
EEN NIEUW BEGIN 
Het nieuwe schooljaar is begon

nen met een ongehoord politiek 
incident, dat een schril licht 
werpt op de verhoudingen in dit 
land. Te Teuven in de Voerstreek 
sloop de wallingantische burge
meester 's nachts naar de Vlaam
se kleuterschool, om er als een 
inbreker aan het deurslot te gaan 
knoeien. De volgende dag stond 
de Vlaamse onderwijzeres met de 
kleuters urenlang buiten in het 
kille weer. Tegen de burgemees-
ter-nachtridder werd niet opge
treden ! 

Vlak daarop stemde de wallin
gantische meerderheid in de Teu-
vense gemeenteraad voor de af
zetting van de Vlaamse onderwij
zeres en haar vervanging door 'n 
wallingante. De heren voegden er 
cinisch aan toe, dat ze terdege 
beseften dat de Limburgse pro
vinciale instanties die beslissing 
zouden vernietigen. Met andere 
woorden : deze Luiksgezinde eks-
tremisten kunnen het zich ver
oorloven, een bestendige deputa
tie én een provinciegoeverneur 
én de minister van Binnenlandse 
Zaken duidelijk te maken dat de 
wet en de wettelijkheid hen geen 
barst kan schelen. De « hogere 
instanties », bij andere gelegen
heden zo tuk op hun prerogatie
ven, laten zich door het handvol 
Teuvense belhamels belachelijk 
maken! Want te Hasselt en te 
Brussel geldt boven iedere wet 
verheven : toch vooral niet raken 
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aan de « gevoeligheden » van de 
Voerse franskiljons. 

Dit ongelooflijk en spektaku-
lair incident — de meest in het 
oog springende uiting van anti-
Vlaamse driesthcid — mag ons 
echter niet doen vergelen dat, 
mét het nieuwe schooljaar, in 
gans de Brusselse agglomeratie 
een nieuwe jaargang van Vlaam
se kinderen in Franse klassen 
w o r d t binnengesmokkeld : 
een verfransingsmolen die onver
biddelijk, nauwelijks gestoord 
door een schim van inspectie, 
jaar-in jaar-uit verder draait. 

In de taalgrensgemeenten wil 
de regering de vrije hand laten 
aan de gemeentebesturen inzake 
het versterkt onderwijs van de 
tweede taal. Dat komt er op neer, 
dat in een aantal Vlaamse boe-
rengemcenten con amore het 
Fians zal worden aangeleerd, ter
wijl Ie Komen en te Moeskroen 
het Nederlands geen schijn van 
kans maakt. Te Ronse zullen de 
katoenbaronnen wel er voor zor
gen dat « la langue » aan haar 
trekken komt. 

En daarnaast blijft er het 
schreeuwend onrecht in de Plat-
Dietse streek onder Luikse voog
dij, waar een Limburgse bevol
king verder verstoken blijft van 
ieder woord Nederlands, waar 
het begin van het nieuwe school
jaar voor de jeugd telkens het 
herbeginnen van de verfransings-
politiek betekent. 

En op de achtergrond — nog 
een maand geduld, asjeblief! — 
tekent zich het probleem Leuven 
af in het licht van de episcopale 
onverzettelij kheid. 

Een nieuwe begin van het oude 
liedje, inderdaad! 

t.v.o. 

DE 

GEVAARLIJKE 

REGERING 

SENATOR DR. H. BALLET 

De huidige regering Van den Boeynants, met als voogd de humane Van-

audenhove, heeft zich tot hoofdtaak gesteld : de verdediging van de 

Belgische unitaire staat. Zij heeft zich opgev/orpen als «Ie dernier carré» 

van het unitarisme en als dusdanig verklaarde ze de oorlog aan « het 

ekstremisme ». Met de ekstremisten bedoelt zij echter niet de Brusselse 

bestuurlijke wetsovertreders, die openlijk verklaren de taalvifet van 3 

augustus 1963 nooit te zullen toepassen. 

Want de regering Van den Boeynants, die in haar regeringsverklaring 
beloofde dat de uitvoeringsbesluiten van de taalwet (die drie jaar na 
het publiceren van de wet nog steeds niet zijn uitgevaardigd) zonder 
uitstel zouden verschijnen en ook toegepast worden, heeft nog geen 
letter van haar belofte ingelost. Integendeel : in plaats van de strijd aaa 
te binden tegen de liberale Brusselse ekstremisten, heeft zij de vlag ge
streken voor hen. 
Er werd op Binnenlandse Zaken een Vlaams P.V.V.-minister aanges.teld 
die voor vlaamsgezind doorgaat, de heer Vanderpoorten. Hij zou borg 
staan voor de toepassing van de taalwet te Brussel. En in de regerings
verklaring van maart 1966 zegde de hr Van den Boeynants letterlijk : « De 
Regering zal de kommissie (Vranckx-Vanderpoorten) raadplegen telkens 
ZIJ dat nuttig oordeelt, maar de uitvoerende macht kan de redactie van 
de uitvoeringsteksten van wetten gestemd door de wetgevende macht, 
niet afhankelijk stellen van het advies van een raadgevend orgaan (d.i. 
de kommissie Vranckx-Vanderpoorten) ». 

Sindsdien is er bijna een half jaar overheen gegaan en van uitvoe
ringsbesluiten is er nog geen spoor : de minister werkt er nog steeds aan, 
zegt men, maar als ze klaar zijn zullen ze toch eerst onderworpen wor
den aan het advies van de kommissie. 

Dat is dus regelrecht in strijd met de regeringsverklaring, ongeacht de 
samenstelling van die kommissie. Daarenboven : er is wel een wet ge
stemd, waarbij die kommissie zal ingericht worden, maar zij is nog 
steeds niet samengesteld ! En deze nog-niet-samengestelde kommissie zal 
eerst haar advies moeten geven over de lang beloofde uitvoeringsbeslui
ten. We weten wel iets over de samenstelling van de kommissie, nl. dat 
de vlaamsgezinden er hopeloos in geminoriseerd zullen zijn door de 
schuld van de Vlaamse C.V.P., die zich als sterkste groep van het parle
ment met een belachelijke vertegenwoordiging heeft laten paaien. De 
namen der kandidaat-kommissieleden bevestigen trouwens — ondanks de 
aanwezigheid van een Custers, een Lindemans en een Verroken — de 
bangste verwachtingen. {vervolg blz 3 in kader) 
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WIJ 

Men kan hier eens te meer de 
P.V.V.-bluf aanklagen, achterna 
gehinkt door de C.V.P. en het 
zielig beetje B.S.P.-oppositie, 
mede verantwoordelijk voor de 
financiële afgrond. 

Appels voor citroenen verko
pen is en blijft de spreekwoorde
lijke eigenschap van de traditio
nele partijen. 

Ook hier is het de taak van de 
V.U., de bevolking eerlijk voor te 
lichten. 

B.H., Erembodegem. 

STEEDS BRUSSEL! 

Zopas vernam ik langs pers en 
radio dat de N.M.B.S. van 1 okto
ber af een vermindering van 
50 % verleent aan de gewone 
reizigers die tussen 9 u. en 
16 u. 30 of na 19 u. gebruik zul
len maken van de lijnen Dender
leeuw-Brussel en Waver-Brussel. 
Deze maatregel werd genomen 
om op lijnen met starre dienst
regeling reizigers aan te trekken 
tijdens uren met zwakke reizi
gersbezetting. 

Op het eerste gezicht zou ik als 
ingezetene van Denderleeuw deze 
maatregel dienen toe te juichen. 
Maar wanneer men even door
denkt, ziet men er heel wat an
ders achter. Wie bevolkt er onze 
treinen tijdens de starre dienst
regeling ? Onze pendelarbeiders 
en bedienden die om den brode 
te Brussel dienen te zijn. Wie 
blijft er achter ? Zijn dat niet 
onze huisvrouwen ? Het doel is 
dus klaar : men wil onze vrou
wen eveneens naar Brussel lok
ken om er hun inkopen te doen 
en dit dus ten nadele van onze 
plaatselijke middenstand. Alles is 
er op gericht zoveel mogelijk volk 
naar Brussel te trekken. Waarom 
deze maatregel niet toepassen op 
Gent of Antwerpen en andere 
streken ? 

W.D.M., Denderleeuw. 

KONGO 

Onder de titel « Kongohulp » 
schrijft « Wij » van 27 augustus 
j.l., dat het hoge tijd is dat ons 
land zich gaat bezinnen over zijn 
hulpverlening aan Kongo, te 
meer daar de huidige Kongolese 
bewindvoerders blijk geven van 
een ontstellend gebrek aan ernst 
en betrouwbaarheid. 

Deze woorden, everfals sommi
ge van Senator Ballet in zijn ar
tikel in « Wij » van 13 augustus 
j.l. ( « Over enkele buitenlandse 
problemen ») betreffende voor
melde kwestie, komen mij be
vreemdend voor. Het is een al te 
gemakkelijke diagnose van het 
Belgisch-Kongolees dossier, alle 
fouten aan de Kongolese kant te 
zoeken. Als nationalistisch blad, 
zou het logischer zijn, indien U 
hierover een meer genuanceerd 
oordeel zou uitbrengen. Moboetoe 
beseft duidelijk als Kongolese na
tionalist dat Kongo, alhoewel po
litiek soeverein, verre van eko-
nomisch onafhankelijk is en wil 
daarin verandering brengen. Dat 
de reakties van Kongolese zijde 
niet altijd overeenstemmen met 
onze « beschaafde » normen is 
niet verwonderlijk : wie een ko
lonie totaal onvoorbereid in de 
«onafhankelijkheid » stort, hoeft 
zich nu ni^t te verbazen. 

Het is trouwens de vraag, in 
hoeverre sommige van die reak
ties niet begrijpelijk zouden wor
den, indien men nauwkeurig op 
de hoogte zou zijn van de drijve
rijen van het Belgische grootka
pitaal, dat voortgaat met Kongo 
nog immer als zijn wingewest te 
beschouwen. Akkoord dat men de 
technische bijstand herziet, dat 
wil zeggen bevrijdt van zijn pa
ternalistische en neo-kolonialis-
tische smetten. 

B.B., Mortsel. 

MESSIEURS TE BUNKENBER6E 

Het ligt zeker niet in mijn be
doeling, mijn waarde E.F., uw 
artikel van 2 weken geleden af te 
breken. Ik ben het volkomen 
met U eens. Het gaat zeker niet 
op dat mensen hun vrije tijd op
offeren om te gaan betogen om 
de kust Vlaams te houden, om 
dan in een V.U.-lokaal met « mes
sieurs » te worden aangesproken. 
Alleen zou ik in uw plaats de uit
bater aangesproken hebben met 
het volgende : « mijnheer, ge
lieve' mij te verontschuldigen, 
maar kunt U mij niet het V.U.-
lokaal wijzen ; ik dacht dat het 
hier was, maar ik zal mij waar
schijnlijk vergist hebben. Want 
men spreekt mij hier in het Frans 
aan.». Dan moest hij U tenminste 
een verklaring geven van het 
feit en wist U hoe de vork aan de 
steel zat, want de uitbater is 
zeker honderd procent Vlaams en 
kent zelfs geen Frans ! 

Het ligt namelijk zo, dat men 
aan de kust in het hoogseizoen 
arbeidskrachten te kort heeft en 
men niet altijd kan krijgen wat 
men zou verlangen. Die vriende
lijke juffrouw waarover U het 
hebt, is het jaar door bestendig 
in dienst ; die « messieurs »-kel-
ner amper voor een vijftal we
ken. 

J.V.P., Blankenberge. 

WOORDEN EN DADEN 

Vanwaar het officieel opti
misme van de regering V.D.B, 
wat betreft het begrotingse\en-
wich,t voor komend jaar, stelt 
« De Standaard » van 30.8 heel 
pertinent de vraag. Het verslag 
van de kommissie Ansiaux over 
de begrotingsproblemen, waar
mee de P.V.V. zo hoog van de 
toren blies, schijnt — nu die/elf
de P.V.V. regeringsverantwoorde
lijkheid draagt en zodus de fi
nanciële moeilijkheden aanmoet 

— maar 'n vervelend vodje papier 
geworden dat best ergens in de 
vergeetboek belanden moet. Weet 
men nog, dat minister E\skens 
aan formateur P.W. Segers liet 
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verstaan, geen ministerportefeuil
le te aanvaarden indien de be
groting 1967 niet binnen de in 
het verslag bepaalde perken 
bleef : d.i. 200 miljard plus 6 t.h. 
hetzij 212 miljard ? 

Formateur Segers gaf zelfs zijn 
opdracht op omdat hij dit niet 
vermocht. Vervolgens kwam dan 
V.D.B, bij het aantreden van zijn 
regering met de aankondiging 
voor de dag, de begroting 1967 
binnen de 214 miljard te houden. 
Nu echter is de begroting 1967 
op 221 miljard becijferd. Waar 
zijn de beloften ? Een van de 
officiële redenen van de P.V.V. 
om in de regering te wippen was 
toch, de staatsuitgaven te druk
ken. Of het verschil tussen woor
den en daden ! 

