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Ulaams nationaal lUeekblad 

Het onomkeerbare 
federalisme 
Op 1 mei, feest van de Arbeid, viel dit jaar vooral op 
dat de BSP in Vlaanderen mikt naar een eigen 
Vlaams imago. De viering stond onder het motto 
«voor een open en progressief Vlaanderen». BSP-
voorzitter Van Miert bepleitte een op Vlaanderen 
gerichte sociaal-demokratie en verklaarde dat de 
strukturen van de partij aangepast zullen worden 
aan de nieuwe werkelijkheid. 

Eén zwaluw maakt beslist de lente niet Er moet in de 
BSP nog oneindig veel gebeuren vooraleer deze par
tij achter haar nieuw Vlaams imago, ook wezenlijk 
Vlaams zou zijn. Naast de opvatting van Van Miert 
klonk, als een stem uit een andere tijd en een andere 
ruimte, die van bv. een Debunne. Maar hoe dan ook: 
als laatste in de rij van de drie traditionele partijen is 
nu ook de BSP aan het federalizeringsproces begon
nen, niet alleen in de strukturen, maar ook in de opvat
tingen die in Vlaanderen wezenlijk anders liggen dan 
in Wallonië. 

Het mag nu reeds de Volksunie als een historische 
verdienste aangerekend worden, dat zij deze be
langrijke en gunstige verschuiving in de mentaliteit 
en de opvattingen van de Vlaamse socialisten heeft 
mogelijk gemaakt en in de hand gewerkt 

len steeds weer de neiging heb
ben, zich te versterken en te mani
festeren ten koste van het over
koepelend geheel. 
Dat de autonomie zich thans 
reeds in het maatschappelijk le
ven doorzet vooraleer ze in staat
kundige strukturen is gegoten, be
wijst ten overvloede welk funda
menteel en onomkeerbaar pro
ces het Gemeenschapspakt op 
gang heeft gebracht. tvo 

Het federalizenngsproces heeft 
zich de jongste maanden overi
gens niet alleen bij de BSP door
gezet. Op alle maatschappelijke 
terreinen en in gans het vereni
gingsleven IS het versneld op 
gang gekomen. Vorige week kon
digde de CCOD op haar kongres 
aan dat ze haar strukturen zal 
aanpassen bij de nieuwe politieke 
werkelijkheid van het Gemeen
schapspakt In de sportbonden, 
bij Caritas Catholica, bij Broeder
lijk Delen, in de hoogste kerkelijke 
organen van het land wordt er 
gesplitst of aan splitsing gedacht. 
In de RVA en in het Rijkswacht-
distrikt Brussel is de splitsing van 
de provincie Brabant al een feit. 

Er gaat haast geen dag voorbij, 
zonder dat de een of andere 
belangrijke vereniging of organi-
zatie, met tot nog toe unitaire 
struktuur, de stap naar de prakti
sche federalizering ze t Het Ge
meenschapspakt heeft reeds nu, 
vóór zijn uitvoering, een onom
keerbaar proces op gang ge
bracht. Het maatschappelijk le
ven is bezig zich te organizeren 
naar de twee gemeenschappen 
toe. Bij sommige belangrijke ver

enigingen — in een aantal sportfe
deraties bij voorbeeld — gaat het 
proces zo ver, dat de verhoudin
gen tussen de Vlaamse en de 
Franstalige vleugels bijna «inter
nationale» verhoudingen zijn. 
Degenen die, zoals wij in de 
Volksunie, een kwarteeuw gele
den moederziel alleen stonden 
om met eenzame moed het fede
ralisme te verdedigen, hebben al
le redenen om zich over deze ont
wikkeling te verheugen. Wat twin
tig jaar geleden nog klonk als een 
rebelse ketterij, wordt vandaag 
tastbare werkelijkheid. 
Er is echter reden om zich te ver
heugen niet alleen in het licht van 
het verleden, maar ook met het 
oog op de toekomst. Bij alle dis-
kussies en betwistingen die de 
jongste maanden gevoerd wer
den over de allerlaatste komma in 
de allerlaatste alinea van het Eg-
montpakt, werd vaak over het 
hoofd gezien dat dit pakt een 
dynamiek losmaakt, die op haar 
beurt zal zorgen voor een verrui
ming en verdieping van de auto
nomie. De fameuze «wetten van 
Parkinson » gelden ook in de poli
tieke strukturen: de samenstellen
de delen van de konfederatie zul-
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VUJO 

betoogde voor Arbeid 

De stad van priester Daens lag er 
zonovergoten bi | vorige zaterdag, 
als om haar tevredenheid te uiten 
omdat enkele honderden VU-jonge-
ren van overal in Vlaanderen naar de 
bakermat van het Daensisme waren 
gekomen Zi j wilden er getuigenis 
afleggen van hun Vlaams-sociale be
wogenheid en er in de figuur van 
priester Daens allen herdenken die 
voor dit ideaal hebben gestreden 
De eigenlijke manifestatie begon op 
de Werf te Aalst aan het standbeeld 
van Daens waar Freddy Pools als 
tolk van de erfgenamen van de « groe 
ne socialisten» de oude daensisti 
sche eisen in hedendaagse termen 
vertaalde Vooral de bureaukratische 
kleursyndikaten moesten het daarbij 
ontgelden 

VUJO-
postperilcelen 
Alle leden van de VUJO-
raad en de arr komitees 
worden zaterdag 6 mei van 
10 tot 18 uur verwacht op 
het algemeen sekretariaat 
voor bespreking van de 
VU-kongresteksten Met de 
poststaking kunnen de uit
nodigingen laattijdig toeko 
men 
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Na hem bracht Flor Fisher hulde aan 
priester Daens en de daensisten wier 
Vlaamse onverzettelijkheid wier ver 
bondenheid met de weiïkende bevol 
king wier strijdvaardigheid een aan 
sporing zijn voor al wie zijn verant 
woordelijkheid wil opnemen in de nieu 
we aktualiteit van de Vlaamse strijd 
voor zijn oorspronkelijkheid en zelfbe
heer 

Tot slot onderlijnde Kultuurraadsvoor 
zitter Maurits Coppieters dat de idea 
len van het daensisme onverminderd 

Hendrik Verbesselt: 
Groet van Sidmar 

de bron blijven van de Vlaamse ont 
voogdingsstrijd etische sociaal-eko-
nomische kulturele en nationale bevrij 
ding van de Vlaamse mensen 

Door J Sauwens namens VUJO 
door Jan Caudron en G De Kegel 
namens V U Aalst en door B De 
Cock namens de oud-daensisten wer 
den dan bloemen neergelegd aan het 
monument 

Voorafgegaan door het Vlaams trom 
meikorps uit Mol trok dan een op 
tocht door het centrum van Aalst 
Naast het motto van de manifestatie 
« Arbeid is ons recht» werden o m vol
gende slogans meegedragen «Lie 
ver job dan dop Een echte gemeen
schapsdienst Stop de pendel en 
Werk in eigen streek Arbeidsduurver 
mindering » 

De mensen uit Halle Vilvoorde en 
Brussel zorgden ontegensprekelijk 
voor het meest animo in de betoging 
die werd opgeluisterd door de puike 
fanfare uit Burst 

Vooraan in de optocht merkten wij 
o a op de volksvertegenwoordigers J 
Caudron A De Beul W Kuijpers en 
Nelly Maes op de senatoren Coppie
ters en Van Oothegem enkele sche
penen en partijbestuurslid G De 
Rouck 

Op de slotmeeting op het Esplanade 
plein werden de manifestanten toege 
sproken door kamerlid Jan Caudron 
VUJO voorzitter Johan Sauwens en 
H Verbesselt van het Vlaams Arbei 
derskomitee G De Rouck bracht 
vooraf een boodschap van V U voor 
zitter H Schiltz die zelf verhinderd 
was 

Jan Caudron trok een parallel tussen 
het daensisme en de Vlaams nationa 
Ie rechtvaardigheidspartij die de VU 
IS HIJ noemde Daens een ultra-mo 
dern voorman die naast een August 
Borms en een Rik De Man zorgde 
voor de blauwdruk van wat Vlaande 
ren morgen kan zijn die ons getoond 
heeft hoe een zelfstandig Vlaanderen 
er moet uitzien 

Hendrik Verbesselt waarschuwde de 
manifestanten dat het <• Werk in eigen 
streek » ons opnieuw dreigt te ontglip 
pen HIJ verwees hierbij uitvoerig naar 
de strijd die de Vlaamse staalar 
beiders van Sidmar voor het behoud 
van deze staalreus nebben moeten 
leveren en nog voortdurend voeren 
« WIJ zijn deze unitaire staat meer dan 
beu WIJ willen de sociaal-ekonomi 
sche onafhankelijkheid van Vlaande
ren '» besloot Verbesselt 

Johan Sauwens: 
Geen plannen daden 
Bij het begin van zijn toespraak aan 
het einde van de manifestatie betreur 
de VUJO voorzitter Johan Sauwens 
het dat de sociale beweging en de 
Vlaamse beweging van mekaar zijn 
weggegroeid na de hoopgevende 
vereenzelviging van de Vlaamse met 
de sociale strijd door de daensisten 
De fout hiervoor ligt volgens Sau 
wens zowel bij de arbeidersbeweging 
die al te lang blind gebleven is voor 
het rechtvaardig Vlaams eisenpakket 
als bij een groep in de Vlaamse bewe 
ging die er enkel op uit was de franskil 
jonse bourgeoisie te vervangen door 
een Vlaamssprekende burgerij 
Het volksnationalisme echter streeft 
de totale oevnjding van het volk na 
betoogde VUJO-voorzitter 
'Het zelftyestuur voor Vlaanderen is 
voor ons geen doel op zich maar 
slechts een middel een noodzakelijk 
middel om onze gemeenschap om te 
buigen tot een rechtvaardige en ver
draagzame samenleving 
De doorbraak van het staatsfederalis 
me geeft ons de mogelijkheid over te 
stappen naar het integraal federalis 
me ons uiteindelijk doel het groeiend 
natiebesef dat ons moet toelaten een 
Vlaanderen op mensenmaat uit te 
txxjwen een samenleving waar het 
zelfbeheer tot in de kleinste levens
kring wordt doorgevoerd zowel in de 
arbeidsgemeenschap als in de woon-

en leefgroep « 
In deze tijd van krus met meer dan 
300000 werklozen waarvan 1 op 3 
jonger dan 25 jaar kunnen wij moeilijk 
van een feest van de arbeid gewa 
gen aldus J Sauwens Een mogelijk 
herstel zal geen volledige tewerkstel 
ling brengen Herstelmaatregelen al
leen zijn dus onvoldoende Er moeten 
struktuurhervormingen komen waar
door het recht op arbeid veilig gesteld 
wo rd t Dit onderstelt een aangepaste 
strategie voor de Vlaamse beweging 
De VUJO voorzitter pleitte hierbij 
voor een dialoog met de gezonde 
volkskrachten in Wallonië zoniet in 
Belgisch dan zeker in Europees ver 
band en voor een opening naar de 
arbeidersbeweging in Vlaanderen 
Hierna formuleerde Johan Sauwens 
enkele VUJO-eisen op korte termijn 
op het stuk van tewerkstellingspoli 
tiek een in de tijd verspreide arbeids 
düurvermindering kontrole op sluik 
werk en sociale fraude uitbouw van 
een volwaardige gemeenschaps 
dienst voor de welzijnssektor over 
heidsinitiatieven in welbepaalde sekto 
ren (om energiesektor) 
Tenslotte verzette de VUJO voorzit 
ter zich heftig tegen het feit dat deze 
Belgische staat zich voorbereidt om 
Vlaanderen de faktuur aan te bieden 
voor het failliete Wallonië en tegen 
het plan Mathot 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 3 mei 1978 

Waarde lezer(es). 

Het valt deze week eigenlijk 
allemaal tegen ! 
Eerst de post die er het sorteer-
bijltje bij neerlegt, dan trein 
en tram die er de brui aan geven 
en ten slotte het slechte weer 
dat een groot zwart kruis over 
veel mooie mei-plannen heeft 
getrokken. 
Eerst de post ; of de mannen 
m 't grijs nu gelijk hebben of 
niet is hier niet ter zake, feit 
is dat de kopij van onze vele 
korrespondenten nog ergens te 
wachten ligt in een vochtige 
jutezak België-Belgique. 
Trein-Tram ; enkele ingeschre
venen voor onze 2de opendeur
dag haalden Brussel niet, zij 
kunnen gerust op de volgende 
(12 mei) binnenvallen. 

Reken daarbij een WIJ-week van 
2 dagen (dinsdag en woensdag) 
en je hebt - of je het wil of 
niet - een "WIJ" van 16 blad
zijden en dat vinden wij echt 
niet leuk ! 
Deze zwarte lijst wordt afgerond 
met een waterweekeind waar ze 
in het Schepdaalse nog altijd 
niet goed van zijn ! 

/ir 
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Staatsgelden 

boter 

bij de vis! 
In een summier werkdokument heeft staatssekretaris De Bondt onder> 
zocht over welke financiële middelen de gewesten en de gemeenschappen 
zullen beschikken na volledige uitvoering van het Egmont- en 
Stuyvenbergakkoord. 

Daartoe heeft hij de begroting van 1977 opgesplitst volgens de bevoegd
heden, die na de staatshervorming zullen uitgeoefend worden door het Rijk, 
de twee gemeenschappen en de drie gewesten. 

De begroting van 1977 bedraagt 
895,3 miljard. Daarvan zou 687,9 
miljard of 76,8 % in de nationale 
pot blijven. Iets meer dan 96 mil
jard of 10,7 % zou de gewesten 
ten goede komen. En ongeveer 
111 miljard of 12,4 % zou naar de 
gemeenschappen afvloeien. Dit 
werkdokument bevestigt dus het
geen de Volksunie steeds voorge
houden heeft: de dotaties aan 
gewesten en gemeenschappen 
zullen samen ongeveer 20 % van 
de rijksmiddelenbegroting omvat
ten. 

Maar om een volledig beeld van 
de verdeling der financiële midde
len te krijgen, moet men de reste
rende 687,9 miljard die op de 
nationale lijst blijven staan, verder 
ontleden. We vinden daar immers 
twee belangrijke posten in terug 
die apart moeten benaderd wor
den 

Vooreerst het onderwijs, onge
veer 200 miljard. Vooralsnog blijft 
deze post op de nationale njksbe-
groting geboekt, maar er dient 
gesteld dat de budgetten voor 
onderwiis in feite federaal be

steed worden. In een definitieve 
faze evenwel zou ook deze 200 
miljard uit de nationale pot moe
ten kunnen verwijderd worden, le
dere ingewijde weet dat dit hoofd
zakelijk van de Vlamingen zelf 
afhangt Er moet immers aan het 
schoolpakt geraakt worden. Pas 
wanneer een soliede Vlaams 
schoolpakt kan afgesloten wor
den, zal de federalizering geen 
problemen meer stellen. Vervol
gens de terugbetaling van schul
den en kontraktuele verbintenis
sen, zoals pensioenen. Nogmaals 
200 miljard. Het gaat hier om niet-
produktieve uitgaven, die duidelijk 
apart moeten geplaatst worden. 
Kortom, indien men deze beide 
punten buiten beschouwing laat, 
kan men gerust stellen dat meer 
dan de helft van 's lands middelen 
onttrokken wordt aan de nationa
le besteding. Er komt dus niet 
alleen een drastische herverde
ling van de machten, maar ook 
van de middelen. Er komt voldoen
de Vlaams geld in Vlaamse han
den om de Vlaamse staat in een 
eerste faze uit te bouwen. 

Johan 

Staatssekretaris voor Brusselse 
sociale zaken, Vic Anciaux, heeft 
donderdag in de lokalen van de 
nationale maatschappij voor de 
huisvesting een werkgroep geïn
stalleerd die plannen moet voor
bereiden om op de plaats waar 
nu zes Brusselse kazernes 
staan volkswoningen te bou
wen: het «klein kasteeltje», de 
«kazerne Prins Albert», het 
Voertuigenarsenaal, de • kazer-
me Rollin >, de • Dailly kazerne >, 
en het militair hospitaal. 

Zes Brusselse 
kazernes ruimen 
plaats voor 
volkswoningen 

Staatssekretaris Anciaux wil op 
deze twintig ha goed gelegen 
gronden bij voorrang sociale wo
ningen laten bouwen om jonge 
gezinnen aan te trekken en zo 
nieuw leven te brengen in enke
le wijken te Brussel, Etterbeek, 
Eisene en Schaarbeek. Hiermee 
wil de staatssekretaris ook de 
woonfunktie te Brussel voor
rang verlenen. 
In de werkgroep zetelen : 
— een vertegenwoordiger van 
de minister van Landsverdedi
ging, van de staatssekretaris 
voor Brusselse Streekekonomie, 
van de minister voor Brusselse 
Aangelegenheden, en van de 
staatssekretaris voor Brusselse 
sociale zaken, 
— de direkteuren-generaal van 
de Nationale Maatschappij voor 
de Huisvesting, 
— één of verscheidene vertegen
woordigers van de agglomeratie-
raad, van het bestuur voor stede
bouw en ruimtelijke ordening, 
van het bestuur der gesubsi
dieerde werken, van het bestuur 
voor de huisvesting en van het 
ministerie van Financiën, 
— een kommissaris van het 
komitee tot aankoop van onroe
rende goederen en twee ver
tegenwoordigers van de kom
missies voor Monumenten en 
Landschappen (een van de Fran
se en een van de Nederlandstali
ge kommissie), 
— ambtenaren van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisves
ting, 
— een vertegenwoordiger van 
de ARAL), van de bond « Beter 
Leefmilieu», van de BRAL, en 
van het planbureau. 

Met 'n diploma gaan stempelen 
Straks komen weer enkele tien
duizenden jonge mensen van 
school Na de voorgeschreven 
wachttijd kunnen zij dan met hun 
diploma gaan stempelen. Onder 
hen ook enkele duizenden acade
mici. Steeds meer universitairen 
vinden geen passend of helemaal 
geen werk. Dit is overal zo ter 
wereld, uitgezonderd in de socia
listische landen. In de Verenigde 
Staten komen van 1974 tot 1985 
één miljoen academici teveel van 
de universiteiten. Teveel voor het 
aantal aangeboden werk
plaatsen. 
Mensen die twee eeuwen gele
den nog eminente geleerden zou
den geweest zijn, kunnen nu wer
keloos in de marginaliteit gaan 
leven. Elitaire geesten spreken 
over een numerus clausus. Maar 
daarmee willen zij vooral een aan
tal bevoorrechte beroepen be
schermen. «Veel varkens maken 
de spoeling dun.» 
Het IS mooi als een maatschappij 
het er voor over heeft dat zoveel 
mogelijk mensen zich ten volle 
geestelijk kunnen ontwikkelen 
Maar veel van de universitairen 
willen werken, geld verdienen. 
Meer geld en meer aanzien ver
werven dan hun broeders en zus
ters die aan 15 of 18 jaar gingen 
werken. Alsof de intellektuele ka-
paciteiten altijd zoveel meer 
waard zouden zijn, dan de vele 
andere. 

De Internationale Arbeidsorgani-
zatie (met haar Engelse afkorting 
ILO) heeft zich over een en ander 
gebogen. Veel meer dan studies 
maken over de arbeid kunnen ze 
in Geneve ook met. Maar voor de 
verantwoordelijken die een visie 
willen ontwikkelen op de maat
schappij steekt daar wel stof in. 
Tot nadenken en voor het uit
werken van een beleid. 
Het ILO stelt dat iedereen vrijelijk 
zijn arbeidsleven moet kunnen 
kiezen. Daarbij moet ieder voor 
zichzelf kunnen uitmaken hoeveel 
tijd hij per dag, per week en per 
jaar gaat werken. Het ILO doet 
een konkreet voorstel om deze 
haast paradijselijke toestand te 
bereiken. 

Volgens dit voorstel wordt aan 
iedereen een gelijk trekkings
recht toegekend. Men kan dit ver
groten met zijn pensioenbijdra-
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gen en met bijdragen voor de 
werkloosheidsverzekering. En 
men kan er vrij uit putten voor de 
uitkering van zijn pensioen en 
voor het verminderen van zijn 
arbeidsduur 
Zo kan men vele jaren blijven 
werken om een hoger pensioen 
te krijgen dan het gemiddelde. Of 
men houdt vroeger op in ruil voor 
een lager pensioen. Ook kan men 
zijn beroepsbezigheid onderbre
ken om opnieuw te gaan stude
ren. 

De staat kan daarbij premies uit
keren voor bepaalde aktiviteiten 
waar behoefte aan is. En omge
keerd ook premies geven aan hen 
die in een periode van recessie 
gaan studeren of onbetaald ver
lof nemen. Of aan hen die een 
beroep verlaten waarin veel werk
loosheid heerst. 

Zweden heeft maatregelen in die 
zin genomen. Daar kan je je vijf 
weken jaarlijkse vakantie opspa
ren om later ineens alles samen 
te nemen. In Denemarken kan je 
je werk onderbreken om te gaan 

studeren, of om je te vervolma
ken in je liefhebberij. En bij ons 
kennen we zogezegd de kredietu
ren. 

Trekkingsrechten of niet, het ILO 
is ervan overtuigd dat alle huidige 
systemen de werknemer teveel in 
een keurslijf stoppen. Om biezon-
dere hulp van de maatschappij te 
krijgen moet je tegenwoordig be
wijzen dat je bijzonder begaafd 
en stabiel bent, of het tegendeel. 
duidelijk onstabiel of achterlijk. 

Het ILO IS het helemaal niet eens 
met het huidige bevoordelen van 
de universitairen. Sommigen die 
lang gestudeerd hebben op kos
ten van de gemeenschap knjgen 
hoge pensioenen voor een ge
ringer aantal werkjaren. Terwijl 
omgekeerd de mensen die zich 
van hun 15de tot hun 65ste jaar 
afgesloofd hebben en al die jaren 
pensioenbijdragen gestort heb
ben met veel minder moeten te
vreden zijn. 

Een rechtvaardiger arbeidsbestel 
en een herverdeling van de inko

mens bewerken is niet makkelijk. 
Maar wie het huidige systeem wil 
bestendigen omwille van zijn ei
gen voorrechten, kan ieder dag 
aan de stempelloKalen zijn eigen 
mislukking zien. 

pdb 
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Breder armslag voor 
Vlaamse navorsers! 
Minister van Wetenschapsbeleid Rik Vandekercl<hove bracht vorige 
week een belangwekkend bezoek aan enkele instellingen in Parijs. 
Hij bezocht de UNESCO te Parijs en de Ariane-installaties van de 
SNIAS (Société Nationale des Industries Aérospatiales) in Les 
Mureaux en Vernon. Interessante kontakten had hij ook met zijn Fran
se ambtgenoten, de h. Giraud, minister voor de Industrie, en Aigrain, 
staatssekretaris voor het Onderzoek. Bij deze gelegenheid hield hij 
ook een toespraak op de bijeenkomst van de Vlamingen in Parijs ; hij 
sprak er over « modern wetenschapsbeleid ». 

onder- K ^M*.^^. 

Minister Vandekerckhove wees 
er onder meer op dat ons tand 
één van de eerste was om het 
wetenschapsbeleid op het ni
veau van de bestuurli jke en poli
tieke organizatie een eigen vorm 
te geven. 
Vanaf 1959, dus haast twint ig 
jaar geleden, werd hieraan ge
dokterd. Op het politieke niveau 
Is er de ministeriële kommissie 
van het wetenschapsbeleid, die 
de ministers verzamelt wiens be
voegdheden mede wetenschap
pelijk onderzoek impliceren en 
noodzaken. 
Als algemeen adviesorgaan 
treedt de Nationale Raad voor 
Wetenschapsbeleid op, die 
samengesteld is uit vertegen
woordigers van universiteiten, 
van ekonomische en sociale 
kringen en uit een aantal weten
schappeli jke experten en promi
nenten. 
Deze kan op eigen initiatief en 
op vraag van de regering advies 
verstrekken over het weten
schapsbeleid in de meest ruime 
zin. 

