers. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Nacht van het hart. Llef-

dadigheidsshow. 
21.35 Pepper. 
22.25 Aktua TV. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Mash. 
19.30 Reiswijs. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Wie van de drie ? 
20.45 De gebroeders Hammond 
21.35 De dromen van een 

vrouwelijke troubadour. 
De Zweedse Britta Lin-
dell. 

22.10 Hoe rood is Europa ? 
Reportage. 

22.55 Ontdek je plekje. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

17.20 Poly en Espagne. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 La pensee et les hom

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Rachel, Rachel. Ameri

kaanse fi lm (1969). -
22.10 Les idees claires. We

tenschappelijke uitzen
ding. 

23.00 Nieuws. 

8 APRIL 
BRT 

15.30 Het spookhuis. Britse 
avonturenfilm. 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18.30 De geboorte van de E3-

tunnel. Dokumentaire. 
19.00 Luister naar de f i lm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De miljoenen van Capo-

ne. 
21.00 Verover de aarde. 
22.10 Gastprogramma. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
12.15 Teleac. 
14.00 Schooltelevisie. 
18.00 WK-IJshockey. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. « 
19.05 Boy Dominic. 
19.30 Tweekamp. Kwis. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Muziek en mensen in uw 

straatje. 
21.10 Sam. 
22.00 Hier en nu. 
22.40 Geestelijke liederen. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.15 WK-IJshockey. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Beertje Colargol. 
19.15 Culemborg bijvoorbeeld. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Berichten uit de samen

leving. 
20.35 All in the family. 
21.00 De P van de A op zoek 

naar de vrede. 
21.50 Van Oekel special. 
22.00 Looft den heere. 
22.30 De bijbel en de Apokrie-

fen. 
23.00 Nader bekeken. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

17.20 Poly en Espagne. 
18.10 1, 2, 3... j 'al vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Arpad, le Tzigane. 
19.25 Antenne-soir. 
19.38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 l e s rues de San Francis

co. 
21.05 Vivre en Wallonië. 
22.05 Paul Claudel. 
22.55 Nieuws. 

9 APRIL 
BRT 

15.15 Wielrennen : Gent-We-
velgem. 

17.00 Jevanjong. 
18.15 Paulus de boskabouter. 
18.20 Atelier. 
19.15 Komedie, komedie. 
19.45 Nieuws. 
Voetbal : Naar alle waarschijn
lijkheid wordt een voetbalwed
strijd uitgezonden. 
20.15 Chico. 
20.40 Maerta Larsson 65. Fins 

TV-spel. 
21.50 Het tweede rapport van 

de Klub van Rome. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

19.15 Schooltelevisie. 
15.30 Wat heet oud ? 
16.15 De rode autobus. 
17.00 Wickie de Viking. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20 30 De verloren dochter. TV-

spel. 
21.20 Werkwinkel. 
22.00 Studio sport. 
22.30 Den Haag vandaag. 
22.45 Studio sport. 
23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Als je toch in de buurt 

bent. 
19.30'Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Televizier magazine. 
20.40 Amsterdam 700. 
21.50 De opkomst van de Rus

sische marine. 
22.40 Nieuws. 

RTB 

15.15 Wielrennen : Gent-We-
velgem. 

17.00 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Arpad, le Tzigane. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Piste. 
21.25 De vrouw en het moe

derschap. Enquête. 
22.40 Nieuws. 

10 APRIL 

BRT 

15.30 De grote tocht. Avontu
renfilm. 

18.05 De familie Robinson. 
18.30 Flash 10. 
19.15 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Basketbal. Europese be

ker te Antwerpen. 
20.45 Pano '75. 
21.40 Standpunten. 
22.05 'Première. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Schooltelevisie. 
21.35 Merkwaardige bomen. 
18.15 WK-iJshockey. 
18.45 Paulus de boskabouter. 

18.55 Nieuws. 
19.05 Horen zien zwijgen. 
19.25 Julia en haar nachtpapa. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Achter het nieuws. 
20.35 Ronnie Carbett, klein 

maar dapper. Engelse 
comedy. 