Opeens zijn er nu ook meer in
komsten gevonden, wat voor ge
volg zou hebben dat de begroting 
in evenwicht zou blijken. 

Welke boekhoudkundige kne
pen zijn er hier niet gebruikt, 
als men reeds weet dat de radio-, 
T.V.- en autobelastingen die vóór 
1 januari 1968 gestort zullen 
worden, op de begroting 1967 in 
te schrijven zijn, alhoewel in fei
te bedoeld voor het dienstjaar 
1968. 

Zo is alles mogelijk. Maar of 
de gezondmaking van de finan-
cies hiermee is gediend, is een 
andere zaak. Wie raakt er nog 
wijs uit al die tegenstrijdige ge
gevens ? 

LIEDEREN 

Wij sluiten ons aan bij de brief 
van de heer F.d.M. (3.9), waarin 
hij de noodzaak van stijl bij het 
zingen van liederen beklemtoont 
en tevens een oproep doet om 
échte Vlaamse liederen te zingen. 

Wij protesteren tegen zijn be
wering als zou het V.N.J. « uit
sluitend karamellenversjes op 
Duitse wijsjes zingen ». Dit zou 
hij opgemerkt hebben tijdens de 
optocht in april te Antwerpen. 

Heeft de heer F.d.M. nog nooit 
onze speelschaar gehoord ? Een 
zangkoor van het V.N.J., dat her
haaldelijk gevraagd wordt pre
cies omdat het een rijke liederen-
schat brengt die niet door ieder
een gekend is. Is de heer F.d.M. 
misschien van mening dat steeds 
dezelfde liedjes moeten gekweeld 
worden ? 

Onbekend maakt onbemind ! 
Plet is een feit dat wij liederen 
zingen die niemand anders kent, 
o.m. door het feit dat wij liede
ren hebben die speciaal voor het 
V.N.J. werden geschreven, tekst 
én muziek. Daarbij zingen wij 
ook liederen die reeds lang eigen 
zijn aan de Vlaamsnationale 
jeugdbeweging. 

Wijzen wij er tenslotte op dat 
elke V.N.J.-schaar zondags steeds 
een bepaalde tijd vrijhoudt voor 
een zangstonde, dat onze Speel
schaar elke week herhaling heeft. 

Verder dat de verbondsmuziek
kapel thans volledig overschakelt 
naar eigen muziek, d.w.z. mars
muziek die alleen voor het V.N.J. 
werd geschreven. 

In elk geval, mocht de heep 
F.d.M. ons weer eens horen, dat 
hij onbekend weer eens niet on
bemind make. Het lijkt ons wel 
belangrijk dat een jeugdgemeen-
schap zich toelegt om eigen mu
ziek te scheppen. 

J.B., Berchem. 

ELSENE 

Burgemeester Janssens heeft de 
VMU en de Vlaaras-Nationale 
Studentenunie verboden om op 
10 september in Eisene te beto
gen. Volgens hem komt die beto
ging « ongelegen » en zou ze 
aanleiding geven tot « erge % er-
storing van de openbare rust •», 

De VMU en de VNSU vinden 
het maar bedenkelijk dat een 
aanhanger van de Partij voor. 
Vrijheid en Vooruitgang zijn toe
vlucht neemt tot dergelijke 
smoesjes om een Vlaamse beto
ging te verbieden. 
Wij dagen de burgemeester van 

Eisene uit om het « rustversto-
rend » karakter van die betoging 
te bewijzen. Indien hij dat niet 
kan, is zijn beslissing ongrond
wettelijk en eisen wij dat de re
gering maatregelen treft om het 
recht op vrije meningsuiting te 
vrijwaren. Zoniet zal de VMU en 
de VNSU zich met alle middelen 
inzetten om de Brusselse Vlamin
gen te beschermen tegen het 
machtsmisbruik van sommige 
franskiljonse potentaten. 

P.S., Brussel. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud 
der gepubliceerde lezersbrieven. 
Ze behoudt zich het recht van 
keuze en inkorting voor. Over de 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling gevoerd. 

van de redaktie 

7 2 M I L J O E N fr. in loten HEI BIIJET : 200 (r. 
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Brussel , 8 september 1966. 

B e t r . : Uruiskooaktie, 

Hieronder volgt dan de l i j s t vein diegenen, d ie 
reeds onmiddellijk na onze ee r s t e oproep een 
s t o r t i n g hebben gedaan voor de Kruiskopsteen 
" lezers en redak t ie van WIJ" in de I J z e r t o r e n . 
U c ; Jan CAUDR(»J, p rov inc ie raads l id , Aalst : 
loo f r ; VAN ROBGERS, iffttwerpen : 'lOO f r ; DE-
BROJWER F . , St Kniis-Brugge : 100 f r ; VANBfiS 
SENHO\nE, Antwerpen : 200 f r ; VAN ACHTER A,; 
Lovendegem : 100 f r ; VERLOOÏ J.V Brus3el-9 : 
250 f r ; L. PEUMANS, Leuven : 100 f r ( ' ' ter na 
gedachtenis aan mijn vermoorde broeder") t 
Samen met de 1.000 f r van de redak t ie brengt ' 
ons dat op 1.950 f r . Zoals onze l eze r s weten, 
moet er in he t geheel 5.000 f r binnenkomen. 
We weten, dat reeds t a l r i j k e abonnenten op ons 
blad r ech t s t r eeks en ze l f s tandig gezorgd heb
ben voor een bi jdrage aan de Kruiskopaktie.Doc 
de overgrote meerderheid wordt thans een gele
genheid geboden om - met een bescheiden g i f t -
d i t verzuim goed t e maken. Uw s t o r t i n g i s n ie t 
s l ech ts een simbolische g i f t ; ze i s een daad
werkeli jke steun d ie het IJzerbedevaartkomitee 
- b l i jkens de vele en dringende oproepen - best 
kan gebruiken : e r b l i jven nog miljoenen t e be
stalen • 

S tor t daarom zonder u i t s t e l , nog vandaag, uw 
bi jdrage voor de ,kruiskopaktie van ons blad, op 
per. 1711.3*̂  van ̂ ^J - Vlaams-nationaal, Brus
sel-I . ^jr 



WIJ 3 
• De zoveehie « nieuwe stïjl ^-hluf. 

humor 
en 
prijzenstop 

[(lA.o.) Minister Van Offelen is, zoals heel 
^vat P.V.V.-ers trouwens, een humorist en 
een droogscheerder. Verleden maandag kon
digde hij op een perskonferentie aan dat 
het besluit van 9 mei jl., waarbij alle prij
zen geblokkeerd werden, is opgeheven. Voor
taan zijn alle prijzen « geblokkeerd *, be
halve wanneer de minister van Ekonomische 
2aken er anders over beschikt. 

Achter deze droogscheerderij zit nauwe
lijks verdoken de bekentenis, dat -de fameu
ze maatregel « nieuwe stijl » van 9 mei een 
even fameuze mislukking werd. Inderdaad, 
gedurende de periode van de zogenaamde 
prijzenstop vertoonde de indeks der klein
handelsprijzen, afgezien van de aardappel
prijs die de gebruikelijke seizoendaling 
kende, de volgende schommelingen : mei + 
0,05; juni -i- 0,08; juli -f 0,42; augustus 
[-1- 0,43. Telkens dus een stijging, die de 
jongste twee maanden belangrijk versnel
de. Gelukkig was daar nog de nieuwe aard
appeloogst die Van Offelen toeliet, zijn in 
deks dan toch — althans voor de snuUen — 
binnen de perken te houden. 

Het zoveelste fiasko van de nieuwe stijl-
ploeg I 

• Betoging te Oudenaarde-Ronse. 

een 
vergeten 
streek 

het Brusselse gaan vestigen. Ronse ontvolkt 
en de middenstand ondergaat er de nade
lige gevolgen van. Alsof aan de handelaars 
en neringdoeners van gans het gewest nog 
niet genoeg schade werd berokkend door 
de lage lonen, ten overstaan van andere 
streken en in het biezonder Biussel en 
\Vallonic. 

Alles goed in beschouwing genomen is 
het dan ook een schande dat men het in 
een dergelijk noodgebied nog aandurft nij
veraars wandelen te zenden, die er kwamen 
poolshoogte nemen naar gronden om er een 
bedrijf te vestigen dat meer dan 1500 ar
beiders zou te werk stellen. Wij zeggen 
wel : wandelen gezonden en dan nog op 
grond van welke belachelijke motieven ? 

Herhaalde malen en bij elke nuttige ge
legenheid heeft de Volksunie op de sociaal-
ekonomische achteruitstelling in het arron
dissement Oudenaarde-Ronse gewezen. Zon
der resultaat echter; want de kleurpolitie-
kers, die de wagen zouden moeten helpen 
voortduwen, schijnen rustig door te slapen. 

Niet langer meer dan vandaag echter; 
want van heden af worden zij voor goed 
wakker geschud. Door onze betoging van 
18 september zullen wij van ons ongeduld 
getuigen. Iedereen in de streek moet uit
eindelijk vernemen dat het ons, na lange 
jaren geduld te hebben gehad, ernst wordt. 
Inderdaad I Van nu af eisen wij bij hoog
dringendheid de omschakeling' in betrok
ken gewest. 

Heelwat simpatizanten uit andere arron
dissementen en provincies zullen de aktie 
daadwerkelijk steunen. Wij zijn er van 
overtuigd, dat op 18 september velen aan 
onze manifestaties zullen deelnemen. 

Cijfers en feilen. 

(g.e.) Ergens anders in ons blad zal de le
zer de praktische schikkingen vinden voor 
de betoging die op 18 september e.k. in het 
arrondissement Oudenaarde-Ronse door
gaat 

De betoging staaï in het teken van «Werk 
in eigen streek» en iedereen weet onmid
dellijk, dat het thema goed gekozen is voor 
dit arrondissement. Het probleem stelt zich 
thans zelfs zeer scherp. Sinds verschillende 
decennia is het gewest van de Zuidvlaamse 
heuvelen inderdaad zeer achteruit gesteld 
op ekonomisch gebied, 'a, door de overheid 
werkelijk verwaarloosd. Tot voor enkele 
jaren vonden in de tekstielnij verheid nog 
wat arbeiders en bedisnden een bezigheid, 
maar nu is dat ook niet meer het geval. 
Van jaar tot jaar sluiten fabrieken hun deu
ren en worden werknemers afgedankt. 
Sinds een vijftal jaren is het aantal pende
laars naar Brussel — en in mindere mate 
naar andere centra — fel aangegroeid. Drie 
tot vier uren per dag vertoeven zij in over
bevolkte treinen. Dat is een onduldbare a-
sociale toestand. 

Men vraagt zich al of de zogenaamde 
grote paitijen en hun syndikaten wel ern
stig om het probleem bekommerd zijn, al
thans builen de verkiezingskampagnes. 
Toch kraaide de CVP, langs haar syndikale 
bladen, viktorie toen onlangs een paar nieu
we nijverheden hun intentie lieten uitschij 
nen zich in het Oudenaardse te zullen ves
tigen. Er werd evenwel angstvallig verzwe
gen dat die bedrijven zodanig technisch uit
gerust zijn dat zij praktisch niets van het 
overschot aan arbeidskrachten zullen op
slorpen. Wie wil men wel voor de aap hou
den ? De arbeiders zijn niet meer bereid, 
dergelijke leugens te slikken. 

En wat zien wij vooral te Ronse ? De 
lange dagelijkse afstanden naar Brussel zijn 
voor vele Ronsenaars met de tijd niet meer 
uit te houden, zodat zij zich definitief in 

ZO is het 
"toevallig" 
te St. loost 

(m.v.d.b.) Dank zij een berichtje in een 
franstalig blad van de hoofdstad is voor en
kele dagen een tipje opgeliclit van de 
sluier, waarachter de taaitoestanden in de 
Brusselse voorstad Sint Joost-ten-Node zich 
ontwikkelen. De inzender, die waarschijn
lijk dicht bij de bron moet zitten om zo 
precies ingelicht te kunnen zijn, maakt ge
wag van de hiernavolgende cijfers : 

« Voor de hchting 1967 zijn er te Sint 
Joost 246 francofone dienstplichtigen te
gen 36 Vlaamse. Tijdens het schooljaar 

de gevaarlijke regering 
Vervolg van blz. 1. 

Niet tegenstaande de V.U.-woordvoerders in Kamer en Senaat de 
Vlaamse C.VP.-ers op de gevaren gewezen hebben, s temden deze heren 
de wet over de kommissie Vranckx-Vander Poor ten toch weer eens goed 
en doemden zij zichzelf a ldus tot onmacht . Hoe he t advies van die kom
missie zal zijn over de taalwet te Brussel , weten wij bij v o o r b a a t ! 