Schaarste 
Rik Vandekerckhove: « Wij moe
ten er zorg voor dragen dat het 
wetenschappelijk onderzoek 
zijn kans krijgt, de ruimte krijgt 
om zich te ontwikkelen volgens 
zijn eigen logika en vereisten. 
Tweedens moet er gezorgd wor
den voor de soepele inpassing 
van dit onderzoek in de maat
schappelijke kontekst, in de vra
gen en problemen van onze 
tijd.' 
De minister gaf vervolgens een 
overzicht van het wetenschappe
lijk landschap, de strukturen van 
de wetenschapsbeoefening in 
ons land... Hij wees daarbij op 
het belang van de nieuw geïn
stalleerde onderzoeksraad, die 

Brussels 
kultuurpaleis blijft 
ergernis wekken 
Hoe belangrijk het is om bij de 
nieuwe gemeenschapsstruktu-
ren in Brussel ook in de opsplit
sing van het Paleis voor Schone 
Kunsten te voorzien bli jkt nog 
maar eens uit een nieuw inci
dent 
Op een koncert van de « Europe
se Jeugdgemeenschap >, begin 
deze maand, werd een eentalig 
Frans programma verspreid, in 
een brochure die viertallg was, 
maar waarin geen woord Neder
lands te bespeuren viel. André 
Monteyne, provincieraadslid en 
NCC-l id, protesteerde daar
tegen in een brief van de raad 
van beheer van de Filharmoni
sche Vereniging, gevestigd in 
het Paleis voor Schone Kunsten. 
André Monteyne: «Ik heb met 
verbazing de volslagen misken
ning vastgesteld van het Neder
lands, officiële taal van België, 
op bovenvermeld koncert 
Het zal alleszins vragen oproe
pen nopens de pacifikatievj/il 
van sommige Franstaligen en zal 
de Vlamingen ertoe aanzetten 
de toekomstige plaats van de Fil
harmonische Vereniging alsme
de van het Paleis voor Schone 
Kunsten in het kader van de 
nieuwe gemeenschapsstruktu-
ren biezonder onder de loep te 

moet instaan voor het gehele 
overzicht van onderzoeksprojek-
ten en -middelen. 
Hij belichtte ook nog de nieuwe 
Impulsen die zeer recentelijk 
werden gegeven aan het onder
zoek op het gebied van energie
voorziening, als gevolg van de 
energleschaarste. 
Ten slotte had de h. Vandekerck
hove het uiteraard ook nog over 
de Vlaamse achterstand inzake 

het wetenschappeli jk 
zoek. 
Rik Vandekerckhove : « Wij we
ten allen van waar onze Vlaamse 
gemeenschap gekomen is, inza
ke de ontwikkeling van haar 
brains. U weet ook welke evolu
tie plaats gevonden heeft, onder 
meer door de universitaire ex
pansie, inzonderheid in het 
Vlaamse land. De opdracht voor 
de Vlamingen en voor de Vlaam
se politici kan alleen maar zijn 
dit ook te voltooien in de nieuwe 
staatsstrukturen die wij projekte-
ren. Deze rol zal ook ruimere 
autonomie voor gevolg hebben 
inzake het wetenschapsbeleid-
Wij willen deze autonomie, niet 
voor een afsluiting in een kleine
re kring, wel voor een opening 
naar een ruimer internationaal 
verband, gerugsteund door een 
een zekerheid dat we niet meer 
energie zullen verspillen voor 
het bekomen van een rechtvaar
dig deel van middelen en moge
lijkheden in ons land.» 

Vorig jaar op 1 december kreeg ons kamerlid André De Beul 
als antwoord op zijn Hoboken-interpellatie vanwege minister 
Luc D'Hoore te horen, dat er geen vuiltje aan de lucht was 
rond de Metallurgie: « Er wordt vastgesteld dat de algemene 
tendens een daling is van de koncentratles van lood, vooral 
gekenmerkt einde 1976 en In 1977. Overigens beperkt de 
bezoedeling zich tot de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf 
en is de invloed buiten een straal van 1,5 kilometer niet meer 
aantoonbaar De tot nu toe bekomen uitslagen zijn niet van 
dien aard om de nood aan specifieke medikatie te rechtvaar
digen. ..» 

Handjes wassen 
tandjes poetsen 

Dat is een halfjaar geleden. En nog een halfjaar vroeger was 
reeds het rapport opgesteld door het wetenschappelijk team, 
dat het Gemeentebestuur aan het werk had gezet Daarin 
luidde het gans anders: dat de loodvervuiling een groot 
gevaar inhield voor jonge kinderen en dat de gezondheidstoe
stand van de jeugd tot twaalf jaar in de wijk Moretus 
bedreigd was. 
Vandaag zijn tweehonderd kinderen van de Moretuswijk 
onder medische kontrole. Een veertigtal liggen in het zieken
huis. Enkele tientallen lijden aan akute loodvergiftiging. En 
zelfs in officiële kringen wordt «een drama» voor mogelijk 
gehouden. Met «een drama' wordt dan, eufemistisch, de 
eventuele dood van slachtoffertjes der vergiftiging bedoeld. 
Minister D'Hoore achtte zich gelukkig, dat buiten een straal 
van anderhalve kilometer de invloed van de Zilver — zoals 
de fabriek in de volksmond heet — niet meer aantoonbaar is. 
Maar de Moretuswijk ligt binnen die anderhalve kilometer, in 
de schaduw zelve van de Métalluraie. 
Het is een oud verhaal. Reeds in de jaren dertig stierven in de 
buurt van de fabriek kalveren en schapen. Begin van de jaren 
zeventig was er een grote bijensterfte in een wijde omtrek -. 
de imkers tot in Wilrijk, Emblem, Ranst en Vremde zaten 
opeens met lege korven. Tot in Schelle lagen de koeien dood 
in de weiden. Krengen van pony's en schapen lagen zowat 
overal in de buurt te stinken. 
Jaarlijks jaagt de Zilver dertig ton lood de lucht in. Het zet 
zich neer op de daken van de huizen, kruipt door de pannen, 
bedekt de zolders met een laag giftig stof Het is overal: op 
het gras, op de straten, op de speelpleinen, op de schoolge
bouwen. Het wordt ingeademd en opgenomen, ook en vooral 
door kinderen. Wetenschappelijk wordt de loodkoncentratie 
in de kinderlijfjes uitgedrukt met een Fep-cijfer Een Fep lager 
dan 82 ligt beneden de gevarengrens. Maar in de Moretus
wijk halen de kinderen een Fep tussen de 300 en de 400. 
Als je de Zilver moet geloven, is het hun eigen schuld: 
«Indien iedereen het nodige doet om de regels te eerbiedigen 
die op het stuk van de persoonlijke hygiëne worden aanbevo
len, zijn we er van overtuigd dat het probleem van Hoboken 
op korte termijn in grote mate zal opgelost zijn ». 
Handjes wassen, tandjes poetsen, proper zijn en eens in de 
week in bad: zo worden,kleine kindjes groot en sterk. Tot 
voor kort was dat het enige advies dat, van hoog tot laag, aan 
de mensen in de schaduw van de Zilver werd gegeven. Van
daag fluistert men van een mogelijk drama. 
Gelukkig alleen maar binnen een straal van anderhalve kilo
meter 

Ondanks herhaald protest blijft de wapenhandel ook in ons land flore
ren. Transporten, onder meer in Zeebrugge, geschieden met de groot
ste diskretie en geheimdoenerij; geregeld 's nachté en mét politiebe
scherming. .. 

De lange vredesmars 
Ontwapenen om te over leven; 
achter die slogan zullen zondag 
te Brussel vooral jonge mensen 
opstappen. Die grote vredesma-
nifestatie heeft als hoofddoel de 
onzin en de weerzinwekkende 
gevolgen van de bewapenings
wedloop in de wereld aan de 
kaak te stellen. Uiteindeli jk is er 
ook nog de ultieme poging om 
de wereldkonferentie over ont
wapening van de Verenigde Na
ties — gepland van 23 mei tot 28 
juni eerstkomend — in goede 
zin te beïnvloeden. Van deze 
VN-zitt ing mogen vooralsnog 
geen nieuwe verdragen of kon-
venties verwacht worden. Een 
specifieke ontwapeningskonfe-
rentie kan er evenwel voorbe
reid worden, en vooral wordt er 
een principiële verklaring van de 
Verenigde Naties verwacht. 
Dus, niet zo heel veel schok
kends om wapenproducenten 
van het formaat van Dassault te 
verontrusten omtrent de toe-
komstperspektieven van hun Im
perium. Van vandaag op morgen 
zal er jammer genoeg well icht 
niet meteen iets veranderen aan 
de wereldproduktie van wapens, 
ter waarde van 40 miljard frank 
per dag... Welke industriële sek-
tor doet het beter? 
Een trieste wetenschap is ook 
dat volgens een ruwe schatting 
niet minder dan 400.000 weten
schapsmensen week na week 

speurwerk verrichten voor de 
ontwikkeling van nieuwe wa
pens ! 
Het «Overlegcentrum voor de 
Vrede » geeft tenslotte nog deze 
ruwe schatting van de uitgaven 
voor de bewapening: anderhal
ve keer de onderwijsbegro
tingen, twee-en-een-halve keer 
zoveel als de gezondheidszorg, 
en twintig keer meer dan de cen
ten voorzien voor ontwikkelings
hulp... 

Bij deze gelegenheid kan alles
zins herinnerd worden aan de 
pleidooien die reeds eerder in 
kamer en senaat werden ge
houden door onder meer Nelly 
Maes, Eugeen Defacq, Wil ly Kuij-
pers, Jaak Vandemeulebrou-
cke... Van bij de I jzertragiek 
heeft de Vlaamse beweging 
steeds de eis < nooit meer oor
log » en «ontwapening» bena
drukt. 

Het wordt nu om te beginnen de 
hoogste t i jd dat een afdoende 
kontrole wordt ingesteld op de 
wapenhandel in ons land. 
Het blijft evenwel de prangende 
vraag voor wanneer het militair
industrieel complex zulke polit ie
ke kontrole zal dulden. 

De nationale betoging van vol 
gende zondag vertrekt om 14 u. 
30 aan de Kapellemarkt (bij het 
Centraal Station) In Brussel, 
(hds) 

Vlaamse centra 
in Brussel krijgen 
mobiele hulpploegen 
Vanaf 1 mei staat een bijzondere 
technische en onderhoudsploeg 
— aangeworven in het bijzonder 
t i jdel i jk kader — ter beschikking 
van de diverse Nederlandstalige 
trefcentra in het Brusselse. Vol 
gens een vast schema zullen de 
Vlaamse ontmoetingshuizen be
diend worden. Er is een kuis-
ploeg (6 werkvrouwen), en een 
technische ploeg (2 loodgieters, 
elektriciens, schri jnwerkers, 
bouwvakkers, en stukadoors). 
De koördinatie en werkverde
ling van de mobiele ploegen zijn 
de uitsluitende bevoegdheid van 
de aangestelde bedlende en 
werkleider, die onder recht
streekse verantwoordeli jkheid 
staan van het kabinet van VIc 
Anciaux. 

Het hoeft geen twijfel dat deze 
diensten een nieuwe — en dit 
keer op en top praktische — 
steun betekenen voor de goede 
werking van de Vlaamse trefcen
tra In de hoofdstad. 

Dekreet 
Bij de installatie van deze mobie
le ploeg, vorige vri jdag in Laken, 
verklaarde Vic Anciaux dat hij 

de polit iek van inplantmg van 
ontmoetingscentra, oordeelkun
dig gespreid over de agglome
ratie, wil intensifiëren, maar dat 
er, wegens de budgettaire beper
kingen, geen mogeli jkheid is die 
centra in voldoende mate te 
bemannen. Hij onderstreepte dat 
er, gezien de specifieke Brussel
se situatie, dringend een zeer 
soepele, rangverhogende toe
passing moet geregeld worden 
van het dekreet betreffende de 
kultuurfunktionarissen in de kul-
turele centra (16.7.1973). De ruim
telijke beperktheid van de mees
te Brusselse centra mag Immers 
geen reden zijn om de werking 
en de uitstraling ervan In te di j 
ken. 
In dit verband wees de staatsse
kretaris op de belangrijke rol 
van de trefcentra, niet enkel inza
ke kulturele animatie, maar te
vens inzake onthaal en sociaal 
dienstbetoon. 
Voor nadere inlichtingen betref
fende de « mobiele ploeg », moet 
men zich wenden tot het staats-
sekretariaat voor Nederlandse 
kuituur. Handelsstraat 44, 1040 
Brussel, te l . : 512.66.60, toestel 
47. 
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Federalizering ziekenfondsen dringend 
Net toen we een uitgebreid verslag wilden publiceren over de zeer geslaagde 
5e Kaderdag van de Vlaamse Ziekenfondsen, werden we beperkt door de 
feestdagen. Deze verplichten ons op slechts 16 bladzi|den te verschijnen. 
Vandaag moeten de belangstellenden dus genoegen nemen met een bondig 
overzicht 
Opvallend (eigenlijk voor Vlaams-nationalisten niet!) was het leitmotiv van 
deze kaderdag, nl. dat ook de sociale strukturen, waaronder de ziekenfond
sen, zo snel mogelijk moeten gefederalizeerd worden. 

In de gezellige vergaderzaal van het 
Europa Hotel, langs de mooie Gordu-
nakaai te Gent, werd maandagvoor
middag 1 mei, de vijfde kaderdag van 
de Vereniging van Vlaamse Zieken
fondsen (VVZ) in samenwerking met 
het Dosfelinstituut, geopend met een 
welkomwoord door provincie- en ge
meenteraadslid Kris Versyck als 
voorzitter van deze kaderdag 
Het eerste referaat hield de VVZ-
voorzitter dr. Frans De Vos over « De 
uitbouw van het Vlaams Ziekenhuis
wezen » Aan de hand van vele cijfers 
kwam hij tot het besluit dat de optie 
«eén pnmaire kas» voor Vlaanderen 
noch in het verbond noch in de lands
bond enige macht kan opleveren 
Men werft leden aan voor een unitai
re struktuur, waarin men geen in
spraak kan verwerven Dit is in tegen
spraak met de Vlaams-nationale op
tie Vandaar dat er via meerdere pri
maire kassen wel macht en inspraak 
op hoger niveau kan veroverd wor
den. Verdere voorwaarden zijn van
zelfsprekend de verdere ledenwer
ving, verwerven van deskundigheid, 
fraktievorming en planning Aan de 
hand van vergelijkende tabellen en 
prognoses opteerde de algemene 
voorzitter persoonlijk voor een 25-tal 
pnmaire kassen De optie van de 
VVZ zelf IS de uitbouw van het Vlaam
se ziekenhuiswezen op basis van pro
fessionele, regionale, primaire zieken
fondsen, die elkaar met overlappen 
De mogelijkheid om professioneel te 
worden kan binnen enkele jaren ver
wezenlijkt worden Een ander basisge
geven maken de 560000 Vlaams-na
tionale kiezers uit, waaruit als mini
mum doel voor de VVZ het cijfer 
56000 leden tegen 1985, max 84000 
berekend werd 

Als algemeen besluit mag gelden, dat 
de VVZ stnkt noodzakelijk is ook op 
basis van solidariteit, als logistieke 
draaischijf (informatie) voor de Vlaam
se PK Zoals de PK professioneel uit
gebouwd moeten worden moet ook 
de W Z professioneel worden. 

O p t i m a l e k o n t a k t e n 

Het tweede referaat van de voormid
dag werd gehouden door VU-be-
stuurslid Frans Kuijpers, die werd 
ingeleid door voorzitter dr De Vos, 
die het had over het onbegnp van 
velen tegenover een eigen vlaamsna-
tionale ziekenkas, met het minst van 
een aantal Vlaams-nationale politici 
(Een gegronde klacht, die we jl maan
dag herhaaldelijk hoorden) Als rede
nen van verdere VVZ-werking gaf dr 
De Vos de solidariteit op, de profes
sionaliteit, verruiming van de mogelijk
heden tot samenwerking en de inter
ne mogelijkheden van de Vlaamse 
Ziekenfondsen 

Op de vraag van VVZ-voorzitter De 
Vos «hoe kijkt U tegen onze opvat
tingen en ideeën aan"7» zei Frans Kuij
pers dat de VU tegenover het initia
tief van deze kaderdag zeer positief 
staat de dienstbaarheid van de 
Vlaamse gemeenschap via zieken
fondsen en andere sociale orgamza-
ties stemt inderdaad overeen met de 
grote opties van ons sociaal en fede
raal programma Het pas verkozen 
partijbestuur heeft trouwens senator 
Van de Zande, kamerlid De Beul en 
partijbestuursleden Van Synghel en 
Kuijpers aangeduid om optimaal de 
kontakten met nevenorgamzaties te 
verzorgen en te bestendigen, zonder 
daarom op een te nauwe binding aan 
te sturen Elk spele zijn eigen rol 
Maar er moet gestreefd worden naar 
koordinatie en men dient zich te ver
zetten tegen monopolizenng en ver
zuiling Het hoofddoel blijft het dienst
betoon aan ons volk De Volksunie is 
bereid een begeleidende rol te spelen 
in alle pogingen om koordinerende ini
tiatieven te steunen 
Frans Kuijpers maakte zich tot tolk van 
de partij toen hij de VVZ feliciteerde 
met het gepresteerde en zijn beste 
wensen voor verdere suksessen for
muleerde 

Federalizering en 
regionalizering van de 
neut ra le L a n d s b o n d 

Over dit onderwerp hield WZ-sekre-
taris J. De Schaepmeester een uitge
breid en boeiend betoog We kunnen 
deze week slechts zijn besluiten cite
ren HIJ gaat uit van de vaststelling dat 
de kansen op een uiteindeliike regio
nalizering van de ziekenfondsen mo
menteel een werkelijkheid uitmaken 
De vraag blijft echter gesteld of het 
nu een tweeledige dan wel de (fatale) 
drieledige struktuur zal worden Hier 
IS de kogel nog met door de kerk 

Daarom, aldus spreker in zijn slotbe
schouwing, moeten de politiek gunsti
ge omstandigheden voor federalize
ring nog verwezenlijkt worden Ten 
tweede moet de wil van de Vlaamse 
ziekenfondsen nog blijken om samen 
te werken en de nodige middelen in 
mankracht en financies ter beschik
king stellen om een gemeenschappe
lijk optreden via de VVZ mogelijk te 
maken De VVZ moet de strategie uit
werken om de Verbonds- en Lands-
bondstrukturen op de juKte plaats te 
bemannen Wildgroei is vanzelfspre
kend uit den boze Ten slotte moet 
een consensus bereikt worden om

trent de wijze waarop de Vlaamse 
Verbonden de Landsbond willen fede-
ralizeren Dit is een konkrete sociale 
opdracht 

N ie t zo moe i l i j k 

Mej Lutgarde De Beul, direktnce van 
de VU-Studiedienst hennnerde in 
haar bondig referaat aan het feit dat 
de VU reeds in 1971 aandrong op de 
fiskalizenng en socializenng van de 
ziekteverzekenng Er wordt ook ge
pleit voor minder versnippenng over 

terugblik op het ontstaan van de ziek
teverzekenng blijkt tot nog toe de 
voornaamste taak van het zieken
fonds deze van uitbetaler te zijn 
Thans moeten echter de ziekenkas
sen andere en nieuwe taken op zich 
nemen 

Deze opdrachten nemen steeds meer 
uitbreiding 
Staatssekretans Anciaux ziet als een 
der voornaamste taken deze van 
informatie, evenals een gezondheids
opvoeding We moeten nog steeds 
rekening houden met weerstanden. 

5de kaderdag 
Vlaamse Ziekenfondsen 

de mimstenes van het gezondheidsbe
leid We moeten heilige huisjes dur
ven slopen 
Een nieuwe optie is deze, dat de mutu
aliteiten voortaan ns de verzekerden 
willen optreden De vlaamsnationale 
ziekenkassen knjgen een kans op 
een eigen verbond, biialdien het mono-
polium van de grote ziekenkassen 
doorbroken wordt In het uni
tair stelsel verliezen de Vlamingen 
jaarlijks honderden miljoenen aan de 
«solidariteit met de Walen» 

Z o groot mogelijke sociale 
r e c h t v a a r d i g h e i d 

Staatssekretaris Anciaux was de 
eregast van deze kaderdag In een 

zelfs bij de patiënten Daardoor zijn 
ze tevens mede-verantwoordelijk 
voor het kromsch tekort van de Ziek
teverzekering In nauw kontakt met 
de leden moet een politiek gevoerd 
worden van bevordering van een 
gezonde levenswijze 
Ook in het Brusselse kunnen Vlaam
se ziekenkassen een positieve rol spe
len De Vlaamse ziekenfondsen kade
ren in een eigen kuituur, op hun ter
rein bevorderen ze de eigen waarden 
en ze hebben ook een eigen visie op 
de gezondheidszorg Wat belet er de 
Vlaamse ziekenkassen bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht klacht in 
te dienen tegen instanties die m het 
Brusselse Franstalige formulieren aan 
Vlaamse patiënten opdnngen 

Inmiddels moeten wij ons losmaken 
van de negatieve kntiek Het Vlaams 
nationalisme is essentieel optimistisch 
in zijn streven naar sociale rechtvaar
digheid Na herinnerd te hebben aan 
Bismarck en Bevendge die in de 
sociale geschiedenis een rol speel
den, drukte de staatssekretans de 
wens uit dat er iets zou gedaan wor
den om de steeds breder wordende 
kloof tussen rijk en arm te dempen 

De rijken worden in het huidige stelsel 
steeds njker, de armen steeds armer. 

Een inkomenherziening is gewenst 

De Vlaamse Beweging moet leiden 
naar sociale rechtvaardigheid. 

Echt federalisme is sociaal 
federalisme 

In zijn slotwoord zei WZ-voorzitter 
dr. De Vos o m dat we inzake de fede-
ralizenng van de grote sociale struktu
ren nog nergens staan Dit is echter 
nog met alles Ook de inkomsten en 
de uitgaven moeten gefederalizeerd 
worden We kunnen inderdaad met 
langer dulden dat ons Vlaamse volk 
ieder jaar opnieuw voor ettelijke miljar
den bestolen wordt Daarom de eis 
«een totaal en volledig fiskaal federa
lisme met twee », een volledige schei
ding van goederen, inkomsten en uit
gaven 

Met een waarschuwing tegen dagdro-
merij en een dankwoord aan alle 
medewerkenden besloot deze in alle 
opzichten geslaagde VVZ-kaderdag 

(RC) 

Vruchtbare handelsprospektie in India en Iralc 
Minister de Bruyne prospekteer-
de in India en Irak, op uitnodi
ging van de ministers van Han
del van deze 2 landen, naar nieu
we handelsmogeli jkheden. 

Het ogenblik was gunstig omwil
le van de huidige toestand in 
India. India beschikt over wissel-
reserves van meer dan 5 miljard 
dollar. Dit is het gevolg van ver

scheidene opeenvolgende goe
de oogsten van de exportsukses-
sen van India, en van de inkom
sten voortkomende van gastar
beiders. 

Dit maakte het India mogeli jk 
zijn polit iek inzake import, indus
triële samenwerking en investe
ringen te versoepelen. Maatrege
len werden getroffen om de im
port te liberalizeren. 

India heeft een hoge graad van 
industriële ontwikkeling bereikt 
en in sommige domeinen van de 
techniek, bv. inzake kernenergie, 
staat India op het peil van de 
meest gevorderde landen. 