21.05 2 voor 12. 
21.45 Duiken... Politie. 
22.35 Achter het nieuws. 
23.10 Den Haag vandaag. 
23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Vika en haar dieren. 
19.25 Even bijsturen. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Tatort. 
21.45 TV Privé. 
22.20 Het heilig vuur. 
23.00 Nieuws. 
23.05 WK-IJshockey. 

RTB 

17.20 Poly en Espagne. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 L'Orientation scolaire. 
19.00 Arpad, le Tzigane. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.20 L'Assassin est-il coupa-

Êle ? 
21.50 De filmmolen. 
22.30 Basketbal. 
23.05 Nieuws. 

11 APRIL 

BRT 

15.30 Hey Cinderella. Speel
f i lm. 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Open school. 
18.30 De ark van Yogi. 
19.10 KTRC. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Offenbach follies. 
20.45 Sam. 
21.40 Wikken en wegen. 
22.25 Nieuws. 
22.35 In Gefahr und grösster 

not Bringt der Mittel-
weg den Tod. Duitse 
fi lm (1973). 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avro's Toppop. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Kung Fu. 
21.10 Muziek-mozaïek. 
22.25 Televizier-magazine. 
23.05 Avro's sportpanorama. 
23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Piste. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De Van Speykshow. 
22.25 interview met de minis

ter-president. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

17.45 Poly en Espagne. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La pensee sociallste. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Neuf millions neuf. 
21.30 La Paloma. Zwitserse 

speelfilm (1974). 
23.20 Nieuws. 
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flflnBCuoLcn 
BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heutden-Llmburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72-19.30.29) 

Schoonheidsinstituut • Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . (tail ing 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. (054)33.37.56 

Kwekerijen - Tuincentrum 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle . T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKI 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR O M DRAGEN » 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 

V A N DER KLEUN 
Chazallaan 83 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
(02)734.06.43 

Na 18 u 425.46.42 

VERVOER - VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

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

OOK NAAR MAAT 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
iSMOThouwnwit, 82 AnlunnMn T*l. 03.3t35.83 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Biihuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053)240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle to^behoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

het f unktioneel kombinatiemeubel in ei^ntydsep 
nuttige, estfietisclie vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonprobleem 
gratis op 

Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86 
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN • Tel, 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 • DEURNE - Tel. 24.25.23 

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag

avond in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -
ICrachtvleesschotel beter dan in Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitlp. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal 

van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend als medewerkers = Ernstrge families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

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

WALTER ROLAND 
ALLE MONTUREN 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

Telefoon (031)36.86.62 
(Let op het huisnummer I ) 
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IN1X)RMATIECENTRA 

ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

GRONDEN 
OUD • EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
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MPPORT 

0E NIEUWE HUISHUURWET 

door 
senator 
guido van in 

Na mosizame besprekingen — vooral 
in de schoot van de senaatskommissie 
— heeft het parlement op 26 maart 
'75 de nieuwe huishuurwet goedge
keurd. Verwacht wordt dat de nieuwe 
wet half april a.s. van kracht wordt. 

WAT HOUDT DE NIEUWE 
HUISHUURWET IN ? 

De nieuwe bepalingen kunnen ver
eenvoudigd worden tot de drie vol
gende punten : 
1. de wet is alleen van toepassing op 
(gemeubelde of ongemeubelde) wo
ningen of delen van woningen ; 
2. voor de verhuring van dit soort 
woningen wordt alleen nog huurver
hoging toegelaten volgens een een
vormige index-formule ; 
3. wel bepaalde verhuringen worden 
tot 31 dec. 1976 verlengd, voor dit 
soort verhuringen wordt de huurprijs
verhoging beperkt. 

VERHURINGEN WAAROP DE WET 
VAN TOEPASSING IS : 

Zonder beperking van duur is de nieu
we wet slechts van toepassing op de 
verhuring van gemeubelde of onge
meubelde woningen of delen van wo
ningen ( = kamers, studio's, apparte
menten). 
Dit wi l .dus zeggen dat de wet geen 
toepassing vindt op landpachten, ver
huring van handelshuizen, loodsen, 
kantoren, afzonderlijke garages, enz. ; 
ook de verhuring van woningen door 
s o c i a l e bouwmaatschappijen valt 
niet onder de wet. 