Als er ooit een advies k o m t ! Want he t ver t ragingsmaneuver is te dui
delijk. De P.V.V.-minister treuzelt met he t k laa rmaken van de uitvoe
ringsbesluiten, de samenstell ing van de kommiss ie blijft m a a r steeds 
aanslepen. En als ze ooit samengesteld wordt , dan zal zij ervoor zorgen 
da t de diskussies tot in he t oneindige gerekt worden . 

Totdat de regering Van den Boeynants van he t toneel verdwenen is. 
Intussen zi t ten de Vlaamse P.V.V.-ministers me t ongeduld uit te ki jken 
naar een vr i jkomende gouverneurspost , als beloning voor hun onderda
nigheid tegenover de Brusselse P.V.V.-ekstremisten. 

Dat het deze regering niet alleen te doen is tegen de Vlaamse wil tot 
zelfbeschikking, m a a r wel om een bestendiging van de franstalige hege
monie op elk gebied in he t uni ta i re België, word t bewezen door haa r 
volledig in gebreke blijven tegenover de bevorder ing van de Neder landse 
kui tuur . 

E r werd beweerd da t de kultuele au tonomie is ingevoerd : er werd 
inderdaad een minis ter aangeduid voor de Neder landse en een voor de 
Franse kui tuur . Maar elk van hen kreeg die kul tuurzorg naas t een an
dere ministeriële funktie, die zoveel zwaarder is . 

Zo kreeg de heer Van Els lande (over wiens persoon he t hier niet gaa t ) 
de Neder landse kul tuurzorg toegevoegd bij de Europese Zaken. Als we 
n u weten hoe ingewikkeld het beleid van Europese Zaken is (E.E.G., 
E.G.K.S., Eura tom, met heel de her r ie r o n d de E u r o m a r k t enz.) dan 
weten we tevens, hoeveel er voor de Neder landse ku i tuur kan overblij
ven. De minis ter heeft daarenboven geen bewegingsvrijheid tegenover 
de minis ter van Bui tenlandse Zaken en hij heeft p rak t i sch geen kre
dieten. 

Bij de bespreking van de begroting van Bui tenlandse Zaken in de 
Senaat op 1 jun i 1966 (waarbi j ook de begrot ing van Europese Zaken 
en Nederlandse ku i tuur ) heb ik het feit aangeklaagd da t sedert j a ren 
Benelux — dat op 5 sep tember 1944 door de heren Klef f ens. Spaak en 
Beek te Londen werd opgericht — op een dood pun t is blijven s taan. 
Geen moneta i re unie, geen gemeenschappel i jk postbeheer , een onvol
tooide douane-unie. En we s taan nog zo ver van de kulfurele integrat ie 
met Nederland ! 

Als we aan de hooggestemde verwachtingen terugdenken, die de heer 
Kuypers voorspiegelde op het Kongres van het A.N.V. te Antwerpen, dan 
moeten we erkennen dat we sindsdien geen s tap zijn vooruitgegaan. In 
een persar t ikel gaf onlangs ook dr Willemsen, de gekende Nederlandse 
historicus, uit ing aan zijn teleurstelling op dat gebied. En h i j , die zeer 
goed op de hoogte is van de Vlaamse beweging, komt thans ook tot het 
besluit dat de kul turele integrat ie er niet zal komen, zolang de Neder
landse regering niet kan onderhandelen met een au tonoom Vlaams be
stuurl i jk l ichaam met eigen financiële middelen en beslissingsmacht. 

Maar juis t dat laatste willen onze uni ta i re regeerders voorkomen. Zo
als zij tegenover het bui tenland al onze ondervfijstechnici ui ts lui tend in 
de dienst willen stellen van de Franse ku i tuur (Kongo, Tunesië enz.) en 
zo voor de hele wereld de myte verstevigen da t België een volledig 
franstalig land is. Ook voor de toekomstige kleurentelevisie dreigt e r 
gevaar; men kent de stri jd, die gevoerd wordt tussen de Duitse PAL- en 
de technisch minderwaardige Franse Secam-systemen. België werd op de 
internat ionale bespreking enkel vertegenwoordigd door de heer Des-
fontaines van de franstalige R.T.B., die zich wel niet definitief u i t sprak 
maar toch zijn voorkeur liet blijken voor de Franse Secam. 

Indien Secam hier word t aangenomen, zou de Vlaamse T.V.-kijker 
worden afgesneden van zijn kul tuurgemeenschap met Nederland. Waak
zaam zijn is de leus, wan t het uni ta i re België is niet alleen gekant tegen 
de wil tot zelfbeschikking voor Vlaanderen : het is en blijft tevens de 
vijand van onze Nederlandse kui tuur . 

Dr. H. Ballet 
Senator . 

1965-66 zijn er 1.534 franstalige aangiftea 
gedaan tegen 99 Vlaamse (en 576 in ande
re talen). Sedert 1 januari 1966 rijn er 
ongeveer 2.315 franstalige identiteitskaar
ten uitgereikt (waarvan 1.283 aan vreem
delingen en dus 1.032 aan Belgen) en 
slechts 23 nederlandstalige. En het bericht
je sluit met de bedenking : « deze cijfer» 
zijn welsprekender dan om het even welk 
betoog ». 

Inderdaad ! Wij zijn nu met die cijfers 
even aan het rekenen gegaan en zijn daar
bij tot de volgende vaststellingen gekomen : 
van de 246 plus 33, dus 279 dienstplichti
gen zijn er 33 nederlandstalig. d.i. 11,82 
percent. Van de 1.534 plus 99, dus 1.633 
taalverklaringen voor Belgische schoolkin
deren waren er 99 in het Nederlands, wat 
neerkomt op 6,06 percent. Tenslotte waren 
er op een totaal van 1.032 plus 23, dus 
1.055 aan Belgen uitgereikte identiteits
kaarten 23 in het Nederlands, d.i. slechts 
2,18 Aan de hand van die waardemeters, 
nl. 11,82 percent voor de Vlaamse dienst
plichtigen (+ 20 jaar). 6,06 percent 
Vlaamse taalverklaringen voor school
kinderen (+ 6 jaar) en nog slechts 2,18 % 
voor de nieuwe inwoners kunnen wij ons 
terecht afvragen, wat er in een nabije toe
komst nog zal overblijven van het percen
tage Vlaamse taalverklaringen van leerlin
gen en dienstplichtigen ? 

• In de < nationale > hoofdstedelijke 
agglomeratie. 

de 
dubbele 
nationaliteit 

(m.v.d.b.) Kan men zich echter werkelijk 
inbeelden dat van 1 januari 1966 tot on
geveer half augustus niet meer dan 23 
Vlaamse mensen zich te Sint Joost zijn ko
men vestigen, tegen 1.032 franstaligen (plus 
1.283 vreemdelingen) ? Dit is absoluut on
denkbaar en wij zijn er ten stelligste van 
overtuigd, dat een objectief onderzoek naar 
de herkomst van die 1.055 nieuwe Sint 
Joostenaren een geheel ander beeld zou te 
zien geven. 

Zo wordt ons dus uit onverdachte bron 
een sterk argument aan de band gedaan 
voor de invoering van de dubbele nationa
liteit te Brussel, in die zin dat een Vlaming 
die zich in een gemeente van de hoofdste
delijke agglomeratie komt vestigen, zijn ne
derlandstalige identiteitskaart zou behou
den of vernieuwd krijgen en zou ingeschre
ven worden op de Vlaamse taalrol van 
zijn nieuwe woonplaats; deze inschrijving 
zou bepalend zijn voor al zijn verdere be
trekkingen met de verschillende overhe
den : gemeentebestuur, school, leger, pos
terijen, telefoon, belastingen, gerecht, kerk, 
enz. 

En vermits een zelfde regeling — maar 
dan in het Frans — zou gelden voor de 
Walen en francofonen, kan o.i. geen enkele 
goede Belg («-die naam waardig >) aan 
een zodanige regeling aanstoot nemen. Dit 
voorstel waarborgt inderdaad dat de rech
ten van Vlamingen, Walen en francofonen 
niet in het minst worden aangetast; het zou 
bovendien nog het voordeel bieden, voor de 
toekomst een absoluut wetenschappelijke 
en dus onaanvechtbare basis te verschaffen 
die alle verdere Byzantijnse discussies over
bodig maakt. 

Wij geven dit voorstel dan ook met veel 
vertrouwen ter overweging aan de heer 
Van den Boeynants, die een goede twee 
jaar geleden met zijn gezag en zijn prestige 
als toenmalige nationale voorzitter van de 
CVP de plechtige verklaring van alle CVP-
mandatarissen van de Brusselse agglomera
tie heeft onderschreven, waarin beloofd 
werd dat te Brussel voortaan alles perfekt 
tweetalig zou worden. Wij kijken benieuwd 
uit naar de reactie van de heer Van den 
Boeynants en ook naar de antwoorden die 
de minister van binnenlandse zaken zal 
willen geven op de vragen die onze gekoze
nen hem zidlen stellen over het aantal 
Vlaamse identiteitskaarten die bv. dit jaar 
in de gemeenten van de Brusselse agglome
ratie zijn uitgereikt! 
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VLAAMSE 
AMBASSADEUR 

Elders in dit blad wijden we 
een uitvoerige bespreking aan 
he t eerste n u m m e r van de 10e 
jaa rgang van « Ons Erfdeel ». 
Hie r weze nog aangestipt, dat 
d i t hoogstaand tijdschrift 
voortreffelijk zijn rol van 
Vlaams ku l tuurambassadeur 
vervult : het wordt verspreid 
in een oplage van 5.000 exem
plaren, waarvan er 1.000 naar 
he t bui tenland gaan. 

Wij kunnen de uitgevers van 
« Ons Erfdeel » niet genoeg 
pri jzen om hun degelijk, door 
en door nat ionaal werk; we 
hopen dat de uitvoeriger be
spreking op onze kultuurblad-
zijde voor talri jke lezers van 
ons blad een aansporing moge 
zijn, zich op « Ons Erfdeel » 
te abonneren. 

GERECHTELIJKE 

KRONIEK 

Onlangs werd in ons land 'n 
v rouw vermoord. De moorde
n a a r bevond zich een uu r vóór 
zijn afschuwelijke daad nog 
onder verzekerde politionele 
bewaking. Alhoewel te vrezen 
en te voorzien was dat zijn in-
vrijheidsstelling het begin van 
erge verwikkelingen zou zijn, 
werd hij toch losgelaten : er 
was immers , volgens de politie, 
« niet voldoende mater iaal » 
o m hem in verzekerde bewa
r ing te houden. 

Enkele maanden geleden 
was er te Oostende een vecht
par t i j tussen een dertigtal pa-
ra-kommando's en de stedelij
ke politie. De para 's werden 
aangevoerd door Waalse offi
cieren. Tengevolge van de he
vige vechtparti j behield mins
tens één Oostends politieagent 
een blijvend letsel. Zopas heeft 

he t Gentse kr i jgsaudi tor iaat 
beslist, dat de para-komman-
do's bui ten vervolging dienen 
te worden gesteld. 

Aan de vooravond van de 
IJzerbedevaar t greep te Diks-
muide een eerder onbeduiden
de vechtpart i j p laa ts tussen 
Rijkswachters en leden van de 
V.M.0. De gevolgen ervan wa
ren ui ters t gering : twee rijks
wachters zouden één enkele 
dag werkonbekwaam geweest 
zijn. Het betreft een vrij een
voudige zaak, waarvoor het on
derzoek kan geschieden zonder 
dat de V.M.O.-ers aangehouden 
zijn. Nochtans verblijven de 
bet rokkenen sinds de IJzerbe
devaart nog steeds in de ge
vangenis. 

Kommentaa r volkomen over
bodig ! 

KRONIEK 

DER DEMOKRATISCHE 
BURGEMEESTERS 

Een aantal Vlaamse vereni
gingen vroeg de burgemees
ters van Eisene en van Moelin-
gen, een betoging te mogen 
houden in deze gemeenten. De 
zeer demokrat ische burgerva
deren beslisten eens te meer, 
dat op het grondgebied hun
ner gemeenten geen betogings-
vrijheid voor Vlamingen be
staat . 

Prakt isch op hetzelfde ogen
blik, op enkele ki lometer van 
het zo demokrat isch bescherm
de Moelingen, in het even de
mokra t i sch beschermde Teu-
ven, sloop de wallingantische 
burgemeester bij nacht en on
tij naa r de Vlaamse kleuter
klas om er het deurslot te gaan 
vervangen en zodoende de 
Vlaamse kleuters de eers te dag 
van het schooljaar bui ten te 
sluiten. Na deze nachtel i jke 
sleutelveldtocht liet hij een 

p a a r dagen later zijn wallin
gantische meerderheid in de 
gemeenteraad s temmen voor 
he t ontslag der Vlaamse kleu-
teronderwijzeres , wel wetend 
dat deze beslissing onwettel i jk 
was en zou vernietigd worden 
door de provinciegoeverneur. 

Dat is de éne en onverdeel-
ba re demokra t ie van t r ikolore 
burgemeesters ! 