In het verleden waren de zaken 
niet gemakkelijk met dat land. 
Omwil le van de f inancieringspro
blemen was de export moei l i jk : 
India beschikte over geen midde
len en gebruikte de hulp die ver
leend werd in het raam van het 
consort ium van de Wereldbank 
en deze uit andere bronnen, o.a. 
van de Oostlanden. 

Het was een kiese aangelegen
heid om een missie te organize-
ren en zakenlieden aan te spo
ren zich naar een land te bege
ven zonder er zeker van te zijn 
dat de deuren thans wijder open 
stonden. 

Desondanks hebben een aantal 
Belgische ondernemingen het 
opportuun geacht gebruik te ma
ken van de aanwezigheid van de 
minister en van een officiële 
afvaardiging in India om kontak
ten met Indiase partners aan te 
knopen of te hernemen. 

Er werd belangstelling waarge
nomen vanwege de Belgische 
zakenlieden voor de belangrijke 
Indiase markten. Men moet nu 
zien hoe die inspanning kan 
voortgezet worden, en bv. of 
eventueel een goed samenge
stelde missie zich naar India zal 
kunnen begeven wanneer de ge
mengde kommissie vergadert 
op het einde van dit jaar of einde 
1979. 

Het zou alleszins moeten moge
lijk zijn de handelsuitwisse
lingen met dit land uit te breiden, 
en de doelstell ing van de India
se minister om de handel te ver
dubbelen li jkt niet onverwezen
lijkbaar. 

Irak 
Zo het lang geleden was dat een 
Belgische minister zich naar In
dia begaf, was dit wel het eerste 
dergelijk bezoek aan Irak. 

Benevens kontakten met de 
Iraakse minister van handel wa
ren er gesprekken met 5 ahdere 
ministers die allen hun belang
stelling hebben betoond om de 
medewerking van België te beko
men voor de uitbating van de 
ri jkdommen van Irak, o.m. in het 
domein van aardolie, van de 
gas- en van de landbouwontwik
keling. 

Een missie van de BDBH (Belgi
sche b ienst Buitenlandse Han
del) betreffende de landbouw en 
de landbouwindustrie werd geor-
ganizeerd in uitstekende voor
waarden n.a.v. het bezoek van de 
Belgische minister aan Irak. 

Deze missie omvatte zowat 25 
vertegenwoordigers van de pri-
vé-sektor, landbouworganiza-
ties, banken en in de landbouw
ontwikkeling geïnteresseerde 
bedrijven. In al haar kontakten, 
genoot zij de steun van de off i
ciële delegaties, en zij schijnt 
goede resultaten te hebben be
komen. Hier ook zullen de In
spanningen moeten voortgezet 
worden. De eerste gelegenheid 
hiertoe zal de participatie zijn 
aan de jaarbeurs van Bagdad in 
oktober e.k. De kontakten met 
Irak zuilen voortaan regelma
tiger zijn. 

Belgische ondernemingen heb
ben verscheidene kontrakten af
gesloten in Irak, waaronder de 
meest spectaculaire het projekt 
is voor de bouw van een fosfaat-
fabriek te Alkaim, die thans aan 
de gang is. 
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De bede in de Troonrede 
en de vrijheid van ongeloof 
(jeeveedee) — Koninginne-verjaardag in Nederland (op zondag 30 
april, maar dit jaar werd het feest op de maandag gevierd) is niet 
denkbaar zonder een défilé voor het paleis Soestdijk, de residentie 
van de vorsteli jke familie. Dat défilé, jaarli jks uitgezonden door de 
televisie, bestaat uit een schier eindeloze optocht van kinderen met 
oranje vlaggetjes, muziekmaatschappijen uit alle hoeken van het 
land, vrouwenverenigingen die bloemen, reuze-krentenbroden en 
wat al aandragen, mannen in zwart kostuum van plaatselijke « Oranje
verenigingen », enzovoort. Een stuk Hollandse traditie zoals ook de 
ri jtoer van de koninklijke familie door Den Haag op de dag van de 
opening van het parlementaire jaar. 

Bij de organizatie van dat défilé 
wordt een belangrijke rol ge
speeld door de bijna 70 jaar gele
den opgerichte Kristelijke Bond 
van Oranje-verenigingen in Ne
derland. Een bond met strenge 
opvattingen over koningschap en 
macht, ontleend aan de regels 
van de protestantse religie. Een 
bond ook, v\/aarvan men, afgezien 
van de folkloristische happening 
op koninginnedag, zelden iets ver
neemt. 

G o d s zegen 

Des te merkw/aardiger was het 
dat deze organizatie enkele da
gen vóór 30 april voor de dag 
kwam met een open brief aan eer
ste minister Van Agt en vervol
gens in Den Haag een petitie aan
bood aan de regering. De brief 
noch de petitie hadden iets te 
maken met de komende C69e) ver
jaardag van koningin Juliana, 
maar met een zaak waarover 
sinds vijf jaar al heel wat stof in 
het laagste van de Lage Landen 
is opgewaaid. Het ging namelijk 
om wat in de media nog altijd 
wordt aangeduid als de Bede in 
de Troonrede. Dat is de laatste 
zin in de toespraak die de vorstin 
houdt bij de opening van het par
lementaire zittingsjaar op de der
de dinsdag in september. Die laat
ste zin was tot en met het jaar 
1972 een korte aebedsformule-

ring, een bede dus, waarin Gods 
zegen werd afgesmeekt over het 
parlementaire werk. Eerbiedig bo
gen de kristelijke volksvertegen
woordigers steeds het hoofd wan
neer de koningin haar Troonrede 
besloot met woorden zoals Dat 
Gods zegen op uw arbeid ruste 
of Met de innige bede dat God 
uw arbeid mildelijk moge zege
nen. Het was zowat het orgelpunt 
van een rede die voor het overige 
meestal dor en droog was en van 
geijkte formules aan elkaar hing. 

In 1973 — eerste jaar van de 
rooms-rode regering-den Uyl — 
werd met de aloude traditie van 
de bede gebroken. De socialisti
sche eerste minister en zijn me
de-bewindslieden vonden dat het 
niet langer aanging in een plurifor

me samenleving, die ook enige mil
joenen niet-kristenen omvat. God 
op te dringen aan mensen die niet 
aan een hoger wezen geloven. 
Uitdrukkelijk verklaarde den Uyl 
in het parlement dat men niet 
bedoelde om te demonstreren 
dat de overheid of het volk Gods 
hulp met meer zouden nodig heb
ben. Feitelijk viel hij daarmee te
rug op een uitspraak van ene 
minister Van Houten in de vorige 
eeuw. Deze verklaarde zo'n hon
derd jaar geleden in de Kamer 
dat een bede niet op haar plaats 
was in een staatsstuk van een 
land waar rechtens en feitelijk 
niet alleen vrijheid van geloof, 
maar ook vrijheid van ongeloof 
bestond. 

Z w a r t e k o u s e n 

Onmiddellijk nadat in '73 de 
Troonrede zonder bede was uit
gesproken, sprongen de protes
tantse politieke partijen in het 
geweer. Niet zozeer de grotere 
(Anti-Revolutionairen en Kriste-
lijk-Historischen), maar vooral de 
mini-partijtjes die het merendeel 
van hun aanhang rekruteren uit 
wat in Nederland de zwarte-kou-
sen-kerken worden genoemd, 
streng-protestantse groepe
ringen, vooral op het platteland, 
die behalve een afkeer van sport 
op zondag, gemengd zwemmen 
en televisie-kijken ook een bijna 
oud-testamentische opvatting hul
digen omtrent de drie-eenheid 
God, Nederland en Oranje. 
Het zijn de mensen uit deze par
tijtjes (ze hebben vier van de in 
totaal 150 Kamerzetels) die men 
voor een belangrijk deel ook 
weer terugvindt in de bovenge
noemde Kristelijke Bond van 
Oranje-vereniqinaen. Hun woord

voerders noemden in de Kamer 
het weglaten van de gebruikelijke 
slotpassage in de Troonrede in 
strijd met alle tradities en in strijd 
met hetgeen de kracht van ons 
volk was. In ingezonden brieven 
in de dagbladen en in politieke 
radio- en TV-uitzendingen ont
brandde een heftige diskussie. 
Maar die schrompelde toch weer 
snel ineen toen voormannen van 
de gróte kristelijke partijen open
lijk te verstaan gaven dat de 
kwestie van de bede geen onder
werp diende te zijn van partijpoli
tieke of elektorale twistgesprek
ken. 

Sindsdien flakkerde het vuurtje 
rond deze zaak nog slechts heel 
bescheiden op als er weer een 
Troonrede was uitgesproken. Tót 
een goede week geleden de 
bond van Oranje-verenigingen 
met een delegatie op het Haagse 
Binnenhof verscheen om namens 
miljoenen Nederlanders aan eer
ste minister Van Agt te vragen 
om de zegenbede opnieuw in de 
Troonrede op te nemen. Talrijken 
geloven op grond van de bijbel, 
aldus de petitie van de bond, dat 
aan Gods zegen alles Is gelegen 
en dat het ook voor de landsrege-
ring passend is, Hem, die in ons 
volkslied de hoogste Majesteit 
wordt genoemd, te eren door zijn 
naam met eerbied te vermelden. 

N o o r d - N e d e r l a n d s 

Inwilliging van dit verzoek (dat 
uiteraard respekt verdient vanwe
ge de oprecht gemeende opvat
tingen van de indieners) valt ech
ter niet te verwachten. Want vlak 
vóór de Kristelijke Bond van 
Oranje-verenigingen zijn petitie 
aan eerste minister Van Agt aan
bood, plaatsten de kopstukken 
van het Kristen-Demokratisch Ap
pel, de grootste regeringspartij, 
en van de Kamerfraktie van deze 
partij, hun handtekening onder 
een duidelijk afwijzende brief. Op
nieuw stelden zij daarin dat de 
bede tot God onder geen beding 
voorwerp mag worden van partij
politiek. Ook een wisselend opne
men van de gebedsformule, af
hankelijk van de koalitie die aan 
het bewind is, werd door de Kris-
ten-Demokraten van de hand ge
wezen. 

Daarmee is aan de diskussie, die 
men echt wel typisch Noordne
derlands mag noemen, vrijwel ze
ker een einde gekomen. En het 
valt te verwachten dat men van 
de Kristelijke Bond van Oranje
verenigingen in Nederland weinig 
of niets meer zal horen tot hij vol
gend jaar de plattelandsvrouwen 
en de bijbelvaste verdedigers van 
vorstin en vaderland weer op
roept om in de koninklijke paleis
tuin te defileren. 

Een poging tot Vlaams-nationaal Marxisme? 

tussen 
volkeren 

staten Q 
Het verband tussen Vlaam
se beweging en sociale be
weging is een oud zeer; dat 
tussen nationalisme en so
cialisme (hier en nog meer 
elders) bijna een taboe is. 
Wat dan te denken over het 
verband tussen nationalis
me en marxisme ? 
Zowel de feiten als de leer, 
zowel de praktijk als de teo-
rie van het kommunisme zo
als v/ij het tot op heden ken
nen tonen duidelijk aan dat 
het onverenigbaar is met na
tionalisme, 
't Is de diepere reden waar

om de kommunisten nooit 
noemenswaardig deel ge
had hebben aan de Vlaam
se Beweging. Vanuit hun ei
gen inspiratiebron zouden 
zij nochtans een bijdrage 
hebben kunnen leveren in 
de stri jd tegen de meestal 
rijke franskil jons en hun 
slipdragers. Zi j hebben het 
nooit gedaan. 
Integendeel, na de laatste 
oorlog zagen zij er geen gra
ten in om samen met libera
le hoera-patriottische kapi
talisten in een regering te 
zetelen die de armoe-zaaier 
Borms ter dood deed bren
gen. 

Arbeid 
Gaan zij het nu doen, als wer
kers van het elfde uur? Er is 
sedert enige tijd in Vlaanderen 
een groepje aan de slag dat 
zich ' radikaal-soclallstisch » 
noemt en tevens een nationalis
tische koers wil varen. 
Het heet «werkgroep Arbeid 
— Vlaamse socialistische Be
weging' en heeff zijn ontstaan 
te danken aan de (gewezen ?) 
volksnationallst Pol Van Cae-
neghem. De benaming socialis
tische is alvast dubbelzinnig. 
Bepaalde uitlatingen in hun 
blad Arbeid sterken ons in de 
overtuiging dat «socialisti
sche » hier dezelfde betekenis 
heeft als In < Unie der Socialis
tische Sovjet-Republieken •. Zij 
beweren te streven naar -een 
integratie van de strijd voor 

een autonoom Vlaanderen met 
het ijveren voor een radikaal 
socialistische maatschappij >. 
Zij zijn • van mening dat natio
nalisme niet op chauvinisme 
ten opzichte van andere volke
ren mag berusten» (wat ook 
voor ons vanzelfsprekend is) 
- maar op de strijd van alle 
werknemers tegen een klasse 
die het kapitaal beheert. Of die 
klasse van grote kapitaalbezit
ters nu Vlaams is of niet-
Vlaams ». 
Hier komt de aap uit de mouw. 
Nationalisme is de zaak van 
alle Vlamingen, niet alleen van 
de werknemers onder hen. En 
binnen de Vlaamse volksge
meenschap moet een konse-
kwent nationalist natuurlijk ijve
ren voor verdelende rechtvaar
digheid, zonder daarom klas
senstrijd te voeren. Teoretisch 
is het denkbaar dat sommige 
nationalisten zelfs klassen
strijd leveren, maar dan op 
voorwaarde dat zij die niet 
laten voorgaan op wat voor 
een nationalist eerst komt: de 
vrijwaring van de volksaard. 
In die zin kan men naast natio
nalist tevens socialist zijn ; zo
als men anderzijds kristen-de-
mokraat kan zijn of liberaal. 
Maar het nationalisme gronden 
op ' de strijd tegen een klas
se » is een kenschetsend voor
beeld van begripsuitholling. Tot 
nu toe kennen wij trouwens 
geen andere vorm van klassen
strijd dan die van het kommu
nisme (al vermijden de Arbeid
ers dit woordt angstvallig). 
Meteen weten wij welk vlees 
wij in de kuip hebben. 

Bovendien is het nationalisme 
er niet om tegen een klasse te 
strijden en zelfs niet tegen een 
andere natie maar alleen tegen 
dat wat de eigenheid van een 
volk bedreigt of hindert 
Wat ons in hun voorstelling 
ook hindert is een vals dilem
ma : ofwel een nationalisme, ge
grond op klassenstrijd ofwel 
een, gegrond op chauvinisme. 
Goed doordacht nationalisme 
is nooit chauvinistisch, integen
deel het ijvert ook voor het 
nationalisme van de anderen. 
Dit alles is van aard om ons 
zeer wantrouwig te stemmen 
tegenover de ware bedoe
lingen van Vlaamse « radikaal-
socialisten > die van meet af 
aan begrippen, woorden en 
doelstellingen in verband met 
het nationalisme (bewust ?) ver
warren. 

Wij vrezen dat — net als dit ai 
jaren het geval is met de Bre
toense, de Baskische en de 
Oksitaanse beweging — zij de 
Vlaamse beweging willen on
dermijnen, ze zo mogelijk mar
xistisch oriënteren en van haar 
eigenlijk doel afbrengen. 
Wij ontzeggen hen natuurlijk 
niet het recht voor hun mening 
te werven. Ook al zijn wij als 
demokratische vrijheidlieven-
de volksnationalisten niet opge
togen over zulke principieel an-
ti-demokratische want totalitai
re bondgenoten in onze volkse 
strijd. 

Meervoud 
Dit alles gezegd zijnde, moeten 
wij ons niettemin gunstig uitla
ten over hun tijdschrift - Meer

voud '. 
Het voert als toepasselijke on
dertitel «driemaandelijks blad 
over nationale minderheden» 
en toont een slagzin, die wij 
kunnen onderschrijven< tegen 
de eenvormigheid der staten, 
voor hef meervoud der volke
ren ». Voor ons ligt het februari
nummer, verlucht met kaarten, 
tekeningen en ruwe foto's waar
schijnlijk geroneotypeerd i.p.v. 
gedrukt. 
Het bevat belangwekkende arti
kelen over de Molukkers, de 
Oekraïeners in Polen, de India
nen, Frans-Vlaanderen, de Oksi
taanse beweging, het Neder
duits en onze Duitse landgeno
ten. 
Deze artikelen zijn het lezen 
waard. Omwille van de informa
tie die zij bevatten en omwille 
van de volksnationale geest 
waarin zij gesteld zijn. Wij moe
ten toegeven dat heel wat er
kende Vlaamse bewegingsgroe-
pen zich veel minder inlaten 
met de nationaliteiten-proble
matiek op internationaal vlak 
en zodoende (of beter: zo niet 
doende) het veld overlaten aan 
anderen. 
Spijts alles willen wij hopen 
dat de nationaal-marxisten er 
toe komen, in linkse kringen ein
delijk wat meer begrip te wek
ken, voor de (ook sociale) waar
den van het nationalisme. De 
sociale en de nationale bewe
ging, in Vlaanderen en in de 
wereld, zouden er beiden baat 
bij vinden. Inmiddels blijven wij 
op onze hoede voor een moge
lijk « paard van Troje -. 

Karel Jansegers 
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Vlaanderen 
zingt Europees 
Op Pinksterzaterdag 13 mei om 
15 u IS Meise gastheer van ver
tegenwoordigers van de kleinere 
bevolkingsgroepen van Europa 
Hiermee willen wij onze solidan 
teit betuigen met de andere bevol 
kingsgroepen die in een Europa 
der volkeren streven naar de 
bevestiging van hun eigen aard 
taal en kuituur Het Europa der 
volkeren dat wij nastreven is nog 
met voor morgen Het staatsnatio 
nalisme is nog veel te sterk Toch 
merken we in alle Europese lan 
den een sterke stroming voor het 
regionalisme en een opkomst van 
de volksnationale bewegingen 
Basken Bretoenen Schotten en 
Welshmen laten zich met onbe
tuigd en hebben reeds aanzienlij 
ke verworvenheden bereikt Ook 
daar heeft men de traditionele 
partijen tot meer zin voor autono 
mie aangezet en heeft men eigen 
bevoegdheden veroverd Maar 
ook daar is de strijd nog met ten 
einde Een echte bond van volke 
ren die alle hun eigen gelaat kun
nen tonen in een verenigd Europa 
IS nog met gerealizeerd Daarom 
IS onze solidanteit met hen nodig 
ook al verschillen middelen en 
doel vaak van de onze 

Daarom hebben wij een greep 
gedaan uit Europas zangers en 
d a n s g r o ^ e n en gezocht naar 
typische voorbeelden van de 
vrijheidsstrijd in Europa 

Een dergelijk festival moest alles 
zins Maite Idirin op zijn program
ma zetten Van haar zegt men 
dat ze de Baskische stem is met 
een Vlaams geluid Zij is reeds 
vaak in Vlaanderen te gast ge
weest onlangs nog te Antwerpen 
op het zangfeest Voordien zong 
ZIJ reeds op Nekka 75 en op 
Euranje 76 Deze Spaans-Baski-
sche moest in 1970 naar Frank-
njk vluchten en woont sedertdien 
in Biarntz Zij is een typisch voor
beeld van het Baskische protest
lied 

Alfred en Knstien den Ouden zijn 
echte Groot-Nederlanders Hij is 
Noord Nederlander zij een Zuid-
Nederlandse en ZIJ zingen auten 
tieke Frans-Vlaamse «folk » waar
door ZIJ meehelpen aan het in 
standhouden van het Nederlands 
in dat noordelijk deel van Frank 
rijk 

Imanol en Andoni Mitxelena is 
een stel sympatieke Vlaamse Bas-
ken, van wie de ouders destijds 
uit Spanje vluchtten en naar het 
Antwerpse verhuisden 

Sido Martens Fnes in hart en me
ren zong zich op korte tijd in de 
belangstelling met zijn opvallend 
stemgeluid en gitaarspel 

Uit Schotland komen Artie Trezi-
se en Cella Fisher die in hun 
Schots-Engels uitsluitend Schot
se traditionele muziek brengen in 
de vorm van ballades 
De Elzas wordt vertegenwoor
digd door n kleurrijke volksdans
groep «Les Lys» uit Marlenheim 
Deze groep van 28 leden dan 
sers en muzikanten treedt op in 
folkloristische klederdracht en 
danst Elzasser- en Rijnlandse dan 
sen 
Ten slotte wordt Vlaanderen ver 
tegenwoordigd door een groep 
uit de streek nl door « de Garve » 
uit Brussel 
Het IS geen toeval dat wij een 
groep uit Brussel uitnodigen op 
ons Europafestival Hiermee wil
len WIJ tot uiting brengen dat onze 
Brusselse Vlamingen integraal 
deel uitmaken van de Vlaamse 
gemeenschap en samen met ons 
het Europees Parlement willen 
binnenstappen 
Onze eigen nog beperkte autono
mie komt tot uiting door de Neder
landse Kultuurraad Wie kan be 
ter onze Europese en nationale 
aspiraties verkondigen dan Mau-
rits Coppieters voorzitter van die 
Nederlandse Kul tuur raad ' Hij 
heeft aanvaard tijdens dit festival 
op te treden als gastspreker 
Daarom verwachten wij U allen 
op zaterdag 13 mei m de sport
hal van Meise om een getuige
nis te geven van onze Vlaamse 
solidariteit met alle volkeren 
van Europa die met ons streven 
naar zelfbestuur en naar een ver
draagzaam Europa der Volkeren 
dat eerbied heeft voor elke kui
tuur H CORNELIS 

voorzitter VU-Meise 

Uit de Wetstraat 
Mergelafgravingen 
in Zuid-Limburg 
v u kamerlid Jaak Gabnels inter 
pelleerde de ministers van Ekoro 
mische Zaken Openbare Wer
ken Waalse aangelegenheden 
van Nederlandse Kuituur en de 

Het Komitee voor Europa 
NODIGT U EN UW FAMILIE UIT OM 
TE LUISTEREN NAAR DE STEM VAN 
HET ANDERE 

EUROPA 
in de sporthal te Meise op 
13 ME11978 om 15 u. 
Prezentatie Kris Yserbyt 

Sido M a r t e n s (FRIESLAND) 

Cilla Fisher (SCHOTLAND) 

Alfred & Kristien 
D e n O u d e n (FRANS VLAANDEREN) 

M a i t e Id i ren (BASKENLAND) 

Imanol & Andoni 
M i t x e l e n a (BASKENLAND) 

Groepen uit Bretagne, 
de Elzas, 
Duits-België c^ ^ < 

staatssekretans voor streekeko-
nomie over de mergelafgravingen 
in Belgisch en Nederlands L m 
burg en in Luik Deze afgravingen 
verminderden geleidelijk vooral 
sinds de ekonomische krisis die 
zich immers ook in de bouwnijver
heid laat gevoelen Thans is het 
ogenblik gekomen om deze afgra
vingen stop te zetten teneinde 
verdere schendingen van het 
landschap en vermindenng van 
kostbare landbouwgronden te 
voorkomen Er is wat waardevolle 
historische gebouwen betreft 
slechts een oplossing de klasse 
nng als natuurmonument De pro 
cedure daartoe werd reeds in 
1976 ingezet tot nog toe werd 
daarover geen verder nieuws ver
nomen De h Gabriels drong dan 
ook op bespoediging aan Staats
sekretans Eyskens antwoordde 
eveneens uitvoerig Hij was van 
mening dat het gevraagde advies 

nu met lang meer zou uitblijven 
HIJ besluit dat het gewestplan een 
klassenng voorziet zodat de be
scherming van de groene zone 
wordt voorzien Gezien de ruimte
lijke ordening van het gebied bij 
KB IS voorzien zag de staatsse
kretans geen reden om het debat 
te heropenen 

Meer klaarheid 
over Zaïre 
De eerste Europese verkiezingen 
zullen met volstaan om de een
heid van Europa te bewerken 
Daarvoor zijn supranationale be
voegdheden nodig Aldus VU-
kameriid Frans Baert tijdens het 
debat over de begrotingen van 
Buitenlandse Zaken en Buiten
landse Handel Inmiddels is de ver
eiste unanimiteit een rem op de 
Europese besluitvorming waar 
door ook de kleine landen minder 

aan bod komen Hij handelde dan 
over de gedeeltelijk mislukte kon-
ferentie van Belgrado en de Neu
tronenbom De aanwending van 
dit wapen moet vermeden wor
den zoals men ook de oorlog 
dient te vermijden Daarmee blij
ven we in het voetspoor van de 
lange traditie van pacifisme in de 
Vlaamse Beweging 
De h Baert drong vervolgens op 
meer klaarheid aan in onze poli
tiek ten opzichte van Zaïre Wat 
het Midden-Oosten betreft zei de 
h Baert dat Israel veilige grenzen 
moet hebben maar dan alleen bin
nen deze van voor de oorlog van 
1967 Overschakelend op de ko
mende federalizering was de VU-
woordvoerder van mening dat bv 
kulturele akkoorden met meer 
door de minister van Buitenland
se Zaken moeten afgesloten wor
den maar door de onderscheiden 
ministers van Kuituur 
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TU-PROGR^MMKS 

Donderdag 
4 MEI ] 

BRT 1 

10.00 Eucharistieviering vanuit 
Leuven — 16.00 De vliegende 
dief (jeugdfilm). - 1800 De bere-
boot. — 18.05 Rondomons. — 
18.30 De vergeten eilanden Cf.) — 
18.55 Filopat en Patafil - 19.00 
Sporttribune. — 19.30 Kijk uit. — 
1945 Nieuws. - 20.10 Rerum 
Novarum. — 21.20 De Muppet-
show - 21.45 Première. - 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Twenty-one Cdokumentaire). 
— 21.00 Het machtig reservoir. 