INVOEREN VAN EENVORMIGE 
INDEKS-KLAUSULE : 

Voor de verhuringen waarop de wet 
van toepassing is, wordt elke verho
ging (of vermindering) van de huur
prijs bepaald door gebruik te maken 
van de indeks van de kleinhandels
prijzen. Elke andere berekening is 
voortaan uitgesloten, tenzij deze be
rekening de huurder tot voordeel zou 
strekken. 
De huurprijsberekening moet dan ook 
als volgt worden gemaakt : 
bedrag van de basishuurprijs x nieuwe 
index : oude index. 
In deze formule moet als « basishuur
prijs » worden aanzien, de zuivere 
huurprijs die diende betaald bij de 
aanvang van de huur. Als « oude In
deks • geldt de indeks van de klein
handelsprijzen die werd bekend ge
maakt voor de maand die aan het 
begin van de huur voorafging of ten
minste deze van januari 1955. 

BIEZONDERE BESCHERMING 
VAN BEPAALDE HUREN 

Met terugwerkende kracht VANAF 1 
DEC. 1974 geldt voor bepaalde huren 
een blezondere bescherming. 
Om te weten of men te doen heeft 

met een beschermde huurprijs dient 
men na te gaan wat het kadastraal 
mkomen (KI) is van de woning of 
deel van woning welke in huur werd 
gegeven. Ook dient men na te gaan 
hoeveel inwoners de gemeente telt 
waarin het verhuurde goed is gelegen. 
Aldus geldt deze blezondere regle-
mentermg voor woningen of gedeel
ten van woningen met KI van 10.000 
fr. in gemeenten tot 5.000 inwoners, 
met KI van 12.000 fr. in gemeenten 
van 5.000 tot 30.000 inwoners en met 
KI van 20.000 fr. in gemeenten met 
meer dan 30.000 inwoners. 

DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
BIEZONDERE BESCHERMING : 

a) wat de duur van de huur betreft : 

de bescherming geldt met terugwer
kende kracht van 1 dec. 1974 en loopt 
tot 31 dec. 1976. 
Tenzij de huur inmiddels definitief 
zou zijn beëindigd, kan dus voor dit 
soort huren geen opzeg worden ge
daan Op deze regel gelden slechts 
als uitzondering ofwel het feit dat de 
eigenaar of zijn familie het goed zelf 
wil bewonen ofwel het feit dat de 
huurder aan zijn verplichtingen tekort 
komt. 

b) wat de huurprijs betreft : 

— is de huur ontstaan vóór 1 jan. 
1973 en werd er huurprijsaanpassing 
tussen eigenaar en huurder bedongen, 
dan moet de huurprijs volgens de 
hoger opgegeven indeks-formule wor
den herberekend op datum van 1 jan. 
1973 ; om de toegelaten maximum 

huurprijs te kennen zal de aldus her
berekende huurprijs alleen nog mo
gen vermenigvuldigd worden met een 
waarde-cijfer (zgn. koëfficiënt) dat 
door het ministerie van ekonomische 
zaken zal worden bekend gemaakt. 
Deze bekendmaking geldt voor één 
keer per jaar en voor het eerst na 
bekendmaking van de nieuwe wet in 
het staatsblad. 
— is de huur ontstaan op 1 jan. 1973 
of daarna en werd er huurprijsaan
passing overeengekomen, dan mag 
het bedrag van de huur alleen nog ver
menigvuldigd met het waardecijfer 
(zgn. koëfficiënt) waarvan hierboven 
sprake ; 
— in het geval dat de huur wordt 
overgedragen aan een andere huurder 
of dat het huis door de eigenaar wordt 
herverhuurd, of dat tussen eigenaar 
en huurder helemaal géén huurprijs, 
aanpassing was overeengekomen : in 
al deze gevallen moet de huurprijs 
beperkt blijven door toepassing te 
maken van de eenvormige indeks-
klausule en van het nog bekend te 
maken waarde-cijfer (koëfficiënt) — 
als de huurprijsverhoging niet was 
overeengekomen dan zal de herbere
kening natuurlijk slechts kunnen gel
den voor de toekomst. 

c) teveel betaalde huurprijs : 