K A N A L E N 

Indien men de Belgische wa
terwegen en kanalen wil klas
seren volgens hun belangrijk
heid, dan bes taan daar ver
schillende metoden voor. Zo 
kan men zich bijvoorbeeld 
s teunen op de verhouding tus
sen het aantal jaar l i jks afge
legde reizen op een bepaalde 
vaarweg en de totale lengte 
van deze waterweg in kilome
ters . Volgens deze klasseerme-
tode komt het kanaal Brussel-
Charleroi op de zeventiende 
plaats . De tien eerstgeklasseer-
de vaarwegen liggen alle in he t 
Vlaamse land. 

Wie bezwaren zou hebben 
tegen een dergelijke klasseer-
metode , kan he t perfecter 
doen aan de hand van de be
rekening van het gepres teerd 
aanta l ton pe r ki lometer wa
terweg; een metode die een 
zeer juis t beeld verschaft. Vol
gens deze berekeningswijze 
komt het kanaal Brussel-Char-
leroi op de der t iende plaats ; 
he t is acht maal minder be
langrijk dan bijvoorbeeld het 
Albertkanaal en vier maal min
der belangrijk dan de Boven
schelde tot Gent. 

Dit absoluut onbelangri jke 
kanaal , dat — hoe men ook 
klassere — steeds voorafge
gaan word t door een dozijn 
andere vaarwegen, werd uit
verkoren om er de mil jarden 
van het blufprojekt te Ronc-
quières tegenaan te goo ien! 
Het loopt immers door het 
land van de pr ior i té absolue : 
Wallonië. 

P R O G R E S S I E F 

Verleden week hebben de ar
beiders van he t kommunis-
tisch dagblad « L e Drapeau 

De zoveelste P.V.V.-bluf! Enkele dagen geleden maakte minister 
Poswick bekend, dat voortaan de militairen niet meer verplicht 
zouden Moorden om bij eventueel verlies of beschadiging van hun 
legeruitrusting schadevergoeding te betalen. Op het eerste zicht 
een uitstekende maatregel van een sociaal-voelend minister. 
Poswick verzweeg echter zorgvuldig, dat het gerecht hem tot 
deze beslissing gedwongen had : een onderofficier, die schade
vergoeding voor een verloren uitrustingsstuk moest betalen, 

maakte de zaak aanhandig en won zijn proces. 

^ o u g e » eens te meer een mot ie 
uitgegeven, waar in zij proteste
ren tegen de asociale, « kapita
listische » wijze waarop de ar
beiders ontslagen worden. 

Daar « Le d rapeau rouge » 
einde dezer maand van dag
blad op weekblad overscha
kelt, heeft de kommunis t i sche 
drukker i j b innenkor t te veel 
personeel . E r moeten dus op
zeggingen gebeuren. Nu word t 
bij deze afdankingen geen ge
bru ik gemaakt van de alge
meen aanvaarde sociale crite

r ia : de beroepsbekwaamheid , 
de s taat van dienst, de familia
le toes tand enz. Degenen die in 
de al lereerste p laa ts de laan 
u i tges tuurd worden, zijn « toe
vallig » de arbeiders die vorig 
j aa r de solidari tei tsbeweging 
s teunden teneinde een ontsla
gen redakt iesekre tar i s terug in 
dienst te doen nemen. 

Arbeiders me t solidariteits-
zin en sindikale refleks : zie
daar de eerste en de uitverko
ren slachtoffers van kommu
nistische werkgevers . 

DE GEI^IDOELDE UURLONEN 
PER TAALGEBIED 

Nadat we een vorige maal de index on
der de loep namen, past het welltcht dat 
•we nu esen mediteren over de inkomsten 
der loontrekkenden. Het ene heeft immers 
betrekking op wat moeder de vrouw moet 
uitgeven, het andere o\) wat ze in hanJen 
krijgt. 

Het was lang geleden sedert het offi
cieel Statistisch Tijdschrift, uitgegeven 
door het Nationaal Instituut voor de Sta
tistiek, vergeliikingen maakte per taai
streek. Pergehjke incivieke metoden bren
gen de nationale eenheid in gevaai ! In 
het meinummer van dit jaar heeft men het 
dan toch gewaagd, de gemiddelde bruto-
uurlonen per provincie en zelfs per taal-
streck weer te geven. Deze zeer interes
sante gegevens willen we onze lezers niet 
onthouden. 

Het gaat hier om de uurlonen van okto
ber 19Ü5 die m de Belgische nijverheid 
•werden uitbetaald üe diensten en de han-
delssektor (dus de grote massa der bedien
den) werden in het onderzoek spijtig 
genoeg met betrokken. 

De plaats ontbreekt hier om alle cijfers 
•weei te geven. t)ok willen we niet ingaan 
op de gemiddelde uurlonen volgens de 
grootteklasse der ondernemingen, noch op 
het bedrag zelf ervan. Ons interesseert in 
de eerste plaats de geografische spreiding 
en de esolutie sedert het basisjaar 1959. 

Hiertoe geven we hiern" een tabel die, 
naast de absolute cijfers, ook de indexcij
fers weergeeft enerzijds ten overstaan van 
de provincie Oost-Vlaanderen (die als 
laagste het cijfer- 100 krijgt), en ander
zijds ten overstaan van het jaar 1959. Er 
valt nog op te merken, dat het hier gaat 
om de lonen die in de industrie aan meer
derjarige mannen en vrouwen werden uit
betaald. Hiervoor willen we een voorbeeld 
geven : voor de provincie Antwerpen be
liep het gemiddeld bruto uurloon (oktober 
1965) voor de meerderjarige mannen 
52,30 fr, voor alle mannelijke werknemers 
50,29 fr, voor de meerderjarige vrouwen 
35,24 fr, voor alle vrouwelijke werkneem
sters 32,70 fr en voor alle kategorieën 
samen 46,98 fr. Het is dit laatste cijfer 
dat kan teruggevonden worden in onze 
tabel. 

Nog een laatste opmerking : ook de 
ijzer- en steenkoolnijverheid, waar de 
hoogste lonen worden betaald, werden in 
onze cijfers begrepen. 

Voor sommige onderzoekingen is het in
derdaad gewenst deze industrie niet bij 
de andere te voegn, daar het totaalbeeld 
hierdoor wordt vervormd. Wij willen er 
aan toevoegen, dat ook zonder deze zwaar-
industrie Luik bv. een hoog cijfer heeft : 
47,03 fr tegen 50,25 fr met ijzer- en steen
koolnijverheid bijgevoegd. 

Prov, 

Antwerpen 
Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West Vlaanderen 
Henegouwen 
Luik 
Luxemburg 
Namen 

Het Bijk 
Vlaanderen 
Wallonië 
Arr Brussel 

Absolute cijfers 
(gem. bruto 

1959 

30,70 
29,21 
33,83 
24,87 
26,11 
33,74 
34,80 
13,52 
30,60 

30,24 
28,30 
33,64 
29,02 

uurloon) 

1965 

46,98 
44,95 
48,49 
40,67 
41,69 
47,12 
50,25 
45,34 
46,87 

45,60 
44,07 
48,04 
45,10 

Indexcijfers 
(O.-Vl. 

1959 

123 
117 
136 
100 
105 
136 
140 
127 
123 

122 
114 
135 
117 

= 100) 

1965 

116 
111 
119 
100 
103 
116 
124 
111 
115 

112 
108 
118 
111 

Indexcijfers 
(1959 =- 100) 

1965 

153 
154 
143 
164 
160 
140 
144 
144 
153 

151 
156 
143 
155 

Het laagste gemiddeld uurloon •werd uit
betaald in Oost-Vlaanderen, het hoogste 
in Luik. De gemiddelden voor Brabant, 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 
Luxemburg liggen beneden het rijksge-
middelde. Deze der andere provincies 
overschrijden het : Antwerpen dank zij 
de haven, Limburg dank zij de mijnen. De 
lage positie van Oost-Vlaanderen is een 
verschijnsel dat bestendig is ; de jongste 
tijd is deze provincie echter aan het in
winnen, wat zeker dank zij Sidmar nog 
zal verbeteren in de toekomst. 

Voor Brabant en het arr. Brussel kun
nen de betrekkelijk lage cijfers misschien 
verwondering wekken, maar men mag niet 
uit het oog verliezen dat hier enkel reke
ning wordt gehouden met de nijverheid en 
niet met handel of diensten (en de Brus
selse administratie wil wat zeggen !). 

Vlaanderen moet zich nog altijd tevre
den stellen met een uurgemiddelde van 
nagenoeg 4 fr lager dan Wallonië. In 1959 
bedroeg deze achterstand echter 5,34 fr. 
Uit de laatste indexcijfers blijkt eveneens 
de snellere expansie van het Vlaamse 
land . 156 tegenover 143 voor Walloinë. 
Zelfs het arr. Brussel bleef met 155 achter! 
Voor de provincies Oost en West-Vlaan
deren is de opgang het grootst, terwijl 
Limburg de trend met moeite kan bijhou
den, wat zeker nog zal verergeren met de 
mijnsluitingen. 

Zo blijkt de ekonomische opgang van 
Vlaanderen ook uit deze gegevens. Nog 
blijft een achterstand, maar de komende 
generaties zullen waarschijnlijk deze toe
stand niet meer kennen. 

E. Slosse. 
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KERKELIJKE 

KRONIEK 

Volgende zondag zal tijdens 
de missen in alle kerken van 
het land de jaarlijkse omha
ling voor de katolieke univer
siteit - l'université catholique 
te Leuven-Louvain gehouden 
worden. 

Warm aanbevolen bij alle 
Vlaamse gelovigen! 

HET VERSCHIL. 

Dezelfde dag dat in de Voer
gemeente Teuven de Vlaamse 
kleuters stonden te kleumen 
in de kou omdat het de frans
kiljonse burgemeester beliefd 
had een nieuw slot op de deur 
van hun klas te zetten, trok te 
Brussel prins Philip •— zoon 
van de overmoeibare zonaan-
bidders Albert en Paola — 
naar het kollege. De prins 
moest natuurlijk niét buiten 
blijven wachten; zijn'ouders 
sturen hem immers naar de 
school van de kinderen-die-
voorgaan : een franstalig kol
lege. 

Gelijk de zaken momenteel 
staan, is Philip een gegadigde 
voor de Belgische troon — in
dien althans zoiets nog bestaat 
als de knaap zal volwassen 
zijn. 

« Laken » vindt het natuur

lijk hoogst normaal dat de 
prins zijn studies begint in de 
taal van de minderheid! Het 
« Vlaams » zal er wel bijko
men enkele jaren later, des
noods met een huisleraar. Het 
moét er immers bij, omwille 
van de pree. 

DE BETROUWBARE... 

« Het is verstandig, bij de 
vijand in de leer te gaan » zeg
den reeds de oude Romeinen. 
Het is dus nuttig, even na te 
gaan hoe de « Libre Belgique » 
de C.V.P .-vertegenwoordigers 
in de fameuze kommissie Van
der Poorten beoordeelt. 

Het blad stelt heel veel ver
trouwen in Saint-Rémy en de 
Stexhe. De overige Walen van 
de afvaardiging genieten trou
wens eveneens haar goedkeu
ring : Hanin uit Luxemburg, 
Jacobs die sekretaris is van de 
franstalige vleugel der C.V.P. 
in het arr. Brussel, Paquay die 
door Duvieusart (!) gepatro
neerd wordt en Magnée die uit 
de wallingantische «Renova
tion wallonne » komt. 

. . . « VLAMINGEN » 

Verroken, Lindemans en 
Custers zijn niet naar de zin 
van de « Libre »; het blad 
hoeft zich echter niet on-

Het oude Brussel — het Brussel van de Dietse kantgevels — wordt in snel tempo door de st^cp-
harners neergehaald, niet altijd verantwoord en vaak zonder enige liefde voor historische 
schoonheid. Deze fraaie trapgevel aan de Lakenstraat ontsnapt thans op het nippertje aan de 
vernieling. Hij moet plaats ruimen voor urbanisatiewerken, doch zal afgebroken en elders in de 

stad terug opgebouwd worden. 

gerust te maken, want een 
paar van deze heren gingen 
persoonlijk door de weke knie-
en op Hertoginnedal. 

En dan komen er een stel
letje « goeden ». Leynen is, 
volgens het blad, «bij buien 
sen gematigde ». Croux is een 

EEN VOORSTEL 
Misschien is de reusachtige aanplakbrief 

over de hoge eisen die de Belg aan het 
bier stelt het begin. Want in september 
zou de énige echt Belgische parüj die nog 
overblijft, de PVV-PLP, toch beginnen met 
haar grote propaganda voor het Belgisch 
nationaal gevoel (als het kan zou Theo 
Lefevre daar « denken > moeten van 
maken !) en voor de Belgische unitaire 
struktuur. Misschien is het dat ook niet 
en dan moet ernstig de vraag gesteld wor
den of hel gerecht zal ingrijpen tegen het 
misbruiken van de nationale kleuren voor 
handelsreklame. Driekleurig gedrukt, met 
de driekleur omlijst roept deze slagzin al 
ons nationaal voelen en denken op om de 
verkoop van bier te bevorderen ! Zullen 
de grote Belgen De Muyter en Mundeleer 
de minister van politie (officieel nog al
tijd van Binnenlandse Zaken) ter verant
woording roepen ? Of gaat het misschien 
om liberaal bier ? 