NED. 1 

1850 De Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws. — 19.00 Natuurbescher
mers in Canada (dokumentaire). 
— 19.25 In those days — 19.55 
Dodenherdenking op de Waals-
dorpervlakte. — 20.10 Sprong 
naar de vrijheid (film). — 21.45 
Nieuws. — 21.55 De Oosterschel-
de (Dokumentaire). — 22.45 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Black 
Beauty (f.). - 19.30 In those days. 
— 19.55 Dodenherdenking op de 
Waalsdorpervlakte. - 20.10 
Nieuws. — 20.20 Het dagboek 
van Anne Frank (film). — 22.40 
Vernieuwd geloven — 22.55 
Nieuws. 

RTB 1 

16.20 La revanche des Gueux 
(film). - 18.00 Dinky Duck. -
18.05 1, 2, 3 Cinéma. - 1830 
Zigzag. — 18.45 Savoir-vivre — 
19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws — 20.00 Autant savoir — 
20.00 Le Messie (film). - 2200 
Nieuws. — 22.15 Le carrousel aux 
images. — 23.05 Nieuws. 

RTB 2 

18.45 Tom en Jerry. - 18.50 Tribu
nes èconomiques et sociales. — 
20.00 L'homme et les sortileges. 

ARD 

13.10 Lassies Heimat (film). — 
14.45 Barbados (dokumentaire) 
— 15.30 Die Inselkinder (f.). — 
15.55 Das Maedchen auf dem 
Besenstiel (film). — 17.10 Duits
land door Franse ogen. — 17.55 
Mein Mann, der Cowboy (film). — 
19.25 Duitse politiek van 1923 tot 
1929. - 20.10 IJshockey (Zwe
den - USSR) - 20.55 1st Europa 
heute ein Missionsgebiet ' — 
21.00 Nieuws. - 21.15 R.K.-kerk 
in Polen. - 22.00 Auch Ich ver-
steh die feine Kunst. — 23.30 
Tagesthemen. — (W.OO Evas Rip-
pe CTV-spel). — 1.15 Nieuws. 

ZDF 

12.50 Giselle. - 14.20 Die Dreh-
scheibe. — 14.50 Wie herrlich, 
jung zu sein (blijspel). — 16.20 Der 
Raeuber Hotzenplotz (film). — 
16.50 Der Torwart zahit die Dunde 
(reportage). — 17.20 Nieuws. — 
17.25 Sabnna (film). - 19.15 Die 
heiligen Brunnen der Bretagne. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Was faellt 
ihnen zu Himmelfahrt e in? — 
20.30 Haetten Sie heut Zeit fuer 
mich? — 21.30 Notizen aus der 
Provinz. - 22.00 Nieuws. — 22.10 
Kennzeichen D. — 22.55 IJsho
ckey (USSR - Canada). - 0.10 
Jazzkoncert — 0.55 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. — 17.30 Muppet 
show. — 17.55 Le coffre-fort — 
18.00 Ram-Dames info. - 18.17 

Systeme D. - 18.30 Le coff re-
fort. — 18.35 Ram-dames. — 
18.50 Le coff re-fort. - 18.55 De 
nos clochers. — 19.10 Passé et 
gagne. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Police des plaines (fJ. — 21.00 
L'homme qui rit (tv-film). — 22.30 
La lanteme magique. — 23.00 Les 
potins de la comète. 

TF1 

13.00 Nieuws. — 13.45 Tekenfilm. 
— 15.00 Fidelio (Opera) - 17.05 
Kunstschaatsen. — 18.27 Un, rue 
Sesame (f) . — 18.47 Comment fai
re. — 18.55 Le village englouti (fJ 
— 19.05 Une minute pour les fem
mes. — 1910 L'enfance de l'art 
(dokumentaire). — 19.43 Eh bien 
raconte. — 19.57 Nieuws. — 20.30 
Ce diable d'homme (f) . — 21.32 
Un evenement. — 22.30 Nieuws. 
— 22.40 l'Agression (film). 

A2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Aux innocents les mams plei-
nes (f.). — 14.03 Aujourd'hui mada
me. — 15.00 Jason et les Argonau-
tes (film). — 16.45 Aujourd'hui 
Magazine. — 18.25 Tekenfilms. — 
1840 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Chariot vagabond aux champs. — 
19.45 Top Club. - 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Emile Zola ou la conscien
ce humaine (f.). — 22.40 Les légen-
daires. — 23.10 Nieuws. 

FR3 

19.05 L'arbre et le petit gargon (tv-
spel). — 19.30 Le maitre du temps. 
— 19.40 Tnbune libre. - 19.55 
Nieuws — 2000 Les jeux de 20 
heures. - 20.30 La bataille d'An-
gleterre (film). — 22.35 Nieuws. 

BBC 

— 15.00 You and me. - 15.36 
Merry go round. — 15.45 Appunta-
mento in Italia. — 16.55 Play
school. — 17.20 Heads and tails. 
— 17.35 The mole. - 17.40 Laff-a-
lympics. — 18.05 John Craven's 
newsround. — 18.10 Blue Peter. 
— 18.35 Magic roundabout — 
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwi
de. — 19.55 Tomorrow's world. — 
20.20 Top of the pops. - 21.05 
Wildlife on one. - 21.30 Happy 
ever after. — 2200 Nieuws. — 
22.25 The Ronnie Corbett thurs-
day special. — 23.10 Face values. 
— 00.00 Nieuws. 

Vrijdag 

BRT 1 

18.00 Het spook van Monnikenel-
land (O. - 18.15 Klein, klein kleu
tertje. — 18.30 Het meisje met de 
grote oren (jeugdfilm). — 18.35 De 
mens en zijn omgeving (dokumen
taire). — 19.00 Dit leuke land. — 
20.10 Per ballon over de beesten 
(dokumentaire). — 20.35 De zaak 
Mattel (film). — 22.25 Een kruis 
over die bom (KTRC). - 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Tommy Steele (show). — 
21.00 Pater Phil Bosmans (ten hui
ze van). 

NED. 1 

18.50 Fabeltjeskrant — 18.59 De 
Lucy Show (f). — 19.25 Park van 
de 1.000 banken (show). Regie: 
Carmen Dobresco en Bob Lowen-
stein. — 20.35 Wonderli jke we
reld. - 21.00 Springtrofee 1978. 
- 21.30 Nieuws. - 21 55 Spring
trofee 1978. - 2240 Tot besluit 
— 22 45 Praten met Van Agt. Een 
gesprek over aktuele politieke za
ken met de minister-president. — 
22.55 Saturnine Huillica (dokumen
taire). - 23.20 Nieuws 

NED 2 

18.50 Nieuws. - 18.59 Pipo en de 
noorderzon. — 19.24 Koning klant 
— 26.00 Nieuws. - 20.27 Terug 

FR 3 

D e zaak Mat te l , po l i t ieke f i lm uit 1972. Een pog ing t o t pol i t ieke a f re
ken ing m e t d e in ternat ionale p rak t i j ken o m m e n s e n o p te ru imen . 
— Vr i jdag 5 mei om 20 u. 35 op BRT 1 

naar de natuur (f). — 20.57 Vara
visie. — 21 47 Max en de schroot-
handelaren (film). - 23.45 
'^'euws. , 9 0 5 Regionale uitzending. 

19.40 Tribune libre. - 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 Korsika en de 
voetbalploeg Bastia. — 21.30 La 
revolution nucléaire (serie over 
atoomenergie). — 22.30 Nieuws. 

RTB 

18.00 Dinky Duck. - 18.30 Zig
zag. — 1845 Sept sur sept — 
19.15 Antenne-soIr — 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 
21.50 Nieuws. — 22.05 Frankrijk in 
de jaren '20. - 23.35 Nieuws. 

ARD 

17.10 Nieuws. - 17.15 Wer will 
krank sein auf dieser we l t? — 
1800 Alles klar? - 18.45 Die kri-
minalpolizei raet — 18.50 Nieuws. 
- 19.00 Die dame von Monso-
reau (fX - 20.15 Hier und heute. 
- 20.45 4tel vor 8. - 2100 
Nieuws. — 21.15 Die farmers-
tochter (film). — 22.55 Rusminus. 
- 22.30 Tagesthemen. — 00.00 
Die sportschau. — 00.25 Ein she
riff in New York (f). - 01.40 
Nieuws. 

ZDF 

17.45 Nieuws. - 17.55 Pfiff. -
18.40 Die drehscheibe. - 19.20 
Western von gestern (western). 
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Aus-
landsjournal. — 21 15 Derrick (O. 
— 22.15 Mitzi Gaynor (show). — 
23.00 Heute-journal. - 23.20 As-
pekte — 00.05 Die kleine fuechse 
(film). — 1.55 Nieuws. 

LUX 

1215 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.40 Le cof-
fre-fort — 17.45 Aventures des 
hommes. — 18.15 L'atout cuisine 
du chef. - 18.30 Le coff re-fort. -
1835 Télé-Luxembourg est a 
vous. — 18.45 Le coffre-fort — 
18.50 Systéme D. - 19.10 Passé 
et gagne. — 19.30 Nieuws. — 
20,00 Sauve qui peut (f). - 21.00 
Aventures aux Philippines (TV-
fllm). - 22.30 Les potins de la 
comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
programma. — 14.25 Cousons, 
cousines — 17.57 A la bonne heu-
re. — 18.27 Un, rue Sesame (O. -
18.49 Comment faire. — 18.55 Le 
village englouti (f). — 19.15 Une 
minute pour les femmes. — 1918 
Les tifins. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 1943 Eh bien raconte. 
— 19.57 Nieuws. — 20.30 Les 
ceufs de l'Autruche (toneel). — 
21.55 Expressions. — 23.10 
Nieuws. 

A2 

13.50 Aux innocents les mains plei-
nes (f). — 14.03 Aujourd'hui mada
me. — 15.00 La mission Mar-
chand Fachoda (O. - 16.00 Au
jourd'hui madame. — 17.55 Fenê-
tre SLir.. — 18.15 Tekenfilms. — 
18.40 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijke aktuallteiten. — 
1945 Les 6 jours d'A 2. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Les bngades du 
tigre (O. — 21.35 Apostrophes. — 
22.45 Nieuws. — 22.52 La grande 
peur dans la montagne (tv-film). 

BBC 

16.20 Welsh programme. — 16.55 
Playschool. — 17.20 Scooby doo. 
- 17.40 Potter's picture palace. 
- 18.10 Horses galore - 18.35 
Magic roundabout — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwilde. — 
20.00 Cartoon. - 20.10 The won
derful world of Disney. — 21.00 
It's a knockout. — 22.00 Nieuws. 
- 22.25 Petrocelli. - 23.15 
Nieuws. — 23.46 Aba finals — 
0.16 Strategy of terror (tv-film). 

Zaterdag 

BRT 

14.30 Ma en pa Kettle terug op de 
hoeve. (Film). - 15.40 Voetbal 
(Arsenal-Ipswich Town). — 1800 
De Bereboot — 18.05 Disneyland. 
— 19.50 Morgen wordt het beter. 
— 19.45 Nieuws. - 20.10 Zeg 
maar Henk ! — 21.00 Terloops. — 
21.45 De Sweeney ( f ) . - 22.35 
Nieuws. 

NED. 1 

10.00 Teleac. - 11.00 Open 
school - Teleac. — 15.30 Nieuws. 
— 15.32 Olie in het Noordpoolijs. 
(Dokumentaire). — 15.57 Ren je 
ro t - 16.32 Speelplaats. - 17.02 
De Mickey Mouse Club. - 18.20 
Teleac. — 18.50 De Fabeltjes
krant. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
The Flintstones. — 19.25 Bij ons 
In... Haamstede. - 20.10 Vallei 
der wetteloosheid. (Western). — 
21 30 Nieuws. — 21.55 Sanford en 
zoon ( f ) . - 22.20 Mei '68 in Parijs. 
(Reportage). - 23.05 Landelijk 
pastoraal overleg. — 23.30 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Avro's top-
pop. - 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
man aan de top (f.). — 21.20 Wie 
van de dr ie? — 21.50 Televizier 
Magazine. — 22.40 Avro's sport-
panorama. — 23.05 M.A.S.H. ( f ) . 
— 23.35 Nieuws. 

RTB 
15.10 Jardinage. - 15.40 Voetbal 
(Ipswich Town-Arsenal). — 1750 
De vervuiling van de zee. (Doku
mentaire). — 18.35 Dinky Duck. 
— 18.40 Spectacle. - 19.10 An
tenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Le jardin extraordinaire. — 
20.25 Arsène Lupin centre .Arsène 
Lupin. (Film). - 22.25 Nieuws. 

ARD 

15.25 Nieuws. — 15.30 Sesam-
strasse. — 16.00 Spel zonder 

grenr.en. — 17.30 ARD-Ratgeber. 
— 1815 Maiandacht - 18.45 
Nieuws. — 18.48 Die sportschau. 
— 19.30 Intermezzo-informatio-
nen. — 20.15 Hier und heute. — 
20.50 Kurz vor 8. - 21.00 Nieuws. 
— 21 15 Zwei himmlische Töchter 
und die Gimmicks. — 22.45 
Nieuws — 23.05 Je spater der 
abend. (Show). - 00.05 Sie sind 
verdammt (Film). — 1 40 Nieuws. 

ZDF 

16.00 Das alte Dampfross. — 
16.20 Mach was draus. - 16.30 
Die goldigen fünfziger. (Show). — 
17.30 Die Muppets-show. — 18.00 
Nieuws. — 18.05 Landerspiegel. 

— 18.50 Sleh mal an. - 18.55 Auf 
wiedersehen Charlie I (f J. - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Die Strasse ( f ) . 
— 21.15 Das verschollene Inka-
gold. (Film). - 22.55 Nieuws. -
23.00 Das aktuelle sport-studio. — 
0.35 Der Kommissar (f.). — 1.35 
Nieuws. 

LUX. 

1215 La bonne franquette. — 
15.40 Voetbal (Engelse beker). — 
17.50 Super Juke-Box - 18.50 
Système D — 19.10 Passé et gag
ne. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
L'homme qui valait trois milliards, 
(f.). - 21.00 L'habit vert. (Film). -
22.40 Le potins de la comète. 

TF 1 

12.00 Philatelie club. - 12.27 Les 
Tifins. — 12 30 Cuisine légere. — 
12.47 Jeunes pratiques. — 13.00 
Nieuws. — 13.35 Les musiciens 
du soir. — 14.08 Restez done 
avec nous... — 18.05 Trente mil
lions d'amis. — 18.35 Les Tifins. — 
18.40 Magazine auto moto 1 — 
19.13 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 

— 19.43 Le message mystérleux 
- 19.45 Eh bien raconte. - 20.00 
Nieuws. — 2030 Numero Un. 
(Show). - 21 30 Serpico ( f ) . -
22.25 Tele-foot I. - 23.25 Nieuws. 

A 2 

12.30 Samedi et demi. - 13.35 
Top Club. - - 14.35 Les jeux du sta
de — 17.10 Des animaux et des 
hommes. — 18.00 Chroniques du 
.emps de l'ombre 1940-1945. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. -
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
19.45 Top Club. - 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Emile Zola oü la conscien
ce humaine ( f ) . - 22.30 Le des
sus du panier. — 23.23 Nieuws. 

FR. 3 

18.00 Et nos enfants. — 18.35 
Jeugdprogramma. — 1905 Regio
nale uitzending. — 19.40 Samedi 
entre nous. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de vingt heures. — 
20.30 Le scoop (TV-spel). - 21.55 
Nieuws. 

BBC 

10.00 Teddy Edward. - 10.05 
Ariott and Trueman on cricket. 
Tips voor cricketspelers. — 10.30 
Multi coloured Swap Shop. — 
12.30 Grandstand. — 18.10 Mi
ckey Mouse Club. - 18.30 
Nieuws. - 18.40 Spor t - 18.45 
Fish. — 19.10 Rolf on Saturday -
ok I - 19.40 Flight from Ashya. -
21.20 Val Doonican. . — 22.05 
Kojak (FJ. 22 55 Nieuws 

Zondag 

BRT 

9.30 Doe mee. - 10.00 Eucharis
tieviering vanuit St-Niklaas. — 
11.00 Konfrontatie (debat). — 
12.00 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden. — 14.30 Zeilen 
te Cowes (dokumentaire). — 
15.20 GP van Monaco. - 16.00 
Studio vrije tijd. — 17.00 GP van 
Monaco. — 18.30 De bereboot 
( f l - 18.35 Let o p i Gevaarlijke 
overweg ! (film). — 18.50 Broekse-
le City (Eibers en Bialek over Brus

sel). — 19.45 NIeuv 
Sportweekend I. — '• 
reld van Hedwig Cc 
(tv-film). - 22.05 
Vlaanderen (AalsO. 
Nieuws. 

NED. 1 ~~ 

11.00 Goede morg« 
Teleac. — 17.00 't 
vraag. — 1815 Tele 
Paspoort. - 19.00 
19.05 Love boat (1 
McMillan (f) - 21 ( 
(kwis). - 21 45 Kom 
22.10 Wonderland (p 
Humanistisch Verbon 
raadsverkiezingen). 
Nieuws. 

NED. 2 

18.00 Nieuws - 18 
18.30 Noddy (fJ. -
vriend (film) — 18 
steen (f.) - l 9 2 0 S t 
20.30 Nieuws - 2( 
spoor. — 2i.05 Mé 
Mary Hartman (fJ. 
strijd om de stad (fi 
Herenleed - 23.15 1 

RTB 

10.30 Jardinage. - 1 
point (debat) - 13.C 
13.05 Concertissimo. 
ge de cnstal (f J. — 11 
nen (GP van Monac 
Images de <• Visa pou 
Monaco (kwis). — 1 
ziekwedstrijd Koninc 
— 18 40 Les volants, 
ky Duck - 19.15 
— 19.30 Nieuws. -
weekend - 20.25 
jouer? - 2155 Niet 
Rubens, peintre et c 
reeks). - 23 05 Nieu 

ARD 

10.45 Op avontuur ir 
ka (dokumentaire). -
feuerrote Spi-jlmobil 
Jahre Deut&shes I 
13.00 Der interna 
hschoppen - 13.4J 
14.15 Zwisciienspiel. 
Platz an der Sonne. 
Inselkinder Cf) — 15. 
der sich ment traut 
17.50 All you need i: 
mentaire) — 18.45 
18.48 IJshockey (DE 
- 20.20 Weltspieg 
Nieuws. — 21.15 Ai 
gekommen (tv-spel. 
Nieuws. - 23.00 Ki 
lien. - 2345 Kritik a 
bend. — 0.30 Nieuws 

ZDF 

11.30 ZDF-Maönee. 
gen zur Zeit — 140 
14.02 Die Drehschei 
Chronik der Woche. 
es aus Uhlenbusch. -
(fJ. - 15.40 De mer( 
taire). - 1610 Nieu 
Geliebte Brigitte (fili 
Nieuws. - 18 02 Die 
tage. - 19 00 Tageb 
Mondbasis Alpha 1 
Nieuws. - 2010Bor 
tiven. - 2030Ctowb 
ge). - 21.00 Ein Mi 
oben (f). - 22.00 
22.15 Das ist ihr Lel 
LItera-Tour IX - 0.1 

LUX 

13.15 Hel elei, kuck 
Uitzending in hfet Ene 
Tekenfilms — 16.45 L 
re (film). - 18.30 Rl 
19.00 Les sentiers c 
— 19.30 Nieuwa — 1 
lection. - 20.00 M 
21.00 Le groupe (fil 
Les potins de la com 

TF1 

9.15 Godsdienstige 
— 12.02 La séquenc 
teur. - 12.29 Les Ti 
Bon appetit. - 13.0( 
13.20 C'est pas sén< 
Les rendez-vous du > 
15.30 Les animaux d 
16.00 Paardenrenne 
Section contra enq 
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19.45 Nieuws. - 20.00 
sekend I. - 20.30 De we-
1 Hedwig Courths-Mahler 

— 22.05 Festrval van 
iren (AalsO. - 22.40 

aoede morgen. — 16.00 
— 17.00 't Is maar een 

- 18.15 Teleac. - 18.50 
rt — 19.00 Nieuws. — 
-ove boat (f.). - 19.55 
n Cf.) - 2105 2 voor 12 
- 21 45 Komt dat zien ! — 
Zonderland (pop). - 22.50 
stisch Verbond (gemeente-
irkiezingen). — 23.15 

lieuws — 18.05 Sport — 
Joddy (O. - 18.45 Haar 
(film) - 18.55 De witte 
1 — 1920 Studio sport. — 
Jieuws - 20.35 Hollands 
— 21.05 Mary Hartman, 
lartman (fJ. - 21.35 De 
m de stad (film). - 22.45 
•ed. - 23.15 Nieuws. 

ardinage. — 12.00 Faire Ie 
lebat) - 13.00 Nieuws. -
oncertissimo. — 14.30 L'A-
ristal (f J. - 15.20 Autoren-
P van Monaco) — 15.45 
de « Visa pour Ie monde » . 
> (kwis). — 17.40 Int. mu-
Istrijd Koningin Elisabeth. 
) Les volants. — 1910 Din-
k. — 19.15 Antenne-soir. 
3 Nieuws. - 19.50 Sport-
id. - 20.25 Voulez-vous 
- 2 1 5 5 Nieuws. - 22.10 
, peintre et diplomate (tv-
— 23 05 Nieuws. 