Zoals hoger gezegd, moet voor de lo
pende huren waarin huuraanpassingen 
waren voorzien, de nieuwe huurprijs 
worden berekend op 1 dec. 1974. 
Werd er, volgens deze berekening 
teveel huur betaald, dan kan deze be
taling teruggevorderd ofwel door min
der huur te betalen, ofwel, voor het 
geval de huur reeds beëindigd is, door 
terugbetaling vanwege de eigenaar. 
Deze vordering verjaart nè 1 jaar In 
geval de huur verderloopt en na 6 
maanden vanaf het einde van de fiuur 
voor het geval de huur is beëindigd. 

d) verbouwingswerken uitgevoerd 
door de eigenaar : 

Als de eigenaar werken uitvoert die 
het verhuurde pand verbeteren, dan 
kan gevraagd een hogere huur te be
talen dan hierboven is uiteengezet. 

TOEPASSING IN DE PRAKTUK : 

1e geval : men huurt een afzonderlijk 
gelegen garage, een handelshuis, een 
loods, een kantoor : de wet is niet 
van toepassing, deze verhuringen zijn 
totaal vrij en ook de eenvormige in
deks-formule is niet van toepassing. 
2e geval : een nieuw gebouwd of to
taal verbouwd huis of appartement 
wordt te huur gesteld : men is vrij 
de huurprijs te bepalen, doch de huur
aanpassingen moeten beperkt blijven 
op basis van de eenvormige Indeks-
klausule. 
3e geval : een woning of apparte
ment, die op het stuk van de ligging 
(gemeente) en het kadastraal inko
men vallen onder de bepalingen van 
de wet, wordt door de huurder ver
laten en door de eigenaar opnieuw 
verhuurd : de huurprijs moet volgens 
hoger vermelde gegevens berekend 
worden op datum van 1 dec. 1974, dit 
wil zeggen : de huur die de vroegere 
huurder betaalde, moet volgens de 
eenvormige Indeks-klausule vastge
steld worden op 1 jan. 1973 en dan 
vermeerderd met het waarde-cijfer, 
dat nog dient bekend gemaakt. 
4e geval : tuss,en eigenaar en huurder 
werd voor een goed, dat op stuk van 
ligging en kadastraal inkomen voldoet 
aan de bepaling van de wet, helemaal 
geen huuraanpassing op schrift ge
steld dan moet, om de huurprijs van
af 1 dec. 1974 te bepalen, de huur
prijs die bestond op 1 jan. 1973 wor
den vermenigvuldigd met het nog te 
publiceren waarde-cijfer. 
5e geval : de eigenaar heeft huurop-
zeg betekend voor een goed dat op 
stuk van ligging (gemeente) en ka
dastraal inkomen voldoet aan de bepa
lingen van de wet : deze opzeg is nie
tig, tenzij de eigenaar de opzeg deed 
voor eigen gebruik of tenzij de huur
der het goed vrijwillig zou hebben 
verlaten. 

6e geval : een eigenaar put het voor
naamste deel van zijn inkomen uit de 
verhuring van een of meer goederen, 
waarvan de huurprijzen door de wet 
werden beschermd : deze eigenaar 
kan worden gemachtigd een hogere 
dan de voorziene huurprijs te vragen 
tenminste indien blijkt dat de huur
ders er op het stuk van Inkomen be
ter aan toe zijn dan bedoelde eigenaar. 

WAT DIENT ER TE GEBEUREN 
IN GEVAL VAN ONENIGHEID ? 

Elk van de betrokken partijen, dus zo
wel de eigenaar als de huurder, kan 
het initiatief nemen om de betwisting 
voor de vrederechter van de plaats 
waar het goed gelegen is te laten op
roepen. Deze oproeping (verzoenings
zitting) is verplichtend. 

BEOORDELING 
VAN DE NIEUWE HUISHUURWET 

Ongetwijfeld zal de nieuwe wetgeving 
een bron zijn van spanningen en on
zekerheid. Het opleggen van een een
vormige indeks-klausule Is een we
zenlijke stap in de goede richting, 
doch de terugwerkende kracht van de 
wet en de toepassing van het waarde
cijfer (koëfficiënt) doen duidelijk uit-
schinen dat de wet als middel van 
inflatie-bestrijding te laat komt. 
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