Dit initiatief wijst echter de weg aan 
allen die zo bekommerd zijn om de Bel
gische eenheid. Al te veel immers krijgen 
de « Belgen » die alleen Frans kennen 
niets te horen van wat aan de Vlamingen 
verteld wordt. En ook de Vlammgen gaan 
ai te weinig na wat er zo al bij de frans-
sprekenden gebeurt. Het is beslist nodig 
dat aan beide taalgemeenschappen letter
lijk hetzelfde meegedeeld wordt, driekleu
rig gedrukt en driekleurig omlijst, zoals 
de bierbrouwers zo voorbeeldig doen. 

Het zou bijvoorbeeld heel nuttig zijn als 
de achtbare heer Kiebooms de brieven die_ 
hii nu en dan in de « Gazet van Antwer
pen » laat verschijnen, en die gericht zijn 
aan « zijn Waalse vrienden >, letterlijk 
vertaald en gelijktijdig in een franstalige 
krant liet verschijnen. Dan zouden wij 
niet moeten denken dat zij niets anders 
zijn dan handige trukjes, die alleen voor 
de Vlaamse lezers bestemd zijn. Want hoe-
velen van « zijn Waalse vrienden » lezen 
« zijn s> krant ? En zou het niet goed zijn 
als è̂ lle Walen, ook zij die niet « zijn 
^^ienden t> zijn, wisten wat de Vlamingen 
beloofd en wijsgemaakt wordt ? Voor de 

achtbare familie Van Cauwelaert moet het 
nog gemakkelijker zijn, zich te ontdoen 
van de verdenking dat zo nu en dan enkel 
wat toneel gespeeld wordt in een Vlaams 
parochie-zaaltje. Waarom in « Het Volk > 
de teksten niet opgenomen die in « La 
Cité » verschijnen ? En in dat blad de 
krijgshaftige verklaringen en waarschu
wingen die de lezers van « Het Volk » de 
indruk geven dat het nu eindelijk gebeurd 
is, dat de grens bereikt is ? Wat zouden 
de Vlamingen opkijken als ze uitvoerig 
konden lezen wat er in de franstalige 
CVP-kranten verschijnt, en de Walen wat 
de nederlandstalige kranten van dezelfde 
partij heldhaftig drukken ! 

In plaats van een paar ironische bemer
kingen bij het onvergelijkelijke artikel van 
prof. Van Steenbergen in de « Libre Bel
gique •» zou « De Standaard » veel beter 
hebben gedaan, die tekst volledig af te 
drukken! En zelfs het zachtzinnig proza 
van « Het Laatste Nieuws » zou verhel
derend werken als het uitvoerig werd op
genomen in «Le Soirs> en in «La Meuse» I 
Als wederdienst zou de « Libre » dan de 
kommentaar van de heer Ruys over het 
optreden van de heer J. Brei (m... pour 
les flamingants ! en prijsuitreiking aan 
een zekere mevr. Ruys) kunnen publi-
ceien, en « Het Laatste Nieuws » zou de 
kommentaar van « Le Soir » ovei het
zelfde lied kunnen bekend maken. 

Ten slotte zou de Leuvense akademische 
overheid er kunnen voor zorgen dat niet 
alleen aan de Waalse studenten bij hun 
inschrijving de tekst van de roemruchtige 
« Verordnung » van de bisschoppen \\ ordt 
uitgedeeld, maar evenzeer van de Vlaam
se studenten (met enkele nota's over een 
paar tekstvervalsende vertalingen !). 

We weten te weinig van elkaar : de Vla
mingen kennen de Waalse minachting 
niet, die stilaan bezorgdheid wordt, de 
Walen kennen het Vlaamse ongeduld met, 
dat echt op strijdlust gaat lijken ! Daar
om : driekleurige kranten ! 

Nemrod. 

KJonge realistische Limburger». 
Marcel Vande Wiele heeft een 
« vechtlustig karakter dat ech
ter getemperd wordt door ge
zond verstand ». 

Zo heeft de « Libre » vast 
kunnen stellen dat de helft van 
de Vlaamse C.V.P.-vertegen-
woordiging vanuit haar fana
tiek anti-Vlaams standpunt 
« betrouwbaar » is. 

Dit trio, aangevuld met het 
slappe « vlaamsgezinde » drie
tal, moet de Vlaamse politieke 
meerderheid vertegenwoordi
gen. Dat belooft! 

VLUCHT VOOR DE.. . 

In de woelige meidagen, 
toen het probleem Leuven 
door het bisschoppelijk man
dement de gemoederen in be
weging bracht, richtte een 
groep leraars en leraressen uit 
St Niklaas een schrijven aan 
de kardinaal, * waarin het 
Vlaamse standpunt werd ver
duidelijkt. 

Een antwoord bleef echter 
uit : de kardinaal bleek in dit 
geval geen zin te hebben in een 
elders door hem zozeer aange
prezen dialoog. Enkele herinne
ringsbrieven hadden dan toch 
uiteindelijk als gevolg, dat op 
26 augustus jl. een antwoord 
kwam, een zeer merkwaardig 
antwoord overigens. 

De belangrijkste zin in de 
brief van de kardinaal was on
getwijfeld : « Wat de univer
sitaire problemen betreft met 
politieke weerslag, stellen de 
bisschoppen hun vertrouwen 
in de akademische overheid ».̂  

...VERANT
WOORDELIJKHEID 

Deze zin werpt een schril 
licht op de houding van de 
kardinaal. Nadat het mande
ment het klimaat grondig had 
bedorven, is Suenens toch wel 
even opgeschrikt van de reus
achtige reakties in het Vlaam
se land, niet in het minst ook 
bij de Vlaamse geestelijkheid. 
Het episcopaat, dat eerst zo 
manhaftig uit de hoogte veror
deningen uitvaardigde, vlucht 
thans voor zijn verantwoorde
lijkheid en laat de zaak over 
aan de «academische over
heid ». 

Meteen hervormen de bis
schoppen hun zo duurbare uni
versiteit tot de arena, waarin 
de strijd moet worden uitge
vochten. Allemaal uit «be

zorgdheid » 
Mater! 

voor de Alma 

PRIESTER 
JAN GEERAARTS 

Verleden zondag werd te 
Wiekevorst — de gemeente 
waar hij zovelen « tot Vlaan
deren weerom» bracht — 
priester Jan Geeraarts her
dacht In deze Kempische ge
meente was Jan Geeraarts en
kele maanden geleden gestor
ven. 

Hij behoorde tot de schone 
generatie van de onvervangba
re studentenbonden in de ja
ren voor 1914. Tijdens de 1ste 
wereldoorlog was hij legeraal
moezenier aan de IJzer; zijn 
Vlaamse ovetuiging bracht 
hem in de strafkompanie. Dit 
verleden van de IJzerrat werd 
zondag treffend geëvokeerd in 
de toespraak van oudstrijder 
dr. H. Gravez. In de bomvolle 
kerk — bomvol niet alleen 
omwille van de van overal sa
mengestroomde Vlaamsgezin
den, maar ook omwille van de 
massale deelneming der dorps
bewoners — hield pater De 
Laere een hooggestemd ser
moen. Na de Mis werd een 
prachtige heldenhuldezerk ont
huld. Het plaatselijk huldeko-
mitee, onder leiding van de 

onvermoeibare Ferre Bosmans 
en Jef Van den Bosch, heeft 
eer gehaald van dit imliatief: 
de herdenking van eerwaarde 
heer Jan Geeraarts groeide uit 
tot een heel schone, echt-
Vlaamsna~tionale plechtigheid. 
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Het beeld dat men in de internationale pers van dr. Hendrik Verwoerd getekend 
heeft, was zelfs geen karrikatuur meer : het vertoonde niet de minste gelijkenis 
met de mens, de politicus en de staatsman. Deze man, met het uiterlijk van een 
soliede Nederlandse hereboer, was allesbehalve de machtswellusteling en de 
sadist waarvoor hij uitgekreten werd door de handig geleide massamedia over 
heel de wereld. 
In de eerste plaats een intellektueel. Een man die van de wereld méér had gezien 
dan alleen maar zijn eigen Zuid-Afrika. Hij studeerde in Duitsland (wat vet 
onderstreept wordt in de wereldpers), in Engeland en in Amerika (wat kuis 
verzwegen wordt of kleiner gedrukt — waarom ?). Op 26-jarige leeftijd doceerde 
hij reeds te Stellenbosch. Dat was in 1927; Verwoerd was toen veruit de jongste 
professor van gans Zuid-Afrika. Zijn studierichting en zijn leerstoel — hij was 
professor van sociologie en sociaal werk — maakten hem allesbehalve tot een 
wereldvreemde kamergeleerde. Zijn sociale belangstelling is steeds ruim én 
praktisch geweest. Vooraleer in de ]oernalistiek en de politiek terecht te komen, 
hield dr. Verwoerd zich bezig met het probleem der arme blanken — de « poor 
whites » die in alle landen met een multiraciale bevolking eer zeer ernstig pro
bleem vormen. 

De jeugd van Verwoerd — geboren 
Amsterdammer, maar reeds kort na 
zijn geboorte uitgeweken naar Zuid-
Afrika — stond nog volop in het teken 
van de strijd tussen Boer en Brit, van 
de haast onverzoenlijke tegenstelling 
tussen de Afrikaanders en de engels-
sprekenden. Het lag in de lijn der din
gen dat de ingeweken Nederlander zou 
meevoelen met het Afrikaander gedeel
te, dat zijn politieke belangstelling zou 
gaan in de richting van de Nationale 
Partij. In 1937 werd dr. Verwoerd 
hoofdredakteur van het nationalistisch 
dagblad « Die Transvaler ». Hij zou dat 
bhjven tot in 1948 toen hij — op rijpe 
leeftijd reeds — in de politiek terecht 
kwam als senator van de Nationale 
Partij voor het Transvaler distrikt Hei
delberg. Twee jaar later, op 19 oktober 
1950, werd hij als minister voor Ban-
toe-administratie en -ontwikkeling op
genomen in de regering. Hij diende on
der eerste-minister Strijdom om in 
1958 diens opvolging als eerste-minister 
aan te treden. 

De loopbaan van dr. Hendrik Ver
woerd als eerste-minister van het door 
de Nationale Partij geregeerde Zuid-
Afrika werd gekenmerkt door een 
paar zeer grote successen. Het is on
der Verwoerd dat de laatste sporen van 
Britse overheersing weggewerkt wer
den : Zuid-Afrika werd een republiek. 
Het is tevens onder Vervoerd, en paral-
leel met de uitroeping van de repu
bliek dat de onverzoenlijk geachte te
genstelling tussen Britse en Nederland
se Zuid Afrikanen werd bijgelegd; het 
dempen van deze historische kloof is 
voor de toekomst van het land van on
gemeen belang. 

Nog onlangs zegevierde voor een in
ternationaal gerechtshof het Zuid-Afri
kaans standpunt inzake Zuidwest-Afri-
ka : een prestige-overwinning die niet 
kon weggeschreeuwd worden. 

Het zijn echter niet deze dingen die 
bepalend waren voor de houding, die 
een groot deel van de wereld aannam 
tegenover Verwoerd, zijn regering en 
zijn land. Het was in de allereerste 
plaats het probleem der apartheid, dat 
bepalend was voor de reputatie van de 
Zuid Afrikaanse staatsman. ' 

Het is niet zo eeuvoudig, een geldig 
oordeel over de apartheid te vellen. 
Veel minder eenvoudig in ieder geval 

dan een hele hoop schreeuwers denken. 
Hoe emotioneel men ook tegenover het 
probleem staat, de bazisgegevens blij
ven steeds dezelfde : drie en half mil
joen blanken staan in een één-tot-vier 
verhouding tot een meerderheid van 
kleurlingen. Toepassing van de (vol
ges simpele zielen) eenvoudige regel 
der demokratie — één man, één stem 
— zou betekenen, dat de Bantoe-meer-
derheid beslist en regeert. Het zou ech
ter tevens betekenen (en dat kan zelfs 
de hardnekkigste tegenstander van 
apartheid niet loochenen) dat Zuid-
Afrika het lot deelt van de ontelbare 
Afrikaanse staten en staatjes die kort 
na hun onafhankelijkheid in een chaos 
vervielen. 