•p avontuur in Zuid-Ameri-
;umentaire). — 11.30 Das 
te Spisimobil. - 12.00 75 
Deutsshes Museum. — 
Der internationale Frü-
Den. - 13.45 Nieuws. — 
wischenspiel. — 1500 Ein 
1 der Sonne. — 15.05 Die 
der (f) - 15.35 Der Mann, 
h nicht traut (toneel). — 
lil you need is love (doku-
e). — 18.45 Nieuws. — 
Ishockey (DBR - DDR). 
!0 Weltspiegel. - 21.00 
. - 21.15 Auf den Hund 
nen Ctv-spel). - 22.55 
. — 23.00 Krisenherd Ita-
23.45 Kritik am Sonntaga-
- 0.30 Nieuws. 

DF-Matinee. — 13.50 Fra-
Zeit — 14.00 Nieuws. — 

)ie Drefischeibe. — 14.25 
der Woche. — 14.45 Neu-

Jhlenbuscfi. — 15.15 Heidi 
15.40 De meren (dokumen-
- 1 6 1 0 Nieuws. - 16.25 
; Brigitte (film). - 18.00 
- 18 02 Die Sport-Repor-
19.00 Tagebuch. - 19.15 

jsis Alpha I (f.). - 20.00 
— 2010 Bonner Perspek-

- 20.30 Ctowboys (reporta-
21.00 Ein Mann will nach 

f j . - 22.00 Nieuws. -
las ist ihr Leben. — 23.15 
our IX — 0.15 Nieuws. 

ei elei, kuck elei. — 15.30 
ing in het Engels. — 16.30 
ms. — 16.45 Le loup solitai-
I. - 18.30 RTL-théatre. -
es sentiers de l'aventure. 
I Nieuws. — 19.33 Ciné-se-
- 20.00 Jennie (f.). -

e groupe (film). — 23.15 
ins de la comète. 

jdsdienstige uitzendingen. 
? La sequence du specta-
12.29 LesTifins. - 12.30 

aetit. - 13.00 Nieuws. — 
'est pas sérieux. — 14.12 
dez-vous du dimanche. — 
38 animaux du monde. — 
'aardenrennen. — 16.05 

centre enquête (f J. — 

17.00 Sports première. - 1843 
Comme un cheveu sur la soupe 
(film). - 19.55 Les Tifins. - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Patton (film). -
23.25 Nieuws. 

A2 

12.00 Bon dimanche. - 19.00 Sta
de 2. - 20.00 Nieuws. - 2032 
Musique and music. — 21.40 Chili 
(dokumentaire). — 22.40 Nieuws. 

FR 3 

16.35 La revolution nucléaire — 
17.30 Espace musical. — 18.25 
Cheval mon ami. — 18.50 Plein air. 
— 19.20 Spécial dom-tom. — 
19.35 Deux enfants en Afrique (f.). 
— 20.05 Le pays d'ou je viens 
(show). — 21.20 Nieuws. — 21.35 
Histoire de mai. — 22.30 Octobre 
(film) 

BBC 

1315 Meeting place — 14.00 Far
ming — 14.25 Model world. — 
14.50 Nieuws — 14.55 This happy 
breed. - 16.30 Tekenfilm. -
16.45 The Osmonds. - 17.15 The 
high chaparral. — 18.05 Game of 
the century — 18.35 Nieuws. — 
18.45 Lorna Doone — 19.40 
Songs of praise. — 20.15 Murder 
most english. — 21.05 Cash 
McCall. - 22.45 That's life. -
23.25 Nieuws. — 23.35 Cross 
question. — 0.10 Speelfilm. — 0.35 
Dilemma's. 

Maandag 

BRT 

17.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Peppi en Kokki (f.). - 18.15 De kin
deren van appartement 47A (f). 
— 18.40 Henn Dunant, ziener en 
weldoener (dokumentaire). — 
19.08 Doe mee. — 19.38 Morgen 
- 1945 Nieuws. - 20.15 Rad der 
fortuin. — 21.00 Grote lui, klein lie
den (f.). — 21.50 Stromingen. — 
22.45 Nieuws. 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 18.50 De 
fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. 
— 19.00 Een bezoek aan... de 
Sahara (dokumentaire). — 19.25 
Fons en Fonzie (f.) — 19.35 Hap
py days (f). — 20.00 Peter Alexan
der prezenteert. — 21.37 Nieuws. 
- 21.55 Music Gallery. - 22.55 
Symbiose. — 23.04 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Tom & Jer
ry (f.). - 19.09 Peppi en Kokki (f). 
— 19.24 De Muppetshow. — 
20.00 Nieuws. — 20.27 De magiér 
(f.). — 21.17 Voor een briefkaart 
op de eerste rang. — 22.07 Brand
punt. — 22.47 Landelijk pastoraal 
overleg. — 23.17 Nieuws. 

RTB 1 

17.35 Dinky Duck. - 17.40 1, 2, 
3... Cinéma. — 18.05 Seniorama 
(oude volksspelen). — 18.45 Pro
testantse uitzending. — 19.15 Lun-
di-sports. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Mieux vaut savoir (film). — 
21.20 Neutraal tot elke prijs ? (WO 
II). 

RTB 2 

19.15 Lundi-sports. - 1930 
Nieuws. — 19.55 La peine capitale 
(Waals toneel). 

ARD 

16.55 Nieuws. - 17.00 Schaukel-
stuhl. - 17.45 Logo. - 18.35 Ron
de van Italië (reportage). — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Das Intermezzo 
bietet an, — 19.40 Ein neuer Start. 
- 20.15 Hier und Heute. - 20.45 
Trick um 4tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. - 21.15 Roots (f.). -
22.15 Somalië (reportage). — 

2300 Sore - Gestohlenes aus der 
Wirkhchkeit — 23.30 Tagesthe-
men. — 00.00 Die Eine singt die 
Andere nicht (film). — 02.00 
Nieuws. 

ZDF 
18.00 Nieuws. — 18.10 Heiter bis 
Wolkig (f). - 18.40 Die Drehschei-
be. - 19.20 Soko 5113 (f.). -
20.30 Fahrt ins blaue. - 20.00 
Nieuws. — 21.15 Gesundheidsma-
gazin Praxis. — 22.00 Heute-Jour-
nal. — 22.20 Der Friede von Locar
no. - 23.50 IJshockey CSSR-
Zweden en USSR-Canada. — 
01.00 Nieuws. 

LUX 
12.15 La bonne franquette. — 
17.30 Le service des affaires clas-
sées (f.). — 17.53 Le coffre-fort. — 
18.00 Ram-dames info. - 18.17 
Systéme D. - 1830 Le coffre-
fort. — 18.35 Ram-dames. — 
18.50 Le coffre-fort. - 18.55 De 
nos clochers — 19.10 Passé et 
gagne. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Connaitre la Wallonië. — 20.00 Un 
jour comme les auf-es avec des 
Cacahuetes (tv-film). - 21.00 Le 
general della Rovere (film). — 
23.05 Les potins de la comète 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
nale magazines. — 13.50 Restez 
done avec nous. — 18.00 A la bon
ne heure. — 18.27 Pour chaque 
enfant. — 18.32 L'ile aux enfants. 
— 18.55 Le village englouti (f). — 
19.15 Une minute pour les fem
mes - 19.18 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh 
bien raconte. — 19.57 Nieuws. — 
20.30 Passion sous les tropiques 
(film). — 21.50 Questionnaire. — 
22.50 Nieuws. 

A 2 
13.50 Aux innocents les mains plei-
nes (f.) — 14.03 Aujourd'hui mada
me. — 15.05 Le magicien (f). — 
15.55 Aujourd'hui magazine. — 
17.55 Fenêtre sur... — 18.25 Te
kenfilms. — 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club. - 20.00 Nieuws 
— 20.32 La tête et les jambes. — 
21 35 De moord op Jean Jaurés. 
— 22.25 Zig zag. - 22.50 Nieuws. 

FR 3 
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionale uitzending. — 19.40 Tri
bune libre. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. -
20.30 La loi (film). - 22.05 Nieuws. 

BBC 
15.18 Near and fear. — 15.48 
Going to work. — 16.15 Songs oî  
praise — 16.55 Playschool. — 
17.20 Tarzan. — 17.40 Cheggers 
plays pop. — 18.05 John Craven's 
newsround. — 18.10 Blue Peter. 
- 18.35 Roobard. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide — 

19.50 Reportage. - 20.20 Angels. 
- 21.10 Panorama. - 22.00 
Nieuws. - 22.25 Pete 'n Tillie. -
00.00 Nieuws. 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie — 18.00 De 
bereboot (f.). — 18.05 Laurel en 
Hardy. — 18.20 Festival in 8 mm. 
- 19.00 Slisse en Cesar (f.). -
19.35 Morgen. — 19.45 Nieuws. 
- 19.55 Voetbal (PSV Eindhoven-
Bastia). — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

19.55 Holland - Keukenhof (doku
mentaire). — 20.10 Onder een 
dak (f.). — 2035 Panorama. — 
21.00 De clan der onverbidde-
lijken (film). 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 1820 
Open school/Teleac. — 18.50 
Fabeltjeskrant. — 18.55 Kommer 
met de brommer. — 19.05 EO Kin
derkrant. — 19.30 Het kleine huis 
(f.). - 20 20 Portret. Remt de Jon
ge (portret). — 20 30 De lenteklok
jes. — 21.05 De volkomen vrouw 
— 21.30 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Beeld
spraak. — 22.40 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 fJieuws. - 18.59 Match-
point - 1928 Nieuws. - 19.55 
Voetbal. - 21.55 Aktua TV. -
22.50 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Din
ky Duck. - 18 05 1, 2, 3... Cinema. 
- 18.30 Zigzag. - 18.45 TVF-re-
portage. — 19.15 Antenne-soir. — 
1930 Nieuws. — 19.55 Voetbal 
(PSV Eindhoven-Bastia). - 21.55 
Nieuws. — 22.10 Vidéographie. — 
22 55 Nieuws. 

ARD 

17.10 Nieuws. - 17.15 Sultanat 
Oman (dokumentaire). — 18.00 
Die Grashuepfer-lnsel (f J. - 18.10 
Papotin & Co (show). - 18.40 
Peter im Zoo (film). - 18.50 
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnfor-
mationen. — 19.40 Oh, dieser 
Vater (fJ. — 20.45 Reisen und 
Speisen. — 21.00 Nieuws. - 21.15 
Kennen sie Kino ' - 22.00 Pano
rama. — 22.45 Detektiv Rockford • 
Anruf genuegt (f J — 23.30 Tages-
themen. — 00.00 Alexandrow-En-
semble. — 01.00 Nieuws. 

ZDF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Milieube
scherming. — 18.40 Die Dreh-
scheibe. — 1920 Maerchen der 
Voelker. — 19.40 Der rosarote 
Panther. - 20.00 Nieuws. -

Sometinne a great Notion, familie-epos van en met Paul Newcnan en 
Lee Remick. — Dinsdag 9 mei om 21 u. op BRT 2. 

20.30 Rosi (film). - 22.00 Heute-
Journal. — 22.20 Armut is eine 
Schande (reportage). — 23.00 
Sport Aktuell. — 1.00 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne Franquette. — 
13.05 Magazine. SOS-RTL (tot 
13.30). - 17.30 Poigne de fer et 
seduction (f.). — 17.55 Le coffre-
fort. - 18.17 Systéme D - 18.30 
Le coffre-fort. — 18.35 Ram-da
mes. — 18.50 Le coffre-fort. — 
18.55 De nos clochers. — 19.10 
Passe et gagne. — 19.30 Nieuws. 
- 20.00 Marcus Welby (f.). -
2100 Le distrait (film) - 22.20 
Les potins de la comète. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. - 12.29 
Les Tifins — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. - 13.45 Restez 
done avec nous. — 17.00 Vor
mingsprogramma. — 1802 A la 
bonne heure. — 18.27 Pour cha
que enfant. — 18.32 L'ile aux 
enfants. — 18.59 Le village englou
ti (f.). — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.18 Les Tifins. — 
19.20 Nieuws. — 19.55 Voetbal. 
— 21.55 Découvertes TF 1. — 
22.45 Nieuws. 

NED. 2 

A 2 

13.50 Aux innocents les mains plei-
nes (f.). — 14.03 Aujourd'hui mada
me. — 15.00 De aanslaa OD Jau
rés. — 15.55 Aujourd'hui magazi
ne. — 17.55 Fenétre sur. . — 
18.25 Tekenfilms. - 18.40 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres, — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteiten. — 19.45 Top-club. — 
20.00 Nieuws. - 2035 1958; Van 
de ene republiek naar de andere. 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma — 19.05 
Regionale uitzending. — 19.40 Tri
bune libre. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Arsène Lupin centre Arséne 
Lupin (film). — 22.15 Nieuws. 

BBC 

15.40 TV Club. - 16.05 Paarden
rennen — 16.55 Playschool. — 
17.20 Champion the wonder hor-
se. — 17.40 Goober and the ghost 
chasers. — 18.05 John Craven's 
newsround. — 18.10 Stopwatch. 
- 18.35 Roobarb. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 The feather and father. — 
20.40 It ain't half hot mum. — 
21.10 The standard. - 22.00 
Nieuws. — 22.25 Days of hope. — 
00.40 Nieuws. 

Woensdag 

I 10 MEI 

BRT 1 

16.30 Tip-top. — 18.15 De Bere
boot. — 18.20 Jonger dan je 
denkt. - 18.50 Young Daniel 
Boone (f). — 19.40 Morgen. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Voetbal: 
FC Brugge - Liverpool. - 22.00 
De prijswinnaars. Alfred Nobel 
(dokumentaire). - 22.25 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Het koncert (pianosolo). — 
20.25 Mildred Pierce (film). Ameri
kaanse psychologische film. — 
22.15 Einde van de uitzending. 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 15.00 Te
leac. — 15.30 Het huis van nie
mand (fJ. — 15.55 De ponyroof 
(f.). - 16.55 Bollie Blauw. - 17.05 
De film van Ome Willem. - 18.50 
Fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 Van gewest tot gewest 
— 19.45 Toeristische tips. — 19.50 
Politieke partijen — 20.00 Roep 
de getuigen... (film). - 20.10 Voet
bal : Liverpool — Club Brugge. — 
22.07 Nieuws. - 22.25 Den Haag 
vandaag. — 22.40 Panoramiek. — 
23.15 Nieuwa 

18.55 Nieuws - 18.59 Het witte 
schip (film). — 19.24 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
— 20.32 Viskwekerij Flevoland. — 
21.02 II Trovatore (opera Verdi). 
— 23.45 Nieuws. 

RTB 1 

14.15 Schooltelevisie. — 16.45 
Feu vert. — 18.25 Dinky Duck. — 
18.30 Zigzag. — 18.45 Katoliek-
godsdienstige uitzending. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Contacts — 20.00 Piste aux 
étoiles. - 20.20 Voetbal: Liver
pool - FC Brugge. - 22.00 
Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Panique dans la rue (film). 
— 21.25 La parole est a la defen
se. 

ARD 

1710 Nieuws. — 17.15 Wahlbe-
kanntschaften — 18.20 Der jun-
gen mit den Goldhosen (f). — 
18.50 Nieuws. - 19.15 Voetbal: 
Club Brugge — Liverpool. — 
22.55 IJshockey - wereldkampioen
schappen — 23.30 Tagesthemen. 
- 00.00 IJshockey (WK). 

ZDF 
18.00 Nieuws. - 18.10 Barrier 
Reef (f). - 18.40 Die Drehschei-
be. - 19.20 Ko-ok (show). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Jenny, lady 
Churchill (f.). - 21.15 ZDF-maaa-
zln. — 22.00 Heute-joumal. — 
22.20 Die Strassen von San Fran
cisco (f). — 23.05 Gott in Israël. — 
23.35 lm reservat (TV-spel). — 
23.35 -f vat (TV-spel). - 1.05 
Nieuws. 

LUXEMBURG 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 L'Ecole buissonniére. — 
17.55 Le coffre-fort - 18.05 L'Eco
le buissonniére. — 18.15 Ram-da
mes. — 18.30 Le coffre-fort. — 
18.35 De nos clochers. — 18.50 
Le coffre-fort. — 18.55 Hit-parade, 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 La val
se dans l'ombre (film). — 21.45 
Voetbal. — 23.40 Les potins de la 
comète. 

TF 1 
12.15 Réponse a tout - 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.57 Sur 
deux roues. — 18.55 Le village 
englouti (f.). — 19.10 Une minute 
pour les femmes. — 19.18 Les 
tifins. — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteiten. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 20.03 Nieuws. - 20.30 L'inspec-
teur mène l'enquète. — 22.00 Indi
cations. — 23.00 Nieuws. 

A2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Aux innocents, les mains plei-
nes (f.). — 14.00 Aujourd'hui mada
me. — 15.05 L'homme qui valait 
trois milliards (fJ. — 15.55 Un sur 
cinq. — 17.55 Accords parfaits. — 
18.25 Tekenfilms. - 18.40 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.13 Voetbal. 
— 22.00 Septième avenue (f J. — 
22.55 Nieuws. 

FR 3 
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionale uitzending. — 19.40 Tri
bune libre. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heurea — 
20.30 La photo souvenir (film). — 
22.15 Ciné regards. 

BBC 
— 16.10 Paardenrennen. — 16.55 
Playschool. — 17.20 Bailey's co
mets. — 17.40 The canal children. 
— 18.05 John Craven's nevi«-
round. — 18.10 Think of a number. 
— 18.35 Roobarb. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 The Wednesday film. — 
21.30 The liver birds. - 22.00 
Nieuws. — 22.25 The Dick Emery 
show. - 23.00 Sportsnight 
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Deurne 

CVP-schepen 
aangehouden 
D o n d e r d a g 27 ap r i l , e v e n 
v o o r de g e m e e n t e r a a d s z i t 
t i ng , w e r d langs de rad io 
b e k e n d g e m a a k t da t J e f 
H u y s k e n s , s c h e p e n van 
o p e n b a r e w e r k e n en m i d 
d e n s t a n d , o n d e r a a n h o u 
d i n g s m a n d a a t g e p l a a t s t 
w e r d De C V P - s c h e p e n 
w o r d t er van be t i ch t smeer 
g e l d e n te h e b b e n a a n g e n o 
men . 

H e t s l i jk d e r a a r d e 

D e v e r v o e r d e r Coul ier uit 
Merksenn, tussent i jds aange
du id voo r het s l ibafvoer van 
he t zu iver ingssta t ion Sch i jn -
p o o r t legde e inde maar t e e n 
k lacht neer t egen de sche-
pen-ga ragehouder J Huys
kens Coul ier w e r d d o o r d e 
s c h e p e n on ts lagen van d e 
o p d r a c h t omdat , a ldus d e 
k lacht , hij w e i g e r d e een k o m 
missie, zo 'n 2,5 mi l joen f rank 
pe r jaar, aan de s c h e p e n uit 
t e beta len D e z e 2 5 mi l joen 
z o u d e n uit d e zak van de 
D e u r n e s e be last ingbeta ler 
w o r d e n on ts to len o p vo lgen 
de w i j ze in d e p laats van d e 
norma le pr i js van 120 fr pe r 
m3 slib, e is te s c h e p e n Huys
kens dat d e v e r v o e r d e r 
190 fr aan de g e m e e n t e 
D e u r n e z o u aanrekenen , het 
versch i l — 70 fr per m3 — 
m o e s t aan h e m w o r d e n over 
hand igd in bankb i l je t ten 
w a a r v a n he t onmoge l i j k w a s 
o p v o o r h a n d d e n u m m e r s te 
no te ren 

C V P - B S P - k o l l e g e 

beslibt 
Na een v o o r o n d e r z o e k had 
het H o o g Kom i tee van Toe
z ich t de zaak naar z ich ge
t r o k k e n Het doss ie r w e r d 
o v e r g e m a a k t aan het parket , 
d e heer H u y s k e n s w e r d ver
h o o r d en d o o r d e onder 
z o e k s r e c h t e r gea r res tee rd 
In het CVP-BSP-ko l l ege is 
nu e e n zete l vr i j 
H o e w e l de aanhoud ing 
s lech ts enke le mmi ' t en v o o r 
d e raadszi t t ing w a s b e k e n d 
g e m a a k t w a r e n bl i jkbaar alle 
-aads leden t o c h o p de hoog 
te He t g e m e e n t e b e s t u u r 
w e n s t e v o o r het a f w e r k e n 
van de ka lender een en an
d e r t oe t e l ichten omt ren t de 
innovat ie die indereen opge

m e r k t had de geluidsinstal la
t ie w a a r d o o r nu ook de 
raads leden via gelu idsver-
s te rk ing k u n n e n tussenko 
m e n D e raads leden keken 
eers t ve r ras t op , ze hadden 
bl i jkbaar een andere verk la-
n n g v e r w a c h t 
O p aandnngen van V U -
raadsl id D o e v e n s p e c k en 
van de P V V ' e r D 'Hond t leg
d e w a a r n e m e n d b u r g e m e e s 
te r M a n g e l s c h o t s dan t o c h 
een , t r o u w e n s voo rbe re ide , 
verk la r ing af, waar in hij voo r 
al d e onschu ld van he t kol le
ge t rach t te uit te d r u k k e n 
«In open zitting wens ik te 
verklaren dat de betrokken 
schepen geen verkeerd 
maar wel onvolledige inlich
tingen aan het kollege heeft 
verstrekt Het Hoog Komitee 
van Toezicht heeft om dis-
kretie verzocht, wo zens ik 
met in te gaan op bepaalde 
persberichten « 
B S P - s c h e p e n M a n g e l s c h o t s 
bes loo t 

«Niemand is schuldig voor
aleer de feiten bewezen zip 
Zo een fout bewezen is zul
len wij onze verantwoorde
lijkheden opnemen en zowel 
op politiek als op administra
tief vlak aan de zaak het pas
sende gevolg geven » 

Z a l h e t p a r k e t n o g m e e r 

s m e e r v i n d e n ? 

Er zi jn n o g ande re v r a g e n 
d ie v r o e g e r reeds d o o r d e 
VU- f rak t i e w e r d e n ges te ld 
He t be t re f t mater iee laanko-
pen en d e lever ing van e e n 
bu ldozer w a a r v o o r d e heer 
H u y s k e n s d e v e r a n t w o o r d e 
l i jkheid d r o e g Er w o r d t in 
D e u r n e o o k g e s p r o k e n ove r 
he t monopo l i e da t d e sche -
pen -ga ragehoude r zou ge
had h e b b e n o m w r a k k e n 
w e g te s lepen 
D e pol i t ieke car r iè re van de 
C V P ' e r H u y s k e n s kan nu 
e e n v roegt i jd ig e inde v in
d e n , hij is pas 15 maanden 
s c h e p e n Hij r i skeer t ze l fs ge
vangen iss t ra f van 3 maan
d e n to t 2 jaar, e e n f i kse ge ld
boe te en on tze t t i ng van het 
r e c h t van o p e n b a r e a m b t e n , 
bed ien ingen o f be t rekk i ngen 
te vervu l len J D L 

OCMW-BERCHEM ANTWERPEN 
BIJ het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Berchem-Antwer-
pen zijn, met een wervingsre
serve van 1 jaar, betrek
kingen vakant van 
VERPLE(E)G(ST)ER, 
VERPLEEGASSISTENT(E) 
en ZIEKENOPPASSmER 

Algemene voorwaarden: 
Leeftijd: minimum 18 jaar, 
maximum 45 jaar op datum 
van indiensttreding 
De sollicitaties, vergezeld 
van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, 
een bewijs van Belgische na
tionaliteit, een getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag, 
een door het gemeentebe
stuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van diplo
ma, brevet of getuigschrift, 
een militiegetuigschnft voor 
de mannelijke kandidaten 

en een bewijs van voorkeur
rechten zo men deze inroept, 
moeten toekomen uiterlijk 
op 23 mei 1978 om 11 uur op 
het sekretariaat van het 
OCMW, Uitbreidingstraat 
322, 2600 Berchem 

Vereiste diploma's, 
brevetten 

of getuigschriften: 
VERPLE(E)G(ST)ER: brevet 
van ziekenverple(e)g(st)er, di
ploma gegradueerde verple-
(e)g(st)er 

VERPLEEGASSISTENT(E): 
brevet van verpleegassisten-
t(e) 
ZIEKENOPPASSmER: ge
tuigschrift van ziekenoppas-
s(t)er of getuigschrift van zie-
kenverzorg(st)er 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen wor
den Telefoon 031-30 9870 -
toestel 217 Adv 115 

ANTWERPEN 
CVP-minister beledigt de Vlaamse 
gemeenschap te St.-Katelijne-Waver 
Woensdag 19 april kreeg de gemeente St-Katehjne-Waver een werkbezoek 
van de heer Humblet, CVP-Minister van Landbouw en Middenstand Hij werd 
gastvr i j en gul ontvangen door de direktie van de Kateli jnse veil ingen, ging 
een kijkje nemen op het proefstation voor tu inbouwprodukten en werd vervol
gens op het gemeentehuis ontvangen, zoals dat voor ministers pas t 

In aanwezigheid van heel wat promi
nente vertegenwoordigers van de Ka
telijnse en Waverse bevolking en het 
CVP College van Burgemeester en 
Schepenen konden we daar als dank 
voor onze gastvrijheid een bescha
mend schouwspel meemaken Als ant
woord op de breedsprakenge woor 
den van de CVP-Burgemeester Volks
vertegenwoordiger die het had over 
fiskaliteit energieproblemen en dure 
arbeidskrachten waarover hij spijtig 
genoeg nooit spreekt in het parie 
ment las de CVP-Minister Humblet 
een briefje af in het Nederlands Ver
volgens ging hij tot verbazing van de 
aanwezigen verder in het Frans met 
de opmerkingen dat men zijn toe
spraak wel zou vertalen ( waar
schijnlijk bedoeld voor de Katelijnse 
stommenkken die alleen Nederlands 
verstaan ) i 

Zonder verontschuldigingen voor zijn 
onkunde liet men de Minister aan het 
woord Toen men zijn toespraak wilde 
gaan vertalen in de stijl van « Pour les 
flamins Isr même chose '» nam VU-ge-
meenteraadslid Jan Symons tot ver
rassing van de kruiperige CVP-kop-
stukken het woord «Het is onge
hoord dat in 1978 een Minister van 
een meertalig land niet in staat is zich 
uit te drukken in de taal van de meer
derheid Uit protest tegen deze verne-
denng en belediging verlaat ik dan 
ook deze vergadering op het gemeen
tehuis van een eentalige Vlaamse 
gemeente '» 

De CVP-kopstukken van Katelijne en 
Waver en de potentaten van de Boe
renbond waaronder Dequae en 
Boon keken wat beteuterd rond 
maar van Vlaamse fierheid was er 
geen sprake Hun lamlendige hou
ding deed ons denken aan de tijd tus
sen de 2 wereldoorlogen toen de 
baron burgemeester speelde en de 
Vlamingen mocht behandelen «als 
die stomme boeren uit het noorden» 

Toen Jan Symons de belediging aan 
de Katelijnse en Waverse bevolking 
goed maakte door zijn kordate hou 
ding en de feestziHing verliet begon 
een CVP-schepen ook al «frans» te 
spreken om zijn broodheren in het 
gevlei te komen Zo nep Janske 
«Salut i» Waarschijnlijk volgt hij nu 
een spoedkursus om zich wat meer 
Franse woorden eigen te maken 

Als zulke ministers de belangen van 
de Vlaamse land- en tuinbouw en de 
middenstand moeten gaan verde
digen kunnen we veel goeds ver
wachten ze spreken niet eens onze 
taal 

Maar ia, voor de Kateliinse CVP is 
dat Frans tateren een bewijs van bur
gertrouw en vaderlandsliefde De kop
stukken van de Katelijnse CVP zijn 
verstarde unitaire belgicisten, die met 
vertedering terugdenken aan de tijd 
van het oude België waar de Vlamin
gen dagelijks mochten beledigd en uit 
gebult worden Het is trouwens met 
de eerste maal dat we zo iets meema
ken bij Katelijnse plechtigheden Ar
me Katelijnse CVP i Geleid door men
sen die in het verleden bleven steken 
en niet beseffen dat ons volk terecht 
hunkert naar fiere zelfstandigheid om 
in Europa een eigen plaats te verwer
ven om welvaart en welzijn veilig te 
kunnen stellen 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Als slot nog deze bedenking hoe zou 
een burgemeester in Wallonië reage
ren als een Vlaamse minister tijdens 
een officiële plechtigheid met in staat 
bleek te zijn de plaatselijke bevolking 
in het Frans toe te spreken Juist die 
minister zou met eens aan het woord 

komen i Als Humblet de pretentie 
heeft minister te worden en daarvoor 
dik betaald wordt moet hij maar de 
moeite doen de taal van de overgrote 
meerderheid van de staatsburgers 
van zijn land te kunnen spreken De 
Katelijnse CVP schijnt nog met te 
weten dat de tijd van Waalse en frans-
dolle Brusselse overheersing voorbij 
IS I Voor de VU is dat in elk geval vol
maakt verleden t i j d ' 
Dank U VU-gemeenteraadslid Jan 
Symons voor Uw kordaat optreden i 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Aartselaar: meer 
informatie a.u.b.! 
Na afloop van de laatste gemeenteraad was de pers het er unaniem over 
eens de pers wordt te Aartselaar verwaarloosd Men vraagt zich terecht af 
hoe er op een ernstige manier over de gemeenteraad kan geschreven worden 
zonder toel ichting bij de (al te summiere) agenda Ook de raadsleden zouden 
erbij winnen, moesten zij b i | hun tussenkomsten kunnen beschikken over een 
" vertoog > Misschien stof voor een volgende tussenkomst van een van onze 
mensen Ti|dens de raadszitt ing van apri l is er een aardig woordje gepraat 
over retributies en reglementen onze fraktie formuleerde daarbij een paar 
duideli jke verbetenngen aan de voorgelegde teksten, verbetenngen die stuk 
voor stuk werden aangenomen 

G e m e e n t e r a a d o p d o n d e r d a g 

Een eerste geschilpunt vormde de 
bijeenroeping van de gemeenteraad 
op woensdag Fraktieleider R Thys 
verwonderde er zich over dat de 
gemeenteraad vervroegd werd om 
Ceen lid van) het schepenkollege toe 
te laten op donderdag elders aanwe
zig te zijn Er was toch afgesproken 
dat de gemeenteraad de laatste don
derdag van de maand zou plaatsvin
den 
De begrotingswijzigingen werden 
door de VU tegengestemd omdat zij 
— in tegenstelling met de afspraak — 
met vooraf in de kommissie voor finan 
cien waren besproken 
De mm- en meerwerken aan het nieu
we gemeentehuis vormden een deli-
kaat besprekingspunt de VU ont
hield zich voor de mm- en stemde 
tegen voor de meerwerken 

11 juli-viering 

CVP-schepen Bogaerts wou van de 
programmavermelding voor de 11 juli-
viering gebruik maken om (bij hoog
dringendheid C ) ook nog wat cijfers 
over de voorbije Johannes-passionuit-
voering te spuien Slecht bekwam het 
hem want zelfs de gemeentesekreta-
ris kon geen geldige reden vinden om 
dit (met aangekondigde) punt bij hoog-
dnngendheid aan de dagorde toe te 
voegen 

De 11 juli viering — die spijtig genoeg 
met op de dag zelf zal doorgaan — 
zal bestaan uit een optreden van het 
Consortium Antiquum een opvoering 
van « Willem Ogier» door het plaatse
lijke ATG en een optreden van de 
kleinkunstgroep van Kris Jacobs 
R Thys betreurde het dat er over 
deze viering mets m het bundel te vin
den was wat een ernstige bespreking 
in de raad zeker zou hebben mogelijk 
gemaakt Nu worden wij a h w voor 
de feiten gesteld aldus onze fraktielei-
der 

K u l t u u r p o l i t i e k 

BIJ gebrek aan voldoende lokalen ziet 
Aartselaar zich verplicht de beschik
bare ruimten voor te behouden aan 
de eigen verenigingen Dit was kenne
lijk met naar de zin van PVV-fraktielei-
der C Paulus die er ook al met erg 

gelukkig mee was dat zijn ter zitting 
ingediende amendementen met klak
keloos werden aangenomen 
R Thys stelde met tevredenheid vast 
dat met alle VU-amendementen was 
rekening gehouden maar vroeg — 
om onnodige paperassen te voorko
men — het artikel ivm de verzekenng 
aan te passen het is veiliger dat de 
gemeente zelf voor de verzekering 
van het gebouw blijft instaan en de 
kosten hiervoor eventueel aan de 
innchtende verenigingen doorrekent 
M Belis stelde voor het nieuwe regle
ment (voor wat de retnbutie betreft) 
uit te stellen tot de nieuwe subsidiere
geling ingaat vermits een aantal knn-
gen bij hun planning zeker niet met de 
nieuwe extra-kosten hebben rekening 
gehouden 

S p o r t t e r r e i n e n 

In tegenstelling met de gemeenteloka
len kunnen de sportterreinen ook 
door kringen van buiten de gemeente 
afgehuurd worden omdat er volgens 
sportschepen mevrouw Courtin 
(CVP) voldoende zijn Daartegenover 
staat dan de vraag van de wijkraden, 
om tijdens de vakantiemaanden tus
sen 19 en 21 u over sommige terrei
nen te beschikken iets wat door het 
nieuwe reglement beperkt blijft tot 2 
uur op zaterdagnamiddag iets wat 
door R Himpe (voorzitter van de kom
missie wijkraden betreurd wordt) 
In tegenstelling met het reglement op 
de gemeentelijke lokalen — waar 
B S P en PVV tegenstemden — kreeg 
dit reglement unanieme goedkeunng 
R Thys drukte ook nog zijn bezorgd
heid uit over de omvang van de ver
wachte sportontvangsten waarvan 
burgemeester De Groof (CVP) moesi 
toegeven dat enkel de tennis zichzelf 
kan bedruipen 

P a r k e e r p l a a t s e n 
v o o r g e h a n d i c a p t e n 

De VU drong tenslotte nog aan op 
het ter stemming leggen van de rege 
ling die m het centrum van de gemeen 
te enkele parkeerplaatsen voor ge
handicapten voorziet CVP en VU 
stemden voor BSP en PVV stemden 
tegen (omdat zij de zaak nog verder 
wilden besproken zien) (wd) 

WIJ lO 
4 MEI 1978 
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BRABANT 
Groot-Leuven 

Wel kopen, niet kopen 
Het belangri jkste punt op de agenda van de Leuvense raadszitt ing van 17 
april had betrekking op de aankoop van een huis in de Muntstraat nr 12 te 
Leuven. Op het eerste gezicht een onschuldige zaak. Het CVP-PW-s tadsbe-
stuur had beslist dat huis aan te kopen op een openbare verkoping om er ste
deli jke diensten in onder te brengen, onder meer de burgei l i jke stand en de 
verkiezingsregisters. Het huls werd aan de stad toegewezen op 6.1.1978 door 
notaris en gewezen gemeenteraadslid (franskil jonse strekking) Robert! de 
Winghe. Maar zoals uit het verslag van een stedeli jk ambtenaar, die door de 
stad gemachtigd werd de aankoop te doen, bleek zou er een stroman gepro
beerd hebben de prijs die de stad ervoor wilde geven, af te tasten. De amb
tenaar mocht met verder gaan dan 3.500.00 fr. Een bepaalde koper bood 
3.600.000 fr. en het huis werd hem toegewezen. Deze persoon maakte zich 
niet bekend. Er werd dan een nieuwe zitdag aangekondigd, maar die werd 
niet gehouden. Op 6.1.1978, dezelfde dag en zitting dus, werd de eigendom 
dan toch toegewezen aan de stad voor een bedrag van 3.500.000 fr. Nu moest 
de aankoop nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de hogere 
overheid. Die goedkeuring werd gevraagd op de zitt ing van 17 april | l . 

Sprokkels 

Een proces ? 
Het nieuws van het zogenaamde be
drog lekte de volgende dag na de 
openbare verkoping uit In bepaalde 
kranten verschenen artikels die alles
behalve vleiend waren voor de nota
ris De burgemeester en de schepen 
van financiën deden er nog een 
schepje bij en dreigden met klachten 
bij de rechtbank en bij de orde van 
notarissen Raadslid L Tobback 
(BSP) bracht de zaak op de agenda 
van een vorige raad en gispte de los
lippigheid van het Kollege Als de ver
koping regelmatig was, dan zou de 
notans een geding kunnen inspannen 
wegens eerroof, zo zei hij Hij bleek 
de stelling te verdedigen dat het huis 
diende aangekocht te worden Boven
dien bleef de aankoopprijs merkelijk 
onder de officiële schattingsprijs te lig
gen, die 4 250 000 f r bedroeg De stad 
voerde haar dreigementen ook niet 
uit er werd geen klacht ingediend 
Iedereen kon zich bijgevolg verwach
ten aan de bekrachting van de koop 
door de gemeenteraad 

Tegen de aankoop 
De ambtenaren van de dienst 
urbanizatie gaven nog vóór de aan
koop een ongunstig advies Ze ston
den op het standpunt dat de Munt
straat geen dode straat, met uitslui
tend kantoorgebouwen, mag worden, 
maar dient te worden geherwaar
deerd als woon- en wandelstraat Het 
standpunt dat de VU, bij monde van 
raadslid Van Itterbeek innam, ligt vol
komen in de lijn van dit ambtelijk 
advies In haar verkiezingsprogramma 
heeft ze er zich voorstander van ver
klaard de stedelijke diensten, en zeer 
zeker de loketdiensten, onder te bren
gen in een modern administratief ge
bouw, dat gemakkelijk bereikbaar zou 
zijn, ook met het openbaar vervoer 
Daarnaast zouden er beperkte loket
diensten blijven in de wijken De V U 
wil met dat de Leuvense binnenstad 
omgebouwd wordt tot een administra
tief centrum of een soort industrieter
rein met kantoorgebouwen en par
kings Zo iets leidt tot de definitieve 
dood van de stad Het Kollege lijkt de 
weg op te gaan van de samentrek
king van de stedelijke administratie in 
de oude stadskern Dat bleek ook uit 
het antwoord van de burgemeester 
op de VU-tussenkomst De BSP wen
ste de aankoop, maar vroeg dat het 

kollege een klacht zou indienen bij de 
orde van notarissen Voor een geding 
tot nietigverklaring van de aankoop 
bestaat er geen rechtsgrond 

Het kollege krabbelt 
terug 
Wat was het voorstel van het kolle
g e ' ' De CVP-PVV liet het aan de 
gemeenteraad over zich uit te spre
ken Het Kollege zelf deed geen voor
stel, wat moeilijk kon omdat het op
dracht tot de aankoop had gegeven 
en ook geen geding had ingespannen 
om langs jundische weg de vernieti
ging van de koop te bekomen De 
woordvoerders van CVP en PVV in 
de raad vroegen dan aan de gemeen
teraad om de aankoop met goed te 
keuren wegens het feit dat de pnjs op 
een bedneglijke wijze opgedreven 
was Voorwaar een gekke bedoe
ning I CVP en PVV stemden tegen de 
aankoop, terwijl BSP en V U zich ont
hielden wegens de hierboven uiteen
gezette redenen 

— VU-raadslid Frans Vanden Eynde 
pakte de zaak van de voetpaden aan 
langs de vesten Er worden fietspa
den aangelegd, maar dat alles ten kos
te van de voetgangers Hij kwam ook 
nog gepast tussenbeide bij de kwes
tie van de parkeergelden aan het sta
tion Al hield het Kollege rekening met 
de voorstellen van de oppositie, toch 
blijft er een diskriminatie bestaan tus
sen wie kan parkeren langs de Marte-
larenlaan en aan het station Hij pleit 
er uiteraard met voor dat de mensen 
op de Martelarenlaan meer zouden 
moeten gaan betalen 

— In de Rerum Novarumlaan komt 
een fietspad langs de linkerkant Het 
rijvak wordt 60 cm smaller (totale 
breedte 5,30 m), de linkerstoep komt 
op 1,18 m Het fietspad wordt 2,18 m 
breed en wordt aangelegd langs de 
kant van de RMS 
Raadslid Van Itterbeek, hierin bijgetre
den door BSP-lid Van Zeebroeck, oor
deelde dat de aanleg geen verbete
ring IS en zelfs de verkeersonveilig
heid zal doen toenemen De straat is 
veel te smal om daar nog een fiets
pad, met tweerichtingsverkeer, aan te 
leggen Daar waar er fietspaden moe
ten komen, komen er geen Daar 
waar ze met nodig zijn, komen er wel. 
Wie kan dat nog volgen ' 

— BSP-lid Van Mellaert sneed de 
zaak van het struktuurplan aan Hij 

kon uit de mond van de burgemees
ter vernemen dat er — ik hoop dat ik 
juist citeer — door de stuurgroep 
(ambtenaren, schepenkollege en ont
werpers) ontwerp-voorstellen van 
voorstellen van doelstellingen opge
steld zijn, die binnenkort aan de leden 
van de stedelijke kommissie voor 
Ruimtelijke Ordening zullen voorge
legd worden De gemeenteraad is 
doelbewust uit de stuurgroep ge
weerd BSP en V U tellen voor de 
CVP in Groot-Leuven met mee 

RESTAURANT CHECKPOST 
I jzerenkruiss t raa t 84,1000 Brussel 

Tel.: 02/218.29.88 

GASTRONOMISCHE KEUKEN 

FIJNE SPECIALITEITEN 

VU-Lledekerke in rouw 
Vri jdag 29 april overleed te Lie
dekerke de h. Philemon Van 
den Borre. De overledene werd 
op 26 oktober 1910 te Teralfe-
ne geboren. Hij was de vader 
van ons VU-l id Achi l les en de 
schoonvader van schepen-pro-
vincieraadsl id Staf Kiesekoms. 
De overledene was de uitbater 
van het gekende café Sportwe
reld waar de VU-afdel ing Liede
kerke gedurende 10 jaar onder
dak vond. Hij was naast lid van 

tal van Vlaamse verenigingen 
een trouw VU-l id. De h. Phile
mon Van den Borre wordt vr i j 
dag 5 mei ten grave gedragen 
na een rouwplecht igheid in de 
parochiekerk van Ter Muilen 
om 10 u. 30. 

VU-Liedekerke biedt mevr. Van 
den Borre-D'Hoe en de ganse 
familie van de overledene bl i j
ken van medeleven in de rouw 
die hen treft. 

Leuvense burgemeester, een grapjas 
In de kranten en zelfs via de radio (nieuwsbulletin van 13 u) kon het 
land vernemen dat de Groot-Leuvense burgemeester, de heer Alfred 
Vansina, ontvoerd v\/as door studenten van «Ekonomika», die een 
verkiezingsstunt wensten uit te halen De burgemeester werd hier
over zelfs geïnterviewd op de radio De ontvoering viel samen met 
het nieuws dat de Italiaanse partijgenoot van de burgemeester, Aldo 
Moro, door de Rode Brigade vermoord werd Alles samen toch wel 
een wansmakelijke grap In de Leuvense gemeenteraad keurde 
PVV-raadslid Jos Holle de stunt af 

De burgemeester verklaarde daarop dat hij zelf zijn medewerking 
verleend had aan de grap, en dat hij vooraf verwittigd werd Het 
schijnt zelfs dat de politie zou gemobilizeerd geweest zijn De Leuven
se CVP-burgemeester gnjpt alle middelen aan om aan populariteit te 
winnen Hij is aanwezig op alle kermissen, huwelijksjubilea, inwijdin
gen en recepties Dat is zijn goed recht Het is aan hem zelf te oorde
len op welke wijze hij de Leuvense universiteitsstad wil besturen en 
naar buiten uit vertegenwoordigen Maar, door zich tot zo'n studen
tengrap te lenen, ging hij de grenzen van de welvoeglijkheid te buiten 

Tentoonstelling 
in Gravenhof 
te Dworp 
Twee VU-leden stellen ten toon in het 
Gravenhof schildenjen en pottenbak-
kenj, van 5 tot 15 mei Open zaterdag 
en zondag van 11 u af, andere dagen 
van 16 u 

§0f itn O:ciil|oortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D oor en 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Mimi M 
DILBEEK. VU-gespreksavond door staatssekretans Vik An-
ciaux om 20 uur in zaal Manna te St-Martens-Bodegem Drink 
gratis aangeboden door de VU-af deling St-Martens-Bodegem 
LIEDEKERKE: fossielen- en mineralententoonstelling in het 
bovenzaaltje van herberg Pajottenland Om 20 u 30 uiteenzet
ting door Toon Van Overstraeten over »Wat zijn fossielen en 
mineralen en wat vertellen zij ons "^» Zaterdag open van 19 tot 
21 u , zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u 
BRUSSEL: VUJO-deelname aan de nationale betoqinq « Ontwa
penen om te overleven » Samenkomst aan de Kapeilemarkt te 
Brussel om 14u 15 VUJO-vlag met vergeten. 
HERENT: VUJO-debatavond over kernenergie Onder auspi
ciën van de minister van Wetenschapsbeleid en prof Willy 
Dutre, moderator Om 20 uur in zaal Aroma, Mechelsesteenweg 

Aanbevolen huizen 
Welkom 

IN DE GROENE POORT 
Dorpstraat 31, 1686Gooik 

02-532 54 81 
Lokaal van de Volksunie 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

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

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST.-NIKLAAS. 
Tel 031/7673.44. 

Restaurant met verschil len
de specialiteiten. Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals koni jn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen. 

PVBAJ BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur CAdv 24) 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/2681402 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18,1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/66.8236 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe, restaurant, speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053/668740 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
BrusselbaanlI.GOOlK 

Tel 054/334857 
Uw tweede thuis 1 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180Wester lo Tel 014-544807 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St -Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055/4994 76 
Dinsd gesloten 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

VOEDING «DEPOLDER. 

Polderstraat 12, 8458 Oostduin-
kerke 

Fruit en groenten enz... 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02/5821:^12 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

«UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24,1742 Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair Alle 
herstellingen 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma
trassen 

Platteau-Llevens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, teL 
053/66.74.56. " 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle leesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
Tel 031/37.4572 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenst raa t 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 A n t w e r p e n Ternat 
031-36.45.31 02-582.22.22. 
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« ABTS » 

invoerder van de 
twee Duitse natuurprodukten, t.w. Dortmunder 
Thier Bier, zuivere mout en hop, en het levende 
water • Tonisteiner Sprudel», met natuurlijk gas en 
de verschillende limonaden vervaardigd met zuiver 
fruitsap en bronwater, 

nodigt U uit deze produkten 
op te zoeken, en indien door u nog niet gekend of in 
uw omgeving nog niet verkocht, ze bij gelegenheid te 
gaan proeven in de 

Dortmunder Thier Brau Hoven: 
Leuven: Tervuurse vest 60, tel. 016-22.86.72 
Leuven: Oude markt, tel. 016-22.68.69 
Brussel: Nieuwbrugstr. 28, tel. 02-218.74.89 
Kortrijk: Brugse baan 6, Hulste, tel. 056-71.15.36 
Kontich: Kon. Astridlaan 85, tel. 031-57.30.32 
Torhout: Stwg Torhout-Lichtervelde, tel. 051-72.28.22 
Drongen: Autobaan Brussel-Oostende, tel. 091-
26.74.32 
St.-Truiden: Spaanse Brugstraat, tel. 011-67.36.30 
Kessenich (grens): Venlostwg, tel. 011-56.53.40 
Moerkerke: baan Maldegem-Knokke, tel. 050-50.02.96 
Middelkerke: Vliegveld Oostendestwg 280, tel. 059-
30.20.86 
Beringen: Markt 17, tel. 011-43.20.51 
Onze keuken staat steeds voor u klaar, ook voor groe
pen, met talloze specialiteiten tegen billijke prijzen. 
Vraag inlichtingen, ook telefonisch. 