De weg die Verwoerd gekozen had 
om dit — misschien wel onoplosbare 
— vraagstuk op te lossen, was die van 
de apartheid, beter gezegd : die van de 
gescheiden ontwikkeling. De apart-
heids-teorie klinkt niet zo absurd en 
misdadig als men het wil doen gelo
ven. Zuid-Afrika is een reusachtig land, 
waar plaats te over is voor iedereen. 
Plaats genoeg in ieder geval om de ver
schillende volkeren toe te laten, zich 
gescheiden te ontwikkelen en zich zo 
ieder op zichzelf — naar eigen tradi
ties, noodzaak en geaardheid — te ont
plooien. In de optiek van haar teore-
tici betekent apartheid niét de besten
diging van de blanke supprematie; ze 
wil echter wél de zwarte supprematie 
voorkomen. De uiterste konsekwentie 
van apartheid lokt trouwens heel wat 
blanke Zuid-Afrikanen niet zozeer aan : 
ze wil immers dat uiteindelijk de blan-

volking verkommerde en onderging in 
ellende — worden opgeruimd en ver
vangen door menswaardige behuizing. 
Nergens in Afrika gaan méér zwarte 
kinderen naar school dan in Zuid-Afri
ka. Nergens ook is er voor de zwarte 
bevolking een hogere levensstandaard. 

standige ontwikkeling, de oprichting 
van de Bantoestaten, met onder meer 
de installatie van een regering in 
Transkei. 

Er zijn echter heel wat negatieve as-
pekten en we zijn er niet blind voor. 
De strenge scheiding tussen de rassen 

HENDRIK VERWOERD 
ke zélf zijn huisvuil naar de belt voert 
en dat hij daarvoor geen zwarte knecht 
meer zal hebben. 

Van de teorie naar de praktijk. Het 
apartheidsbeleid van de regering Ver
woerd heeft ook andere dan de nega
tieve kanten die steeds weer belicht 
worden De bidonvilles rond de grote 
steden — negergetto's waarin de be-

Tipisch In dit verband : terwijl de we
reldpers het ellendige lot der negers in 
Zuid Afrika bejammert, trachten 
steeds weer duizenden Bantoe's ille
gaal Zuid-Afrika binnen te trekken om 
er te gaan werken : het « land van be
lofte » dat zij te allen prijze trachten 
te bereiken. En dan is er als eerste 
grote stap naar de uiteindelijke zelf-

Het parlement van Transkei : de pozitieve keerzijde der medalje. 

— zowel in de persoonlijke als in de 
groepsverhoudingen — is niet goed te 
praten. Daarnaast blijft de eigenlijke 
zin der gescheiden ontwikkeling aan 
heel wat blanken voorbijgaan; zij hou
den vast aan een meerwaarde ad aeter-
nam Kenmerkend voor deze mentali
teit is het anti-apartheidsverzet van de 
blanke vakbonden, wier leden hun 
« status » ontlenen aan het feit dat zij 
zich verheven wanen boven het zwarte 
proletariaat. In dit stadium van de ont
wikkeling IS tevens nog niet uit te ma
ken of bij de uiteindelijke verdeling 
van de territoria de Bantoe's zouden 
krijgen waarop zij recht hebben, niet 
alleen in oppervlakte maar tevens naar 
ekonomische capaciteit en naar mo
gelijkheden voor onrferemde, volwaar
dige ontulooiiP' 

In i<„u.t;r oovai .J hi.t piots* heengaan 
van dr. Hendrik Verwoerd een groot 
verlies voor Zuid-Afrika. Deze recht
gelovige, op het principiële vlak onver
zettelijke maar op het menselijke vlak 
ingoede man had — wat men ook moge 
beweren — met zijn beleid reeds een 
zeer belangrijk tussenrezultaat ge
boekt : hij schonk een nieuwe hoop 
aan de Bantoe's en hij bevrijdde de 
blanken van de vrees, overspoeld en 
weggevaagd te worden. Het ware te 
hopen dat de kortzichtigen, die in zijn 
tragische dood een simbool van be
vrijding hebben gezien, niet reeds zeer 
vlug er toe gebracht worden om het 
verdwijnen van de matigende en men
selijke invloed van dr. Verwoerd te 
betreuren. 

A.N. Tovano. 
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TER WAARHEID 
«Als de overheid wetten uitvaardigt of maatregelen treft, 
die tegen de morele orde en dus tegen Gods wil ingaan, dan 
kunnen deze voorschriften of wetten de burgers niet in ge
weten verplichten. „ Men moet eerder aan God dan aan de 
mensen gehoorzamen ". In dat geval houdt het gezag op gezag 
te zijn; er ontstaat een schandelijk onrecht ». 

(Johannes XXIII) 

STAAT, KERK EN VLAAMSE HOGESCHOOL 
Uit de cijfers die we o.m. in onze 

bijdrage van vorige week brachten, 
blijkt overduidelijk dat België op stuk 
van hoger onderwijs nog geen « rechts
staat » is, noch door het vóór 1965 toe
gekende recht, noch door het toeko
mende recht in uitvoering van de wet 
op de universitaire expansie van 1965. 

Wij moeten weten waar de regering 
en het parlement in deze aangelegen
heid staan, en eveneens waar de bis
schoppen staan. 

Gaat de staat in zijn universitaire po
litiek niet vrij uit ten aanzien van de 
Vlaamse volksgemeenschap, de kerke
lijke overheid evenmin voor wat het 
katoliek universitair onderwijs betreft. 

Een benadering van de feiten en van 
de voorhanden zijnde en beschikbare 
gegevens zal dit duidelijk maken. 

Bekijken wij, pro memorie, even de 
Frans-Nederlandse verhoudingen — en 
dus de ongelijke inspanningen van de 
«inrichtende macht» — in het kato
liek universitair onderwijs vóór de wet 
van 1965. 

Er waren acht katolieke universitai
re instellingen («universiteiten» en 
« met universiteitsfaculteiten gelijkge
stelde inrichtingen») : te Leuven 
(tweetalig), te Brussel (Frans) en te 
Namen (Frans) konden « wettelijke » 
graden behaald worden; te Antwerpen, 
Bergen en Brussel konden «weten
schappelijke » graden worden behaald. 

In de « met de universiteitsfacultei
ten gelijkgestelde instellingen » was het 
voor 1965 onmogelijk, een «wettelij
ke » graad te behalen in het Neder
lands. 

Indien wij de K.U.L., waar vóór 1965 
reeds volledige uitbouw der faculteiten 
en leergangen in de twee taalstelsels 
bestond, buiten beschouwing laten, dan 
zal de toestand er tot 1965 voor de ze
ven overige katolieke instellingen als 
volgt uitzien : 
Instellingen : 4 Franse, 3 Nederlandse. 
Leerstoelen : 31 Franse, 9 Nederlandse. 
Graden : 31 Franse, 9 Nederlandse. 
Vóór 1965 werden door de inrichtende 
overheid (d.i. het episcopaat) van het 
katoliek onderwijs « met universiteits
faculteiten gelijkgestelde inrichtingen» 
alleen voor het Frans stelsel opgericht : 
namelijk te Brussel en te Namen... dus 
wél buiten het arrondissement Leuven. 

En dan verklaart de huidige « inrich
tende overheid » zonder blikken of blo
zen, dat de Franse universiteit volgens 
de wet in het arrondissement Leuven 
moet blijven! 

Wat het episcopaat en het reperto
rium van het katoliek onderwijs ver
doezelen, was deze feitelijke toestand ; 
— voor het Nederlands stelsel : 

één universiteit zonder faculteiten 
maar met « leergangen »(!) 

— voor het Frans stelsel : 
één universiteit met faculteiten en 

twee met de faculteiten gelijkge
stelde inrichtingen ! 

Op het ogenblik dat de wet van 9 
april 1965 in voege trad, moest dus 'n 
grote achterstand van de Vlaamse 
volksgemeenschap worden opgehaald. 

De wet van 1965 moeten wij dan ook 
van zeer nabij bekijken en vooral 
waakzaam nagaan of de uitvoerende 
macht (staat) en de inrichtende macht 
(kerk) de nieuwe wetgeving wel dege
lijk (zullen) aanwenden om de 
Vlaamse achterstand te helpen onge
daan maken. 

Na de wet van 9 april 1965 vinden wij 
elf katolieke universitaire instellingen, 
volgens taalstelsel als volgt verdeeld : 
Frans 6; Nederlands 3; tweetalig 2. 

Na een volledige splitsing van Leuven 
worden de cijfers 8 (Frans) tegen 5 
(Nederlands), zodat de achterstand 
niet wordt ingelopen. 

Ook hier blijft Vlaanderen nóg steeds 
eisende partij. 

De «inrichtende macht» van het 
katoliek u n i v e r s i t a i r onderwijs 
krijgt, in uitvoering van de wet van 9 
april 1965 een boel geld uit de staats
kas (lees : uit de beurs van 63 t.h. 
Vlaamse belastingbetalers !) : 
— voor Brussel, Bergen en Namen : 

± 8 miljoen frank; 
— voor Antwerpen : 

+ 2,5 miljoen frank; 
— voor tweetalig Leuven : 

± 95 miljoen. 

Vermits de wetgever rekening heeft 
gehouden met het tweetalig karakter 
van de vrije universiteiten (Leuven en 
Brussel), alsmede met hun studenten
aantal, rijst onmiddellijk de vraag 
naar de verdeling van de staatsgelden 
van de K.U.L. 

Verklaarden de bisschoppen van Bel
gië op 21 december 1965 niet plechtig 
dat zij zich verbonden tot « voor beide 
taalgemeenschappen volledig dezelfde 
rechten en plichten » ? 

Bedoelt men financieel hiermee te 
zullen streven naar een fifty-fifty-ver-
deling in de K.U.L. ? Of zal de verde-
Img uitdrukkelijk geschieden op grond 
van het aantal studenten in ieder taal
stelsel ? 

Ter inlichting volgen deze aantallen 
voor het akademisch jaar 1964-1965 : 
Vlaamse studenten 8 434 
Waalse studenten 2 683 
Brusselse studenten 2.925 
Franstalige vaderlandlozen en 
Vlamingen in de Franse afdeling 495 
Staatsburgers van andere landen 1.233 

Fifty-fifty verdeling van de staats-
koek zou dus een schromelijke onrecht
vaardigheid betekenen. Maar op heden 
hebben wij dit nog niet eens bereikt! 

De verdeling van de staatstoelagen 
moet dus — naar de letter en de geest 
van de wet van 1965 — gebeuren op ge
lijkmatige wijze, rekening gehouden 
met het aantal studenten voor iedere 
afdeling. 

Maar met de staatstoelagen is nog 
niet alles gezegd. Er blijven nog de ont-
leningsmogelijkheden onder staats
waarborg met zeer opmerkelijke in
trest-faciliteiten. De « inrichtende 
macht» van bet katoliek universitair 
onderwijs (zegge : het episcopaat) kan 
zo maar eventjes tot 2,5 miljard fr op
nemen voor 40 jaar tegen 1,25 t.h. .» 
Zij kan en mag deze bedragen verdelen 
naar goeddunken, tussen de betrokken 
instellingen. 

In goed Vlaams : ieder bisschop 
heeft de macht in eigen hand om aan 
de Vlaamse gemeenschap eindelijk te 
geven wat haar toekomt. 

M. Coppieters. 

NIEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 

Korps Burgerlijke Bescherming : een hoogst noodzakelijke en nuttige instelling, spijtig genoeg 
met onvoldoende personeelsbezetting en bezoldiging. De taaitoestanden schijnen er — uitzonde

ring die de regel bevestigt — normaal. 

BURGERBESCHERMING 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens vroeg de minister 
van Binnenlandse zaken inlich
tingen over de Burgerbescher
ming, de spreiding van de ak-
tieve eenheden, de samenstel
ling van het kommando met 
opgave van taalrol. Dezelfde 
inlichtingen werden gevraagd 
voor wat betreft de school en 
het Nationaal Hulpkorps dat 
te Brussel gevestigd is. 

Uit het antwoord leren wij 
d a t de direkteur - generaal 
van de Franse taalrol is, de 
inspekteur-generaal van de 
Nederlandse. Voor de rest 
schijnt de verdelende recht
vaardigheid nogal juist door
gevoerd. Het nationaal hulp
korps dat te Brussel gevestigd 
was, blijkt opgeheven te zijn. 

BiJ DE SABENA 

In een krant was het be
richt verschenen als zou een 
monitor van de Sabena een 
opleidingskursus die begin 
maart begon, in het Frans ge
ven alhoewel zes van de zeven 
kursisten tot de Nederlandse 
taalrol behoren en de enige 
franstalige kursist verklaard 
had degelijk Nederlands te 
kennen. 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens vroeg in dat verband 
inlichtingen aan de minister 
van Verkeerswezen. Deze ant
woordde dat de door de krant 
verstrekte gegevens onjuist wa
ren want dat de kursus waar
van sprake, in het Engels 
wordt gegeven en dat de kur
sisten geantwoord worden in 
de taal waarin zij de vragen 

stellen. Een rechtzetting werd 
aan de betrokken krant ge
stuurd door de kursisten zelf. 
Aldus de minister. 

TOMBOLA 

Een vijftal leden vem het 
Nationaal Verbond der Oud-
Krijgsgevangenen zamelden — 
zo vernam volksvert. Mat-
theyssens — in de gemeente 
Aische-en-Refail geld in om 
noodlijdende oud-krijgsgevan-
genen te helpen. Met het geld 
zouden zij lotjes hebben ge
kocht van de tombola van het 
Verbond en hiermee een prijs 
van één miljoen hebben ge
wonnen. 