LIMBURG 

BGJG-Maaseik bezorgd om kinderbijslag 
Het gewest Maaseik heeft met veront
waardiging vastgesteld dat de laatste 
tijd in bepaalde politieke middens het 
begrip «kinderbijslag» aangetast 
wordt. Zo spreken sommige politici 
van het belastbaar maken van de kin
derbijslag ; het invoeren van een inko
mensgrens, de afschaffing van de kin
derbijslag van het eerste en enige 
kind. 

Dat men op de vooravond van het 
« Jaar van het kind » op het recht van 
de kinderbijslagen wil besparen, heeft 
ons toch biezonder onaangenaam ge
troffen. 

Het belastbaar maken van de kinder
bijslag heeft tot resultaat dat een 
gezin meer belastingen gaat betalen 
naarmate het meer kinderen heeft. 
Het invoeren van een inkomensgrens 
(boven een bepaald inkomen zou 
men geen kinderbijslag meer ontvan
gen voor kinderen boven de 16 jaar) 
kan evenmin aanvaard worden. Het 
kan wel zijn dat bepaalde bevoorrech
ten de kinderbijslag best kunnen mis
sen. Maar dat zijn er slechts enkelen : 
zodat dan het invoeren van die inko
mensgrens geen of heel weinig effekt 
zou hebben. De overweging van de 
afschaffing van de kinderbijslag van 
het eerste en enige kind zou een aan
vreting zijn van het principe van «elk 

kind heeft dezelfde rechten en ver
dient dan ook dezelfde waardering 
van de gemeenschap». 
Het weze hier nogmaals opgemerkt 
dat ook de kinderen van de zelfstan
digen dezelfde rechten moeten krij
gen als de kinderen van de loontrek-
kenden. 

De veertiende maand is een integre
rend deel van de basisbijslag. De « bie-
zondere bijslag» wordt sedert 1970 
uitgekeerd. Hij is er gekomen omdat 
men in 1970 de basisbijslag niet wilde 
verhogen, om het verschil in uitke
ringen aan zelfstandigen met nog gro
ter te maken. 

De bijkomende maand is opgenomen 
in de kinderbijslagwet voor werkne
mers (art. 50) en wordt als een ver
worven recht beschouwd. Nu wordt 
telkenjare opnieuw beslist of men dit 
wetsartikel uitvoert. 

Nu heeft weer een minister verklaard 
dat er geen geld is voor de veertiende 
maand ; hij noemde het zelfs een luxe. 
Wij nemen aan dat dat voor hem zo 
IS. Maar er zijn veel en heel veel ande
ren I Er zijn nog de grote gezinnen ; de 
gezinnen van weduwen en van invali
den. In ons gewest, het gewest Maas
eik hebben wij daarnaast — in verge
lijking met vele andere geyvesten — 

nog een groot aantal gezinnen van 
werklozen. Al deze gezinnen hebben 
deze 14de maand kinderbijslag in de 
periode van de vakantie en bij de her
opening van de scholen hard nodig. 
Het afschaffen van de 14de maand 
kinderbijslag is een té gemakkelijke 
oplossing. De oplossing voor bespa
ringen en herverdeling mogen in geen 
enkel geval en kunnen trouwens in 
geen enkel geval geregeld worden 
langs de kinderbijslagen om. Er is een 
veel betere en efficiëntere oplossing: 
de bestrijding van de fiskale fraude. 

Het gewestkomitee Maaseik aan
vaardt geen gemakkelijkheidsoplos-
singen op de rug van de gezinnen met 
kinderen, maar opteert voor funda
mentele oplossingen en hoopt de hui
dige regering genoeg politieke kreativi-
teit aan de dag zal leggen om die te 
vinden en uit te werken. 

Namens het gewestkomitee. 
Jan Latinne, 

Voorzitter, provincieraadslid VU. 

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

OOK NAAR MAAT 

RiCO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steen houwers vest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

OOST-VLAANDEREN 
Stadhuisnacliten te Dendermonde 

A 1 J ~ A 1 J keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopburéel voor LIMBURG: 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel. 011 /22.23.22. Hasselt (centrum) 

Bijna elk verslag van de huidige gemeenteraadszittingen te Dendermonde 
draagt de titel: Weer nachtzitting. Begrijpelijk zijn een aantal persmede
werkers daar niet blij mee. Zij komen de raadszaal binnen na reeds een dag
taak te hebben volbracht en moeten er dan nog 6 a 7 uur bijnemen. Uiteraard 
zoeken deze mensen de oorzaken hiervan, maar eigenaardig genoeg zien ze 
de echte reden niet of willen ze niet zien en in elk geval niet openbaar maken. 
Hun verslagen maken gewag van raadsleden die te veel praten maar «het 
paard ligt zeker daar niet gebonden >. 

De grote en quasi enige oorzaak is 
het feit dat de agenda veel te uitge
breid is. Bijna steeds 20 a 25 punten 
met daarbij nog onderverdelingen en 
vooral een groot aantal belangrijke 
dingen. Dan heb ik het nog niet over 
bijgevoegde punten van de raadsle
den, wat trouwens hun volste recht 
en plicht kan zijn. Alleen al wanneer 
elk punt van de dagorde met de volle
dige toelichting wordt voorgebracht 
zonder bespreking dus, met onmiddel
lijk ja knikken van de raadsleden, zal 
de zitting minsten 2 1 / 2 uur duren. 
Wat moet het dan worden wanneer 
er 10 a 15 punten op de dagorde 
staan die door een belangrijkheid en 

complexiteit uiteraard een gesprek 
van 30 a 45 minuten uitlokken, ook 
wanneer men met het in respektievelij-
ke kommissies gepresteerde werk re
kening houdt 
Waarom maakt het schepenkollege 
de dagorde zo lang ? 
Om te sparen ? Maar wat kunnen de 
gevolgen zijn van overhaast genomen 
en onvoldoende uitgediepte beslissin
gen ? Wordt de dagorde met opzet 
zo lang gemaakt als een louter partij
politieke taktiek, om raadsleden, die 
meestal ook al een ganse dag ge
werkt hebben, de lust te ontnemen 
zelf punten aan de dagorde toe te 
voegen, die dan slechts zeer laat en in 

afwezigheid van de pers behandeld 
worden, of zelfs maar uitgebreid tus
sen te komen ? 
Iedereen die regelmatig aan vergade
ringen deelneemt weet dat quasi nie
mand na 3-4 uur vergadering en gron
dige diskussie over punten met soms 
totaal verschillende inhoud nog fris 
genoeg van geest is om nog telkens 
opnieuw te beginnen. Op die manier 
wordt het nut die een zeer grondige 
gedachtenwisseling tussen raads
leden van verschillende politieke strek
king kan hebben fel verminderd en 
wordt zeer veel herleid tot op voor
hand gereedgemaakte standpunten 
en beslissingen. Dat de oppositie die 
bij de laatste gemeenteraadsverkie
zing 48 % van de stemmen, maar 
door ons oneerlijk kiesstelsel slechts 
40 % van de zetels kreeg, in dit sys
teem niet aan haar trekken komt ligt 
voor de hand. 

Wat de gemeenschap aan een derge
lijke manier van besluitvorming heeft 
zal later blijken. 

Herman Van Den Abbeele. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. 053/2140.60 

KINDERARTIKELEN i plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kirtderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteri i i tr i istingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorteii - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschomniels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die full-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV.55 

Onrust 
bij OCMW-St.-Niklaas 
De Volksuniefraktie van het O C M W 
werd op de hoogte gebracht van de 
onrust bij het personeel van het 
O C M W rusthuis en de stadskliniek te 
Sint-Niklaas in verband met het pro
bleem der vaste benoemingen. 
Zij wenst in deze belangrijke zaak dui
delijk te stellen dat zij vanaf 1 april 7 7 
alles in het werk heeft gesteld om de 
door een belangrijk deel van het per
soneel gewenste vaste benoeming te 
realizeren. 
De V U blijft op het standpunt dat : 

— de instellingen van het O C M W , 
werkend met de gelden van de ge
meenschap, zo goed als mogelijk moe
ten funktioneren 
— Het in het belang van de dienst is 
dat het personeel tevreden is over 
zijn werkomstandigheden. 
— Het part-time werk ook in de toe
komst moet mogelijk blijven. 
— Nu er echt werk wordt gemaakt 
van de vaste benoemingen, geen 
enkel personeelslid in zijn belangen 
mag geschaad worden. 
— Openheid in het personeelsbeleid 
een recht is van het personeel en van 
de gemeenschap. 
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Verstandig sparen 
bij de NMKN 

De tijden veranderen, de manier van sparen óók. 
Vroeger ging men geld oppotten voor 't geval men in 
financiële nood verkeerde. 
Vandaag geeft de NMKN U de mogelijkheid verstandig te 
sparen d.w.z. afgestemd op de belangrijke gebeurtenissen 
in een mensenleven. 

Verstandis sparen bij de NMKN betekent 
een maximaal rendement voor uw beiegginsen 
en dit onder Staatswaarborg. 

* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids, 
rubriek Banken. 
U hunt zich ook wenden tot 
een (iqenihrluii) van de Naiioncile Bank- van Belqie. de hoofdzetel en de 
afientbehappen van de ASLK, de diskontokantoren, de muutbchappelijke 
zetel van de NMKN 

Denk vandaag reeds aan de mooiste dag uit tiet leven 
ran uiv dochter. Een kleine investering vanaf vandaag 
wordt een mooie bruidschat de dag dat ze gaat trouwen. 

En om U te helpen bij uw dagelijkse financiële 
verrichtingen, biedt de NMKN U de bankservice 
die U van haar verwacht. 

.stel zo vlug mogelijk het spaarplan op dat gericht is op 
de hogere studies van uw kind. 

Verstandig sparen voor iedereen, dank zij 
de veelvuldige beleggingsmogelijkheden bij 
de NMKN en de vakkennis van uw NMKN-agent."" 
Uw NMKN-agent zal U wijzen op de voordelen van kasbons, 
groeibons, kasbons met progressieve rentevoet, kapitali-
satiebons, die hij U aanbiedt tegen de hoogste rentevoeten. 
De NMKN stelt U eveneens zicht- en termijnrekeningen ter 
beschikking die U helpen om onmiddellijk een rendabele 
bestemming te vinden voor uw spaargeld. 

Wilt U een voordelig supplementair pensioen ? 
Vraag inlichtingen bij uw NMKN-agent. 

t 

KREDIETADNUVERHEID 
Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN. 

Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 16 - 1000 Brussel Tel. 02/5136280 

FILMTHEATERS 

studio 
Van 5 tot 11 mei 

LEUVEN 1 
14 u - 20 u 
Première België 

Bröderna 
Lejonhjarta 

Film van Olie Hellbom 

16 u -22 u KT. 
2de week 

Mon Oncle 
Film van Jacques Tati 

18 u -24 u KNT. 
Het besluit 

Film van Nouchka Van Brakel, 
met Martina De Graaf, Gerard 
Cox 

LEUVEN 2 
18 u 2deweek KNT 

The Betsy 
van Harold Robbins, met Law
rence Olivier 

14 u -20 u. 15 
2de week 

Film 

22 u 

Film 

Abba 
\ian Lasse Hallstrom 

The Baby Maker 
van James Bridges 

Barbara Hershey 

KT 

KNT 

met 

16 u -24 u KT. 
Buffalo Bil! 

Film van Robert Altman, met 
Paul Newman, Geraldine Chap
lin en Harvey Keitel 
« Gouden Beer Berlijn 76 » 

TIENEN 
Vrijdag, zaterdag 20 u Zondag 
16 u 30 en 20 u 30. Maandag, 
dinsdag 20 u 30 KT 

Doctor Vlimmen 
Film van Guido Pieters, met Pe
ter Faber, Chns Lomme, Moni
que van de Ven 

Vrijdag, zaterdag 22 u. Zondag 
14 u KT. 

Close encounters 
Film van Steven Spielberg, met 
Richard Dreyfuss 

Zondag 18 u 30. Woensdag, 
donderdag 20 u 30 KT 

Pain et chocolat 
Film van Franco Brusati 

TERVUREN 

Vrijdag - zaterdag - zondag • 
20 u. 30 Zondag 14 u en 
20 u 30 KT. 

My name is Nobody 
Film van Tanio Valeni met Teren
ce Hill en Henry Fonda 

Zondag 16 u Maandag, dins
dag 20 u. 30 K.T 

L'Aile OU la Cuisse 
Film van Claude Zidi, met Louis 
de Funès en Caluche. 

Zondag 18 u Woensdag, don
derdag 20 u 30 K.N.T. 

Equus 
Film van Sidney Lumet met Ri
chard Burton, Peter Firth 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag, zaterdag 19 u 30 Zon
dag 15 u en 20 u 30 Maan
dag 20 u 30 KT 

Close Encounters 
Film van Steven Spielberg, met 
Richard Dreyfuss 

Vnjdag, zaterdag 22 u Zondag 
18 u Dinsdag, woensdag 
20 u 30 KT 

Telefon 
Film van Don Siegel, met Char
les Bronson 
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WEST-VLAANDEREN 
VU-leven in de stad van Tijl 

Nieuwe VU-schepen te Diksmuide 

Gunstige cijfers 
voor Zeebrugge 
Zoeven heeft de Maatschappi j van de Brugse Zeevaartinrichtingen (M.B.Z.) 
het jaarverslag over 1977 vri jgegeven. 
Het globaal goederen-verkeer voor Zeebrugge is met 3 "/o gestegen tegen
over het vorige boekjaar, doch het ligt nog alt i jd 8 % onder de resultaten van 
het topjaar 1974. 
De samenstell ing van het totaal goederenverkeer te Zeebrugge il lustreert 
treffend het meerzijdig karakter van deze trafieken, n l . : 
• ruwe aardolie en petroleumprodukten : 42 °/o 
• stukgoederenverkeer (ferries S containers) : 41 % 
• diverse andere v rachten: 1 7 % 

Opvallend blijkt het verschijnsel dat 
de stijging van de trafieken te Zee
brugge voor 't eerst te danken Is aan 
een merkwaardige verhoging van de 
uitvoer C-t-17,9%). Het teruglopen 
van de aanvoer van ruwe aardolie 
werd overigens nogal spektakulair ge-
konnpenseerd door het container
verkeer (-1- 2 8 % ) zodat het totaal 
effektief verhandelde containers op 
138.000 eenheden komt, hetgeen 
Zeebrugge plaats doet vatten tussen 
de toonaangevende Westeuropese 
containerhavens. 

In de toekomst verwacht mep trou
wens verdere forse stijgingen van het 
stukgoederenverkeer, zowel door uit
breiding van het vervoer op Engeland 
als door stijging van het aantal, de 
aard en de frekwentie van de transat
lantische lijnen. In dit verband worden 
trouwens kontakten met Nieuw-Zee
land, Australië en Zuid-Afrika gesigna
leerd. De verdere uitbouw van de 
voorhaven zal wellicht voor het stij
gend belang van deze container-trafie
ken beslissend zijn. Doch nu reeds 
kent Zeebrugge per jaar een aan
groei van ca 10 % voor wat betreft 
de kontakten over het Kanaal. 

Vanzelfsprekend maakt het jaarver
slag ook melding van de lopende en 
geplande havenwerken. Aangestipt 
wordt dat de vaargeul (door de « Pas 
van het Zand») bij laagwater op een 
diepte van 11 m is gebracht wat aan 
de containerschepen van de 3de ge-

lustreiie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel 050-357404 

neratie toelaat bij elk getijstand de 
haven te bereiken. 
Voltooiingsdata voor de werken aan 
de nieuwe zeesluis en aan gedeelten 
van de achterhaven worden niet op
gegeven. .. Wel moet blijken dat 70 % 
van de werken voor de toegangsgeul 
tot de zeesluis reeds werden uitge
voerd, en dat aan het bovenhoofd 
van de nieuwe zeesluis 2 van de 5 
fazen zijn voltooid, terwijl aan het 
beneden-hoofd de slibwanden wer
den aangebracht om toe te laten ook 
'daar de S-fazige bouw te beginnen. 
Voor de achterhaven zelf blijken zo
wel westelijke als oostelijke kaai-
muurv voor het nieuwe dok nagenoeg 
vaardig, zodat het dok zelf eerlang 
kan uitgebaggerd worden. 
Over de moeilijkheden die zich rond 
het bouwen van de zeesluis steloen 
(en nog stellen) wordt zedig gezwe
gen, terwijl des te meer aandacht 
wordt geschonken aan het bouwen 
van de aardgasterminal en de strand-
verbeteringswerken die ermee ge
paard gaan. 

Al met al moet gesteld worden dat, 
niettegenstaande de nijpende krisis, 
de uitbatingsrekening voor de Brugse 
zeehaven zich gunstig ontwikkelt dat 
Zeebrugge zijn positie op het goede
ren- en personenvervoer met Enge
land gevoelig heeft verbeterd, en dat 
voor een nog intenser containerver
keer de weg breeduit openligt 
Om niemand zeer te doen wordt in 
het jaarverslag 1977 dan ook geschre
ven dat « Zeebrugge niet als een een
zijdig gerichte haven mag beschouwd 
worden -. 

Over 1977 hebben 8.373 zeeschepen 
met bijna 13 miljoen ton vracht Zee
brugge aangedaan en alles wijst erop 
dat deze evolutie amper is begonnen I 

G. van In, senator 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 
17 april werd Lieve Laridon-Vandam-
me tot schepen verkozen van Groot-
Diksmuide, in vervanging van dr. J. 
Hoste, die uit deze funktie ontslag 
genomen had. Het koalitie-akkoord 
tussen VU en CVP werd aldus geres-
pekteerd. 
Op de eerste plaats moeten wij dr. 
Hoste, langdurig symbool van de na
tionalisten te Diksmuide, hulde bren
gen voor het feit dat hij zijn ambt 
afstond aan een jongere kracht, wat 
getuigt van onbaatzuchtige inzet. Aan 
zijn persoon zullen we een afzonderlij
ke bijdrage wijden. 
Met Lieve Laridon beschikt onze par
tij over een dynamische jonge kracht 
waarop zowel in de stad als in de par
tij vele verwachtingen gebouwd wor
den. In mei wordt ze vijfendertig en ze 
is lerares van beroep, en moeder van 
vier jonge kinderen. 
Reeds m 1970 gaf zij haar steun aan 
de VU-lijst en in 1976 werd ze ooi ' 
effektief verkozen. In 1973 kwam er 
een koalitie-akkoord tot stand met de 
CVP dat meteen getekend werd voor 
de periode tot 1982, en dat gerespek-
teerd werd door de partner. 
Zij is echtgenote van de afdelingsse-
kretaris en arrondissementele pen
ningmeester Gaby Laridon. 
Geheel het arrondissement wenst de 
nieuwe schepen van harte geluk en is 
ervan overtuigd dat zij met haar jong 
dynamisme zowel de stad Diksmuide 
al het gehele kanton veel goed zal 
doen. En O V D kan in het Diksmuidse 
best een jonge kracht gebruiken. 

Moord te Damme 
Onder «deskundige» leiding van een 
provinciale ingenieur hakt men op het 
grondgebied Damme honderden 
mooie bomen om. Het natuurschoon 
te Damme word vernietigd, en dit 
gedurende het «Jaar van het Dorp». 
Wanneer men op dergelijke schaal 
verder bomen velt zal het enig-mocie 
landschap tot het verleden behoren. 
De VU-fusieraad heeft bij hoogdrin
gendheid gevraagd aan het CVP-
schepenkollege om een einde te stel
len aan deze provinciale vernietiging. 
De V U heeft gevraagd een tegenon-
derzoek in te stellen om vast te stellen 
hoeveel bomen werkelijk ziek( ?) zijn. 
De V U aanvaardt geen platonische 
protesten en uitvluchten van het sche-
penkollege. 

Eveneens naar het provinciaal be
stuur werd een protest gestuurd. 

Paard van Troje 
Te Vive-Kapelle staat een echt boere-
paard (ontworpen door een kunste
naar) op een open grasplein, daar 
neergezet ter gelegenheid van de 
inhuldiging van de CVP burgemeester 
(enkele jaren terug). 
Voorheen was dit paard gestald in de 
hof van bovenvernoemde kunste
naar. Dit ferm en kloek beest (zou Wil
lem Vermandere zeggen) werd nu 
ofwel geschonken ofwel uitgeleend of
wel aangekocht door de gemeente; 
op het ogenblik van de plaatsing wist 
niemand hoe het nu juist was. 
Dat paard heeft ook nooit klare wijn 
geschonken, tot nu onlangs in de 
gemeenteraad beslist werd om dit 
«paard» eigendom te maken van de 
gemeenschap, en dit door het uitschrij
ven van aandelen (in de vorm van een 
klein boerepaardje). Nu vraagt de VU 
zich af : hoeveel moeten die aandelen 

Ingenieursbureau B - T - l - W . N.V. 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

ie Bureau voor 
T o e g e p a s t e 
Ingenieurswetenschap
pen 

•k Burgerl i jke b o u w k u n d e : 
beton- en 
metaalkonstrukt les 

•k Studie en uitvoering van 
Industriële gebouwen 

•k W e g e n - en 
r ioler ingswerken 

* Ontwikkel ing en 
toepassing van de 
leefmil ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

015/20.33.14 

Onze kindertekenwedstrijd <Arbeid> 
Verleden week stelden wij de lieve pop voor die te winnen is doOr deel
name aan de kindertekenwedstrijd in de rand van het VU-kongres over 
Arbeid. 

Vandaag stellen wij de autopiste met twee racewagens voor die even
eens op een winnaar wachten. Nog even herhalen dat alle Vlaamse jon
gens en meisjes tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan een teken
wedstrijd met als onderwerp "de arbeid". 

Wél naam, adres en leeftijd op de rugzijde van de tekening vermel
den en sturen Cof brengen) naar Redaktle « Wij», tekenwedstrijd-Ar
beid, Barrikadenplein 12 - 1000 Brussel. 

opbrengen, naar wie gaat dit geld, en 
hoe was de vroegere afspraak no
pens dit paard. Kortom de VU-Dam-
me zegt : « Ju, paard, wij rijden mee.» 

Ontluikend leven 
Ter inlichting van de verscheidenheid 
weike die te Damme leeft, geven 
'wij graag alle nodige inlichtingen. 

VUJO 

Onder de vriendschappelijke leiding 
van Johan Debaets zal deze groep 
van jonge mensen haar steentje bij
dragen tot een bewust Vlaams leven 
te Damme adres: J. Debaets, Sta
tionsstraat, Sijsele-Damme. 

V L A A M S E K R I N G 

Deze kring is niet verbonden met de 
partijwerking, maar vult een leemte 
aan, en is ook vertegenwoordigd in de 
gemeentelijke kultuurraad. De voorbij-
e 1 april-stunt is volkomen geslaagd. 
Onder de dynamische leiding van 
Mevrouw L Deurinck, adres: Molen
tje 12, Moerkerke-Damme. 

POLIT IEK 
V O R M I N G S I N S T I T U U T 

Daar is de aktieve voorzitter, onze 
vriend Christiaan Heyneman, de draai
ende spil. Hij is ook sekretaris van de 
erkenningsraad van de plaatselijke 
kultuurraad. Voor mensen uit andere 
landsgedeelten is hij de gedroomde 
man om U de streek te leren kennen, 
daar hij zeer aktief is in de heemkundi-
ge kring. Ad res : Chr Heyneman, 
Kerkstr. 11, Damme. 

V U - G R O O T - D A M M E 

De vergaderingen zijn zeer demokra-
tisch, steeds worden alle kandidaten 
van de lijst bij de voorbije gemeente
raadsverkiezingen uitgenodigd tot de 
maandelijkse vergaderingen, steeds 
IS de geest van Tijl aanwezig : sprake-
lend, vitaal, soms wild opspringend, 
maar steeds kameraadschappelijk. 
Ook de Neles laten van zich horen 
wel meer in sourdine, doch even 
onmisbaar in het geheel, wat «Lam
me » betreft, die hoort nog met thuis in 
onze rangen. 

De overkoepelende fusieraad pro
beert op een zo gezonde wijze moge
lijk de deelgemeenten bij elkaar te 
brengen. 
Verantwoordeli jken voor Sijsele: Re-
ckelbus Luc, Stationsstraat 139 en Mil-
lecam Jos, Bittremieuxlaan 39 (se-
kret.) ; Verantwoordeli jke voor Moer-
kerke : mevr. R. Bulcke-Vlienderhae-
ge, Lapscheure; verantwoordelijke 
voor Damme: Chr. Heyneman, 
Kerkstr. 11, Damme. 

TERVUREN 
Nabij het Zoniënwoud, villa 5 a, 
living, ingerichte keuken, bureel, 
4 slaapkamers, badk., 2 wc's, 
voorraadkelder, waskelder, gara
ge 2 wagens, cv., 4.500.000 fr. 
Tel. 02-767.56.40. N46 

Te huur, vakantiehuisje met tuin 
Ligging - 8350 DAMME. Inlich
t ingen: tel. 059-30.04.34 na 19 
uur. 20 % vermindenng voor 
vu-leden. ADV. 117 

Te huur, vakantiehuisje met tuin. 
Ligging - 8350 DAMME. Inlich
t ingen: tel. 059-30,04.34 na 19 
uur. 20 % vermindering voor 
vu-leden. ADV. 117 

Te huur, vakantiehuisje met tuin. 
Ligging - 8350 DAMME. Inlich
t ingen: tel. 059-30.04.34 na 19 
uur. 20 % vermindering voor 
vu-leden. ADV. 117 

Te huur, vakantiehuisje met tuin. 
Ligging - 8350 DAMME. Inlich
t ingen; tel. 059-30.04.34 na 19 
uur. 20 % vermindering voor 
vu-leden. ADV. 117 
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M A A N D A G : Raymond Ceu-
lemans bracht zijn 99ste of
ficiële kampioenstitel naar 
Mechelen. Wat n ke re l ! 
• D I N S D A G : Toch nog 
even onze idiote jaarli jkse 
v raag: hoeveel BTW be
taalt men bij het verhande
len van sjotters op voe t? 
• W O E N S D A G : Tij
dens een match tussen 
meisjes en jongens in Lon
den moesten twee voetbal
lende heren uitgesloten wor
den wegens «gepoteU. De 
show was er dus ! 

• D O N D E R D A G . Lierse-
voorzit ter Quisenaerts 
schijnt vooral veel • ham-
bras » te hebben om zijn 
schoonzoon in de klub te 
houden. Van familie moet je t 
hebben ! 
• VRIJDAG : Een warm plei
dooi gehoord om meer terrei
nen ter beschikking te stel
len van «golf voor allen». 
Met 40 ha kan men al een ter
rein maken ! Moesten wi j ze 
hebben, d i rek t ! 
• ZATERDAG : Eén Noor op 
vi j f zou aan sport doen. De 
kwestie is maar: wat is aan 
sport doen ? 
• Z O N D A G : Belgische toe
stand : aan het inter-federaal 
turntornooi nam maar één fe
deratie deel. En zij won dan 
nog alles ook I • 

De gemiste kans 
Jan Wauters mag best weten dat 
wij supporter zijn van hem. Onder 
meer al omdat hij zich zo irispant 
om de sportjournalistiek op een 
hoger peil te tillen, en omdat hij 
nooit komt aandraven met dood
doeners als «de sport heeft met 
de politiek mets te maken». 

De sport heeft te maken met alle 
facetten van het maatschappelijk 
leven, en meer bepaald met de 
politiek zelfs heel veel. Welnu, wIj 
houden van de sportjournalistiek 
van Jan Wauters omdat hij, dach
ten wij, die bindingen overal ziet, 
en er bij zijn beoordelingen reke
ning mee houdt, en zich niet 
beperkt tot het blote sportfeit 
zelf. Jan kiest daarbij de moeilijke 
weg, de weg van twijfels en gissin
gen en kans op vergissingen wel
licht, maar wat hij dan de luiste
raar aanbiedt is verrijkend, daar 
waar zoveel sportjournalistiek 
nog verarmend is. 

Al meer dan genoeg lof. 

Maar het was nodig om uit te leg
gen waarom volgens ons de BRT-
TV verleden zaterdag weer eens 
een kans gemist heeft om een 
goed stuk programma te maken. 
Jan Wauters was namelijk in het 
programma « Bij nader inzien », en 
Bram Vermeulen en Freek de 
Jonge waren er ook. Brarn en 
Freek zijn de mannen die in 
Nederland een grote aktie op 
gang brachten om het Nederland
se voetbalelftal niet naar Argen
tinië te laten gaan, omdat heel die 
wereldkampioenschappen daar 
toch maar een propagandastunt 
zijn om een verwerpelijk regime 

door de 
vaarden. 

wereld te doen aan-

Welsprekende Jetse wielrenners 
in kompetitie gebracht 

JETTE. — Dat jonge wielrenners ook 
nog opmerkelijk spraakzaam kunnen 
zijn, werd in Jette bewezen. 
Herman De Meuter, animatsr-stich-
ter van Jette-Sportief, organizeerde 
vorige week woensdag in de blblio-
teek van Jette een welsprekend-
heidstornool voor jonge Vlaamse 
wielrenners. Bijna dertig jongeren na
men de handschoen op, of beter: zet
ten zich aan de startblokken. 
De radio-journalisten Mark Plate! en 
Urbaan De Becker ondervroegen 

hen over hun sportervaringen, en 
daarop werden de jonge spurters 
beoordeeld door een jury. 
Vic Anclaux reikte prijzen uit, en ook 
VU-gemeenteréadsleden Jan de Ber-
langeer en VIc Van Aelst kwam«;n de 
Jetse Vlamingen in hun welsprekend
heid aanmoedigen. Evenals provin
cieraadslid en NCC-lld André Mon-
teyne. 
Het werd een groot sukses, en de 
aktieve Jetse organizator Herman 
De Meuter verdient een eresaluut 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel. 031/21.98.15. Ook's zondags open. 

Nu werden Bram en Freek wèl 
ondervraagd door Johan Anthie-
rens, die het ontbreken van tast
baar resultaat bij de aktie blijk
baar het essentiële vindt, want hij 
had het nagenoeg over niets 
anders. En Jan Wauters praatte 
ook met Johan (die geen kans 
kreeg even de vloer met hem te 
vegen, en maar heel middelmatig 
overkwam) en eventjes met moe
ders mooiste — die meteen de 

kans kreeg even te leren hoe 
men op een volwassen manier de 
mensen aanspreekt — maar wat 
nu voor de hand lag, dat Jan en 
Bram en Freek, drie mensen die 
weten waarover het gaat, even 
samen zouden praten over de 
kwestie Argentinië, dat gebeurde 
niet. 
Wij zullen maar niet veronderstel
len dat er ergens iemand van oor
deel was dat de Vlaamse kijker 
zich daar best met het hoofd over 
breekt, en ons beperken tot de 
vaststelling dat de kans gemist 
werd een stukje volwassen televi
sie te brengen. 
Spijt ig! 

A a n b e v o l e n 
Nieuw initiatief van BLOSO: een Euro
pees wandelweekend te Blankenber
ge op 6 en 7 mei BLOSO spande 
zich de laatste jaren in om de aktieve 
sportbeoefening zonder prestatie
zucht te propageren 
Daarom kan het wandelweekend te 
Blankenberge van harte aanbevolen 
worden aan iedereen Men kan er 
naar keuze 10, 20, 30 of 40 km wande
len Voor mindervaliden is een spe
ciaal parkoers voorzien En de spoor
wegen steken een handje toe: afhan
gende van de afstand woonplaats— 
Blankenberge kan men 25 tot 50 % 
korting krijgen. 

Wie nog meer inlichtingen wil, belle 
050/41.31.35 

UNIVERSITAIRE 
INSTELLING 
ANTWERPEN 

Vacante betrekkingen. 
ACADEMISCH ZIEKENHUIS te Wilrijk. 

Hoofd personeelsdienst 
D Is belast met het administratief beheer van het personeel. Dit omvat de 

aanwervingsprocedure, loonberekening, het opstellen van individuele 
dossiers en contracten, sociale wetgeving en het dagelijks personeelsbeheer. 

D Deze functie wordt vastgesteld in de graad van bestuurssecretaris/adjunct/ 
adviseur 

Hoofd financiële dienst 
D Coördineert de begroting, de boekhouding en budgetcontrole, het beheer 

van de thesaurie en de facturatie. 
n Deze functie wordt vastgesteld in de graad van bestuurssecretaris/adjunct/ 

adviseur. 

Hoofd algemene diensten 
D Heeft de leiding over logistieke diensten zoals: hotel, keuken, linnen, 

onderhoud en aanverwante exploitatieproblemen. 
D Deze functie wordt vastgesteld in de graad van bestuurssecretaris/adjunct/ 

adviseur. 

Hoofd technische diensten 
• staat in voor de gebouwen, het technisch onderhoud en toezicht, 

het biotechnisch onderhoud en de werking van de technische uitrusting 
van het volledig ziekenhuis. 

D Deze functie wordt vastgesteld in de graad van ingenieur/e.a. ingenieur. 

AANWERVINGSVOORWAARDEN 

1. De functies van HOOFD PERSONEELSDIENST, FINANCIËLE DIENST 
en ALGEMENE DIENSTEN worden opengesteld voor houders van een 
wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor of licentiaat; de functie 
van HOOFD DER TECH NISCH E DlENSTEN voor houders van een diploma 
van burgerlijk ingenieur. 
Komen in aanmerking diploma's uitgereikt door Belgische universiteiten 
met inbegrip van de scholen verbonden aan die universiteiten en door 
inrichtingen die bij de wet met de universiteiten worden gelijkgesteld. 

2 . Algemene voorwaarden voor alle functies: 

1. Belg zijn. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldaan hebben. 
3. Houder zijn van een bewijsvan goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
5. De leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben. 
6. Bereid zijn desgevraagd buiten de normale arbeidstijd prestaties 

te leveren. 
7. De kandidaten dienen ervaring te hebben op het bedoelde domein. 

Deze ervaring moet evenwel niet noodzakelijk in een ziekenhuis 
verworven zijn. 

8. Alle functies zijn voltijds. 

De kandidaatstelling gebeurt per aangetekende zending op een daartoe 
bestemd sollicitatieformulier dat kan aangevraagd worden bij de Personeels
directie van de U.I.A., Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk. De kandidaatstelling 
dient uiterlijk op 25 mei 1978 te gebeuren. 

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de Directie van het Academisch 
Ziekenhuis, Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, tel. 031/28.25.28. 
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Het is bedroevend om vast te 
stellen dat in deze zaal zowel de 
Metallurgie, als het ministerie 
van Volksgezondheid en Leefmi
lieu, als het provinciaal bestuur 
van Antwerpen, als het gemeen
tebestuur van Hoboken flagrant 
hebben gefaald. Zo bekeken 
wordt deze zaak wellicht het zin
nebeeld van het milieubeleid zo
als het tot nu toe in dit land werd 
gevoerd : nonchalant en zonder 
zin voor verantwoordeli jkheid. 
Dat de arbeidende bevolking 
eens te meer het gelag moet 
betalen, is niet eens relevant 
Het is, in deze zgn. ekonomische 
krlsis de harde waarheid. De 
Metallurgie heeft het met name 
nog steeds niet nodig geacht om 
de vereiste en realistische inves
teringen goed te keuren, die het 
mogelijk maken de produktie te 
saneren en dit ondanks de hoge 
winsten die het bedrijf globaal 
verwezenli jkt Het ministerie van 
Volksgezondheid en Leefmilieu 
heeft de politieke moed niet 
opgebracht om de voor de hand 
liggende besluiten te trekken. 
Het provinciaal bestuur van Ant-

Een g e v a a r l i j k e n 
h inder l i j k bedr i j f 

De N.V. Metallurgie Hoboken-
Overpelt is de belangrijkste ko-
baltproducent ter wereld en de 
grootste zilver- en koperprodu
cent in Europa. 

Dit reeds vóór 1930 opgericht 
bedrijf is tevens een der meest 
w/instgevende in België. 
In 1967 werd te Hoboken (Ant
werpen) een nieuwe loodraffina-
derij opgericht met als gevolg een 
sterke stijging van de produktie 
en een toenemende vervuiling 
van het milieu. 

In 1973 stierven in de omgeving 
van het bedrijf enkele koeien en 
paarden aan acute loodvergifti-
ging veroorzaakt door het eten 
van hooi gewonnen op weiden 
rond het bedrijf. Op basis van dit 
gebeuren voerde de gezondheids-
inspektie van Antwerpen in 
samenwerking met het Centraal 
Laboratorium te Brussel een 
bodemonderzoek uit, waaruit 
bleek dat het lood-, koper-, zink-, 
en cadmiumgehalte in de b)odem 
biezonder hoog lag. Op sommige 
plaatsen in de nabijheid van de 
fabriek overschreed het loodge-
halte tweehonderdmaal de rede-

werpen houdt het nog steeds bij 
zgn. soepele exploitatievoor
waarden, die in de toekomst de 
gezondheid van kinderen en 
kleuters onmiskenbaar in het ge
drang kunnen brengen. Het ge
meentebestuur ten slotte doet 
mee aan dezelfde struisvogelpo
litiek door kinderen met de 
schoolbus naar de school op 
Moretusburg te bli jven voeren 
en door zgn. sociale woningen te 
bli jven bouwen, liefst in de over
heersende windrichting en vlak
bij de gebrandmerkte fabriek. 
In deze omstandigheden is het 
dan ook niet te verwonderen dat 
de Bond Beter Leefmilieu-Vlaan-
deren, in zijn persmededeling 
van 18 april j. l. op grond van 
natuurwetenschappelijke argu
menten, stelde dat er op korte 
mijn maar één redelijke beslis
sing kon worden genomen, met 
name het sluiten van de 
Metallurgie, of het sluiten van 
de school Moretusburg. Het le
ven van kinderen en kleuters is 
en blijft inderdaad belangrijker 
dan de winst van een onderne
ming. 

lijk toe te laten hoeveelheid. 
Aan de bewoners van Hoboken 
werd toen reeds afgeraden 
groente of fruit te winnen op 
omliggende gronden. 
In 1974 publiceerde het Aktieko-
mitee Geneeskunde voor het 
Volk een volledig dossier dat, 
ondanks talrijke pogingen, niet in 
de doofpot kon worden gestopt. 
Een geneeskundig onderzoek bij 
de schoolgaande jeugd te Hobo
ken wees reeds in 1974 uit dat bij 
twee kinderen een te hoog lood-
gehalte in het btoed voorkwam. 
Bij verscheidene andere kinderen 
werd een abnormale aktiviteitsda-
ling van het delta-aminolevuline-
zuur vastgesteld. Deze stof bevor
dert de produktie van hemoglobi
ne en is dus van levensbelang. 
Rechtstreeks betrokken perso
nen, zoals onder meer de ouders 
werden niet op de hoogte gesteld 
van de toestand der kinderen. De 
overheid trachtte zoveel mogelijk 
analyses en verslagen aan pubii-
katie te onttrekken. Enkel een 
naamloze tabel werd vrijgegeven. 
In september '74 werden onder 
druk van deskundigen en via een 
milieutop nieuwe exploitatievoor
waarden — die echter nog onvol-

De verantwoordelijken van Hoboken, hierin aangespoord door het ministerie 
van Volksgezondheid, hebben Inmiddels dinsdag beslist 500 leerlingen die 
school lopen In de schaduw van « De Zink > te verhulzen naar Vorselaar, Zoer-
sel en Kontlch... Deze «voorlopige maatregel» betekent dat niet de fabriek, 
maar de schoolkinderen getroffen worden; eens te meer! 

Hoboken, 
of het uur van 
de waarheid 

doende streng waren — aan het 
bedrijf opgelegd. In 1972 reeds 
had men getracht de onderne
ming de verplichting op te leggen 
om de ertsen af te dekken zodat 
de schadelijke stofdeeltjes niet 

verspreid konden worden. Deze 
maatregel werd niet uitgevoerd 
bij «gebrek aan fondsen». Als 
men bedenkt dat de winsten van 
Metallurgie Hoboken voor het 
jaar 1972, 383 miljoen bedroegen, 
is dit een weinig steekhoudend 
argument 

Iets werd er in de loop der jaren 
wel gedaan. Aan de verhoging 
van de schouw werd 65 miljoen 
besteed, waarvan 40 miljoen over
heidssubsidies. De verschillende 
maatregelen om de vervuiling te 
beperken, bleken onvoldoende of 
werden niet uitgevoerd. 
Sinds 1973 is Hoboken niet meer 
uit het milieunieuws weg te den
ken. De stijgende produktie 
brengt ook een stijging in de aan
voer van ertsen en vanzelfspre
kend een toenemende vervuiling 
met zich mee. Onderzoeken, 
twee jaar geleden gedaan, zijn nu 
reeds voorbijgestreefd. 
Lood is een weinig afbreekbaar 
erts en heeft een zwaar gewicht. 
Lood door de schouw geloosd, 
slaat (door zijn zwaarte) snel 
terug neer in een straal van 600 a 
1.500 meter rondom het bedrijf. 
Weersomstandigheden en wind
richting bepalen op hun beurt de 
plaats van de neerslag. Zo wordt 
te Hoboken de wijk Moretusburg 
met een hoofdzakelijk sociale wo
ningbouw, het ergst getroffen. 
De grond is er totaal vergiftigd en 
het loodgehalte in het bloed van 

de onderzochte kinderen en kleu
ters ligt ver boven het toegelaten 
gehalte. Reeds een twintigtal kin
deren moesten een looduitdrijven-
de behandeling ondergaan in het 
ziekenhuis. 

Rade loze b e v o l k i n g 

Zonder ver doorgedreven milieu
maatregelen (filters, overdekte 
stapelplaatsen) is er geen verbe
tering van de toestand mogelijk. 
De vervuiling van jaren heeft een 
opstapeling van lood in de onmid
dellijke omgeving van het bedrijf 
veroorzaakt, die zich waarschijn
lijk in de toekomst nog sterker zal 
gaan uiten. 

De bevolking van Hoboken werd 
jarenlang zoet gehouden door 
overheidsinstanties die de situatie 
helemaal niet zo zwart inzagen. 
Nu de zware gevolgen van lood-
vergiftiging zich beginnen te mani
festeren en het bijna te laat is 
voor sommige kinderen hebben 
de ouders een proces ingespan
nen tegen de vervuilers. Een ad-
vokaat verdedigt hun belangen te
gen het bedrijf en de gemeente. 
Want ook hier worden de verant
woordelijkheden afgeschoven 
waar het kan. 

Metallurgie, de vervuiler, heeft 
verzuimd voldoende maatregelen 
te treffen om de vervuiling tot het 
minimum te herieiden en wijt dit 
verzuim aan de hoge kosten ver
bonden aan een aanpassing van 
de installaties. 

Het gemeentebestuur laakt de 
vervuiler, maar vergeet dat zij de 
hygiëne op openbare plaatsen zo
als straten en pleinen onder zijn 
bevoegdheid heeft. 
De burgemeester van Hoboken, 
Emiel Vermeiren dreigt met een 
mogelijke sluiting van de fabriek, 
wat niet in zijn reële macht ligt en 
wat ook niet gewénst wordt door 
de bevolking. Deze is in vele 
gevallen werknemer bij Metallur
gie Hoboken en eist enkel een 
gezond en leefbaar milieu zonder 
gevaar voor besmetting. Dit kan 
inderdaad worden bekomen door 
een krachtdadig optreden tegen 
de vervuiler. 

Een andere oplossing die op de 
milieutop werd voorgesteld, is de 
sloping van de wijk Moretusburg. 
Hierdoor worden aan de gemeen
schap weer grote lasten opge
legd en wordt er eens te meer 
geen rekening gehouden met de 
menselijke aspekten. 
Noch de sluiting van de fabriek 
(verlies van 2.000 arbeids
plaatsen), noch het opgeven van 
de hele woonwijk is wenselijk. 
Volgens prof. A. Heyndrickx (toxi
coloog Gent) en de leden van het 
onderzoeksteam is onze huidige 
techniek perfekt in staat dit pro
bleem op te lossen. 
Daartoe dienen volgende maatre
gelen onmiddellijk te worden uit
gevoerd : volledig loodvrij maken 
van de lozingen via de schouwen 

door het opvangen van vliegstof-
fen en dampen; ertsopslag
plaatsen ondergronds, afgedekt 
of verplaatst mits afdoende be
scherming voor de arbeiders in 
de fabriek; rond de fabriek een 
dicht bomenscherm ; het vervan
gen van vergiftigde gronden in tui
nen en op speelplaatsen uit de 
buurt. Zolang deze maatregelen 
niet zijn gerealizeerd is er slechts 
één oplossing : ofwel de Metallur
gie Hoboken sluiten, ofwel de 
school Moretusburg, waar de 
meeste kinderen besmet werden, 
sluiten I 

G e v o l g e n 

Lood is, wanneer het in hoge kon-
centraties in het bloed wordt op
genomen, schadelijk en op lange 
termijn dodelijk voor de mens. 
Lood heeft een remmende in
vloed op bloedvormende orga
nen, waardoor bloedarmoede 
kan optreden. Ook het zenuwstel
sel kan worden aangetast, waar
door verlammingsverschijnselen 
kunnen optreden Ook hersenlet
sels met dodelijke afloop, of in 
geval van genezing dn 80 % der 
gevallen met blijvend letsel) zijn 
mogelijk. 

Op de spieren oefent het lood 
een giftige werking uit vooral op 
de gladde spieren die zich bevin
den in de wand van de bloedva
ten en darmen. Hierdoor ontstaat 
een te hoge bloeddruk en darm
krampen. 

Verschijnselen van loodvergifti-
ging, zoals spraakstoornissen, 
evenwichtstoornissen, gebrek 
aan eetlust, stuipen en buikkram
pen wijzen op de invloed van 
lood op de verschillende organen 
tegelijkertijd. 

Prof. A. Heyndrickx wijst tevens 
op de giftigheid van lood die 
twee- tot twintigmaal kan ver
hoogd worden door de aanwezig
heid van andere elementen zoals 
koper, kwik en cadmium, wat in 
Hoboken voor sommige van deze 
stoffen het geval is. 
Zal de strijd tussen de Metallur
gie Hoboken en de ouders van 
de besmette kinderen vruchten 
afwerpen, of zullen er eerst do
den moeten vallen voor er daad
werkelijk wordt overgegaan tot 
gedwongen maatregelen in dit 
tot nu toe erg vervuilend en hin-
deriijk bedri j f? 

Zijn er nog geen schrikwekkende 
voorbeelden genoeg, zoals de 
ramp te Seveso (Italië) en de 
kwikslachtoffers uit Minamata 
(Japan) ? 

Technisch is onze maatschappij 
volledig in staat vervuiling tegen 
te gaan, mits een hoge financiële 
inspanning. De belangen die in 
Hoboken een rol spelen, welke ze 
ook mogen zijn, zijn zeker niet 
ingegeven door de bekommernis 
van het welzijn van de Hoboken-
se bevolking. 

MIeke Van de Velde 
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