Meer bepaald wilde onze 
volksvertegenwoordiger hier
omtrent weten of de betrokke
nen van hun Verbond toelating 

hadden geld in te zamelen, of 
zij dit geld mochten gebruiken 
voor de aankoop van lotjes, zo 
neen of deze personen niet on
der de strafbepalingen vallen 
van de wet van 10 juli 1957 en 
of het Nationaal Werk geen 
beslag kan leggen op de gelden 
en hun opbrengst. 

Bijkomend wilde Reimond 
Mattheyssens nog weten of er 
voor de bedoelde tombola wel 
toelating werd gegeven en of 
de opbrengsten hun juiste be
stemming krijgen. 

Uit het antwoord blijkt dat 
door het Vast Bureau van de 
Nationale Werken voor oor
logsgetroffenen — waarover 
het volgens de minister in wer
kelijkheid gaat — nooit een 
aanvraag om toelating bij het 
Kollege van Aische-en-Refail 
werd ingediend. De beschik
kingen van de hogergenoemde 
wet zijn van toepassing indien 
de tombola-biljetten werden 
aangekocht met voor oorlogs
slachtoffers ingezamelde gel
den. Volgens de (mondelinge) 
verklaring van de gemeente-
overheid zou het liier echter 
gaan om een inzameling ter ge
legenheid van de kermis, ge
houden door « Les Amis réu-
nis ». Indien de inzameling 
plaats had ten voordele van de 
oorlosgslachtoffers, dan nog 
zijn de beschikkingen van ar
tikel 14 van de hierboven ver
melde wet van toepassing. 

Wij geloven niet dat het 
daar in Aische helemaal in 
de haak zit. 

KANAALBRUG 

Een heel dringend werk 
zou men kunnen uitvoeren aan 
de plaats waar de weg Meche-

len Dendermonde het kanaal 
Brussel-Rupel te Willebroek 
kruist. Wim Jorissen deelde de 
minister van Openbare Wer
ken mee dat volgens schattin
gen die aan de voorzichtige 
kant liggen, hier jaarlijks on
geveer vijfhonderdduizend 
werkuren verloren gaan door 
oponthoud wat OjJ een bruto-
loonverlies van minstens 35 
miljoen neerkomt; wanneer 
men het tij ds verlies van de 
voertuigen eveneens in de bere
keningen opneemt komt men 
tot een totaal van 50 miljoen. 

Volkens deskundigen zou de 
bouw van een tunnel aldaar 
100 miljoen frank kosten .. 

De minister antwoordde dat 
de bestaande brug te Wille
broek, deel uitmakende van de 
weg Mechelen-Dendermonde, 
zal afgebroken worden en aan
gewend voor het vervangen 
van de 600 m. afwaarts gele
gen oude spoorbrug, dit alles 
in het kader van de modernise-
ringswerken. 

SCHUILHUtSJE 
Op het perron van het sta

tion te St.-Gillis-Dendermonde 
is er geen schuthuisje. De 
reizigers die te St.-Gillis af
stappen komen in het open 
veld terecht en (vooral bij re
gen) in modder en plassen. 
Drs Coppieters verzocht de 
minister van Verkeerswezen 
om de bouw van een schuil-
huisje. 

In een antwoord van vijf lij
nen maakt de betrokken mi
nister er zich van af : er ko
men geen schuilplaatsen ! Een 
minister rijdt doorgaans niet 
per trein... 
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Het Friese nationaal bewustzijn leeft nog zeer sterk. Het uit zich in velerlei 
zaken : niet alleen door de taal, maar ook in het volksleven, de ambachten, 
sommige klederdrachten, gebruiken en zelfs de sport. Nog worden in vele 
plaatsen de oude motieven, die doen denken aan die der Skandinaafse landen, 
gebruikt : in de fraaie versieringen die op de Hindeloper meubeltjes worden 
aangebracht, die in het Makkumer aardewerk worden gebakken, in het Grouwse 
koper worden geslagen of verwerkt in het Sneekse zilver en het Leeuwarder 
weefsel. Het aloude vrijheidsteken en andere simbolen treft men aan in het 
been- en houtsnijwerk van Luinjeberd, in de langstaartklokken van Joure en 
het zeemanshandwerk van West-T er schelling. De fraaie klederdrachten, gemo
derniseerd voor de huidige noodwendigheden, worden bij alle mogelijke ge
legenheden in ere gehouden. Met een bijna ontroerende zorg worden de oude, 
vaak duizendjarige tiperer\de zadeldakkerkjes hersteld of gerestaureerd en zelfs 
in de sport vindt men het eigene terug. Is Friesland niet het paradijs voor zei
lers en voor schaatsenrijders ? Wordt niet het voorvaderse kaatsspel met veel 
bijval beoefend, evenals het fierljeppen, een soort polsstokspringen dat ontstond 
uit het zoeken naar kievitseieren in het wijde land dat doorsneden wordt met 
een wij war van sloten en watergangen 7 
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F.N.P.'s Statenlid Singelsma. 

Ook door het veelvuldig gebruik van 
de eigen vlag en het gedenken van de 
grote gebeurtenissen uit de volksge
schiedenis, wordt dit bewustzijn tot 
uiting gebracht. Ieder jaar, op 26 sep
tember gaan nog grote groepen uit de 
ganse provincie naar Warrens, de 
plaats waar in 1345 door het Friese 
leger de Hollanders teruggeslagen wer
den en meteen de uit die richting ko
mende penetratie werd gekeerd. Dit 
is voor de Friezen zoveel als voor ons 
de Guldensporenslag. Rond een klein 
monumentje met het opschrift « Lje-
ver dy of slaef - liever dood dan slaaf» 
verzamelen zich de « bedevaartgan
gers » om naar de redevoeringen te 
luisteren, de Friese volksliederen te 
zingen en te verbroederen. Van volks
liederen gesproken : de Friezen hebben 
eigenlijk twee nationale hymnen. Het 
eerste en échte, het « Fiysk bloed, 
tsjoch op » in 1829 door dokter Eeltsie 
Halbertsma gedicht en op de melodie 
van een Heidelbergs studentenlied ge
zongen, heeft het meeste burgerrecht 
verkregen. Het tweede, ontegenzegge
lijk het mooiste, is het « Dér 't de dyk 
it lan omklammet » dat evenwel niet 
vermocht het eerste te overvleugelen. 

De Friese gedachte leeft in geheel 
het volk in mindere of meerdere mate. 
Ook in de partijen, die een afspiegeling 

P 
frieslands' 
volksunie 

zijn van wat er in Nederland aan poli
tieke groeperingeft bestaat. De Partij 
van de Arbeid is veruit de grootste in 
Friesland en zij heeft vaak grote man
nen voor de beweging voortgebracht. 
Ook in deze partij zegden mensen die 
wij spraken zeer vaak dat zij Friese 
nationalisten zijn en in vele dorpen is 
het dank zij de meerderheid van de 
PvdA dat er een opleving en verbete
ring van het Fries bewustzijn ontstond. 
Aan de andere kant staan de zogeheten 
kerkelijke partijen met de ARP en de 
CHU als sterksten en de KVP als min
der grote. Vermeldenswaard in dat 
verband is wel dat de Friezen, in te
genstelling met wat men zou menen, 
niet zo erg kerkelijk zijn. Men treft in 
deze provincie het grootst percent on
gelovigen van heel Nederland ! 

• KNEPPELFRYD 

Toch bestaat er een Fries nationalis
me. Net zoals dat bij ons het geval is 
of was, kwamen de eisen van dit volk 
in de bestaande partijen niet genoeg 
aan bod, zowel wat betreft het sociale, 
het kulturele en het ekonomische. Een 
eerste reaktie onstond een twaalftal 
jaren geleden bij gelegenheid van 
« Kneppelfryd ». Veearts van der Burg 
uit Herenveen had voor de kanton
rechtbank tijdens een geding zijn ge
tuigenis in het Fries willen houden, 
maar de rechter, mr Woltsjer eiste een 
verklaring in het Nederlands hetgeen 
geweigerd werd door de betrokkene. 
Fedde Schurer uit Herenveen en Tsjer-
re de Jong uit Bolsward, twee joerna-
listen, schreven in de Friese Courier 
en in een regionaal weekblad simpati-
zerend over de houding van deze vee
arts, wat niet in de smaak van de over
heid viel. Beiden werden gedagvaard in 
Leeuwarden om te verschijnen voor 
het gerechtshof op het Zaailand. De 
betrokkenen waren zeer simpatiek in 
Friesland (Schurer is overigens nog lid 
van de Nederlandse tweede Kamer) en 
het werd een grote volksoploop. Poli
tie en brandweer rukten aan en er 
werd met de knuppel gechargeerd 
(vandaar de naam « Kneppelfryd » of 
«knuppelvrijdag»); er onstond ge-

drum, slangen werden overgesneden en 
er werd een beetje gevochten. De joer-
nalisten werden uiteindelijk op de 
schouders in triomf rondgedragen 
en 's avonds werden enkele vurige bij
eenkomsten gehouden waarop de wel
bekende en vooraanstaande, maar he
laas overleden Friese joernalist Tjittes 
Piebcnga het woord voerde voor nok-
volle zalen. Uiteindelijk verliep alles 
nog vrij rustig maar het onmiddellijke 
gevolg van deze volkswoede was dat 
enkele weken later een drietal mini
sters naar Friesland kwamen om de 
Friese zaak te regelen. Vastgesteld 
werd dat het Fries als officiële taal 
voor het gerecht werd erkend en dat 
andere maatregelen ten voordele van 
de eigenheid van dit volk zouden geno
men worden. 

• NATIONALISTISCHE PARTIJ 

De sindsdien ontstane stroming 
werd geleidelijkaan gekanaliseerd en 
mondde uiteindelijk uit in de oprich
ting van een Friese nationalistische 
partij. « De stichting van deze partij 
gebeurde ongeveer vier jaar geleden 
als gevolg van een misschien wat se
rieus bedoelde grap van twee kweek-
schoolleerlingen » Zo begon voor ons 
de heer Singelsma — groot, blondharig 
Fries-nationalistisch leider en lid van 
de Staten van Friesland — zijn verhaal 
van de « Frysk Nasionale Party » ! Toen 
de stichters de reakties uit Holland 
merkten — een grote meute joernalis-
ten stormde onmiddellijk over de af
sluitdijk naar Friesland — werden zij 
een ietsje benauwd over wat zij had
den ontketend en het gevolg was dat 
zij eigenlijk zo'n beetje onderdoken. 
« Zij waren misschien niet helemaal 
onserieus, maar zij hadden hun daad 
niet goed overzien en waren ook niet 
klaar voor de vragen die begrijpelij
kerwijze op hen werden afgevuurd ». 

Daarna is de draad weer opgenomen 
door mensen die het ditmaal wel ern
stig voorhadden en het gevolg was dat 
een groep «harden» die wisten wat zij 
wilden zich begonnen voor te bereiden 
op de verkiezingen van provinciale sta
ten en gemeenteraden die in de perio

de 1965-66 werden gehouden. De bazis-
leggers waren o.m. een boer uit Man-
gum, Tsjer Johannes de Jong, Sjoerd 
Span uit Stiens, een lid van de ortnito-
logische dienst, en enkele anderen uit 
de Friese beweging. Een jaar voor de 
verkiezingen benaderden zij ook Sin
gelsma die uit hoofde van zijn leraar
schap aan een rijkslandbouwschool en 
zijn bedrijvigheid op gebied van heem-
kunde, toponomie enz... zeer bekend 
was. 

Intussen werden de kaders georgani
seerd, afdelingen of kernen opgericht 
in de voornaamste plaatsen en verschil
lende kongressen gehouden waarop het 
programma werd vastgelegd. 

• EISEN 

Als kandidaat voor de Staten van 
Friesland, werd dhr Singelsma met 
klank verkozen, hoewel dient gezegd 
dat hij de enige nationalist is in een 
raad van 55 leden. De gemeenteraads
verkiezingen brachten al betere uit
slagen : in zeven gemeenten werden 
kandidaten gesteld en in vijf werd een 
zetel behaald. Het waren niet noodza
kelijk plaatsen waar bet Fries bewust
zijn het sterkste was, maar als jonge 
partij en ook omdat het niet altijd ge
makkelijk was om overal kandidaten 
te vinden — er is een zekere moed 
voor nodig — werd slechts in een be
perkt aantal plaatsen meegedaan. Het 
is wel zo dat vele mensen met de na
tionalistische partij simpatizeren maar 
velen blijven vooralsnog in hun oude 
partij en kijken de kat uit de boom. 

Het opkomen van de nationalistische 
partij sproot enerzijds voort uit een 
bepaalde laksheid van de oude partij
en ten overstaan van de Friese eisen 
en ook omdat deze partijen tipisch 
« Hollandse » regionale partijen zijn 
omdat zij (vooral voor de 2de kamer) 
hun kandidaten en kiezers in het « Wes
ten » zoeken. 

De Fryske Nationalistische Party is 
in de eerste plaats federalistisch inge
steld. Zij wenst voor de provincie een 
grotere zeggingsschap dan tot nog toe 
het geval is. Bijvoorbeeld op gebied 
van het onderwijs : de provinciale in
stanties moeten meer eigen macht 
krijgen in deze sektor. Met name eist 
de partij dat het onderwijs in het 
Fries verplicht wordt in alle scholen, 
zonder dat men de keuze afhankelijk 
maakt van de ouder-raden. Dit geldt 
ook voor het middelbaar onderwijs. 
Andere eisen betreffen het opmaken 
van de provinciale begroting die thans 
— naar het gevoelen van de Friese na
tionalisten • - al te veel gekorrigeerd 
wordt door « Den Haag » Voor wat 
het eigenlijke bestuur van gemeenten 
en provincie betreft wordt de verkie
zing van burgemeesters en van de Kom-
missaris der Koningin, door de gemeen
teraden en door de Staten van Fries
land vooropgezet. In Nederland is dat 
niet het geval; daar zijn deze personen 
gewoonweg ambtenaars die vanuit de 
centrale besturen aangesteld worden. 
De nationalisten wensen daarbij niet 
eens dat het rasechte Friezen moeten 
zijn die deze taken opnemen ,maar wel 
dat het mensen zijn die de Friese zaak 
toegedaan zijn. 

Wat de taal betreft wordt nog ge-
eist dat ambtenaars de mensen in het 
Fries kunnen te woord staan en ook 
deze taal kunnen schrijven. Friese 
brieven dienen in het Fries beant-
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die voorkomt in Schiermonniksoog, gewoon het 
Fries is voor « eiland ». Een andere uitgang van 
Friese plaatsnamen is « wert » zoals in Boalswert; 
hij duidt op de aanv^ezigheid van een terp; deze 
terpen zijn heuvels die in vroeger eeuwen opge
worpen werden in het waterland en waarop de 
eerste woningen gebouwd werden waaruit later 
dorpen ontstonden. Vele terpen werden in de 
negentiende eeuw afgegraven omdat de grondstof 
als mest werd gebruikt. 

ifoord, al wat in de raden in het Fries 
ezegd' wordt dient als dusdanig geno-
ileerd; dit gebeurt reeds in enkele 

-emeenten en sinds het verschijnen 
an dhr Singelsma, in de raad der Sta-
jn. Ons inziens leken deze eisen hele-
naal niet ekstreem te zijn. Wij zouden 
n Vlaanderen allenszins heel wat ver-
Ier gaan... 

EKONOMISCH 

Wat de industrie betreft, ook hier 
ijn er enige eisen, die vooral betrek-
ang hebben op het al te zeer centra-
istisch ingesteld zijn van de hogere 
iverheid. Voor het aanwijzen van de 
ujverheidskernen bijvoorbeeld, zou er 
neer bevoegdheid moeten liggen bij de 
provincie. Daarentegen dient het on-
lerhoud van zeedijken door het rijk 
redaan omdat thans een groot gedeel-

van het provinciaal budget naar de-
te werken gaat, wat ten nadele van 
3e overige infrastruktuur uitvalt. Ook 
de indijking van de Lauwerszee is 
steeds een eis geweest van de bewuste 
Friezen, terwijl anderzijds weer fel 
wordt opgekomen voor het behoud en 
jpenstellen van het natuurschoon, wat 
inlangs nog aanleiding gaf voor het 
louden van grote protestvergaderin-
jen toen men de plannen beken dmaak-
'e voor het bouwen van een reusachti-

elektriciteitscentrale bij Grauw, 
jiuist in het toeristisch gebied. De aktie 
heeft zeker rezultaten geboekt vermits 
deze centrale nu elders gesitueerd 
wordt. Ook op het gebied van de land

bouw — de belangrijkste nijverheids
tak in deze provincie — wordt meer 
zeggingsschap voor de boeren geëist 
wanneer projekten worden uitgewerkt 
en doorgevoerd. Zo bijvoorbeeld ziet 
het er naar uit dat de ingedijkte Lau-
werszee een oefenterrein wordt voor 
militairen, waar men de landbouwers 
uitstekende gronden zou kunnen be
zorgen Anderzijds worden de aan 
Friesland grenzende gebieden van de 
ingepolderde Zuiderzee bevolkt met 
landbouwers uit Brabant en Zeeland 
wat een dodelijke dolksteek is voor de 
kulturele gaafheid van het Zuiden van 
Friesland. 

Het oprichten van de friese partij 
en het opkomen lokte enorm veel reak-
ties uit. Het begon met belachelijk ma
ken, vooral in de pers alhoewel som
mige Nederlandse bladen ontvankelijk 
bleken voor een aantal eisen. Ook En
gelse en andere buitenlandse bladen 
bleken simpatiek te staan, terwijl in de 
provincie zelf de kranten ook niet af
wijzend reageerden Vooral de toon
aangevende Leeuwarder Courant — die 
eigenlijk voor wat vele punten van het 
programma betreft — de weg had ge
ëffend voor deze partij, deed haar 
steentje in het zakje. Eigenlijk is het 
gegaan zoals met de V.U. en fungeerde 
de F.N.P. als zweep Een onmiddellijk 
rezultaat was dat de Friese taal breder 
ingang vond in de Staten-generaal, 
waar 1/3 van de leden weer hun moe
dertaal gingen spreken. Ook enkele 
grietenijen volgden en in sommigen 
wordt zelfs uitsluitend Fries gespro-
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Tipisch Fries zadeldakkerkje : merkteken in het eindeloos vlakke land. 

ken In elk geval werd een stroming 
verwekt onder alle goedvoelende volks
genoten, ook in andere partijen. 

Zo staan er dan voor de volgende zit
tijd van de Staten verschillende pun
ten op het programma van dhr Sin
gelsma o.m de eis voor een eigen uni
versiteit. 

F.H.P. 
draagborden. Op de ptakhrieven : het hartvormige lelieblad uit 

's propaganda; zoals de VV. met jeugd, mikrowagens en .,-„.,.!,»,.. 
de Friese vlag en « Bhuw baes yn eigen hus » - « meester in eigen huis ». 

De Friese nationale partij haalde 
6.500 stemmen wat drie percenr uit
maakte In sommige delen was het tien 
tot elf percent, bij de daaropvolgende 
gemeenteverkiezingen werden de cij
fers nog verhoogd, vergeleken bij de 
statenverkiezingen. Het aantal leden 
neemt toe, het blad krijgt meer en 
meer lezers. Het heet de « Fryboetser » 
wat afgeleid werd van een bepaalde 
term uit het kaatsspel, de Friese na
tionale sport. Het is een gebaar waar
bij men met de hand over de dij wrijft 
om de slag meer kracht te geven. 

De leden betalen allemaal een vrij 
hoge bijdrage; er wera een dure en 
zeer dynamische verkiezingsaktie ge
voerd : in alle plaatsen reden mikro
wagens, er vloog een vliegtuig over de 
provincie, er liepen sandwichmen, er 
werd geplakt, gekolporteerd.. 

« Wij wensen geen muzeum van oud
heden te zijn, het gaat er om dat de 
mensen hier werk en brood moeten 
hebben, de kleine bedrijven, de mid
denstanders en de boeren moeten hun 
kansen krijgen, naast de grote indus
trie » zo formuleert het de heer Sin
gelsma. 

Dat de partij intussen geen stevige 
grondslag zou hebben in het volk 
wordt wel tegengesproken door het 
feit dat ze niet alleen veel aanhangers 
vindt bij de volksmensen zelf vooral 
zelfstandigen en boeren, maar dat zij 
ook gesteund wordt door vele vooraan
staanden uit het onderwijs, dokters en 
zelfs een aantal professoren waarvan 
er overigen een deel hun naam ver
leenden bij het opstellen van een lijst 
van aanbevplinor 

De Friese nationalisten staan ook 
open naar het buitenland Er zi]n tal
loze kontakten met federalistische be
wegingen Dhr Singelsma is zelf voor
zitter van de « Fryske federalisten », 
een organisatie die enige ti]d geleden 
nog een zeer geslaagd kongres hield 
waarop met minder dan tweehonderd 
afgevaardigden van federalistische or
ganisaties uit geheet Europa aanwezig 
waren. 

Staf De Lie. 
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DR. MARCEL BRAUNS: 

"MIJN WAARHEID" 
« Mijn uitgever aast op iets aktueels. Op iels ophefmakends. Ik ga aan het schrij
ven, met die vreemde aandrang van de knaap de waarheid die hij inzag uit te zeg
gen... ». Zo luidt het in de aanhef van de pocket, die onder de titel « Mijn waar
heid » van de hand van dr Marcel Brauns bij de uitgeverij De Galge te Brugge is 
verschenen. En inderdaad, dit Galgeboekje is dan het (geestes)-kind uit een wel 
zeer merkwaardig huwelijk : de jacht van de uilgeveer op sensationele aktualiteit 
enerzijds en de behoefte van de auteur om te getuigen voor wat zijn waarheid 
was en is op en rond liet voor enkele maanden te Wenen gehouden pioces Ver
helen. 

Dr Marcel Brauns voorstellen, lijkt 
wel overbodig. De thans 53-jarige Has
selaar, tot zowat twee jaar geleden nog 
een door-de-bandse — zij het dan zeer 
ongewone — pater jezuiet en sindsdien 
in akkoord met zijn geestelijke over
heid in de wereld om te zeggen wat 
hem c( up 's herten grond leit », heeft 
zich bij ontelbare gelegenheden in het 
nieuws gewerkt, gepraat en zelfs ge
zongen. Hij is een zeer bekend man, 
bijna een instelling, geworden. Toen 
een (Waals) karrikaturist van « De 
Standaard » bij de voorbije jaarwisse
ling de opdracht kreeg, om voor zijn 
krant de aktualiteit van het ganse jaar 
in enkele bijtende tekeningen vast te 
leggen, besteedde hij zowat de helft van 
zijn plaatsruimte aan de zingende pa
ter, wiens repertorium niets gemeens 
heeft met Venantius of met pater Du-
val. Dr Marcel Brauns werd dus de 
« Standaard ))-lezers zowat opgedist als 
de Man van het Jaar; alle verhoudin
gen en de speciale intenties van de 
karrikaturist in acht genomen toch een 
onderscheiding, die niet de eerste de 
beste in de wacht kan slepen. 

Dr Marcel Brauns is bijlange niet de 
eerste de beste ! Het aan de aanhef van 
deze bespreking geplaatste citaat be
wijst het reeds : de auteur is er zich 
volkomen van bewust dat de Galge hem 
omwille van de sensatie een pocket laat 
volschrijven; dat stoort hem echter 
geenszins, omdat hem zo dan toch maar 
de gelegenheid geboden wordt om te 
getuigen voor zijn waarheid. Zijn waar
heid inderdaad, en dat hoeft daarom 
nog de onze niet te zijn, want hijzelf 
noemt ze in zijn inleiding uitdrukke
lijk « iets van de waarheid door mijn 
ogen en ervaring bekeken ». Er is de 
politieker Brauns (alhoewel hijzelf zich 
tegen dat predikaat waarschijnlijk wel 
hardnekkig zal verzetten), er is de mens 
en er is de auteur. Alhoewel die drie 
bij hem •— zoals trouwens ook bij an
deren .— moeilijk te scheiden zijn, dient 
er toch een duidelijk onderscheid ge
maakt tussen de opvattingen die juist 
of onjuist kunnen zijn, de wijze waar
op de mens voor zijn opvattingen ge
tuigt en naar voor treedt en de ma
nier om deze opvattingen te verwoor
den en neer te schrijven. 

Alhoewel wij « Mijn Waarheid » 
zeer kritisch ter hand hebben genomen 
en alhoewel het niet zo bijster moeilijk 
zou vallen om er een aantal onnauw
keurigheden en fouten uit bijeen te le
zen, hebben wij bij de lectuur nog wei
nig zin gehad in kritische vivisectie van 
de tekst. De veroverende stijl waarin 
dit boek geschreven werd en de merk
waardige persoonlijkheid van de au
teur lieten daarvoor tijd noch lust. 

Dr Marcel Brauns is een literair oer
talent, een man die als weinigen in 
Vlaanderen de polemische pen weet te 
voeren. Men zal vergeefs naar een pa-
ralleel in onze letterkunde gaan zoe
ken; wij hebben nu eenmaal weinig 
echte pamflettisten en de enige naam 
die zich, naast die van Brauns, aan ons 
opdringt is die van Ward Hermans. 

Men zal in <( Mijn Waarheid » ver
geefs naar chronologie, naar systeem en 
ordening van de behandelde materie 
gaan zoeken. Is er irouwens wel zo iets 
als een behandeld onderwerp ? Dit boek, 
dat de door zijn uitgever zozeer gezoch
te sensationele aktualiteit ontleent aan 
het proces Verhelen, handelt slechts in 

bijkornende orde over dit proces. De 
zaak Verbelen loopt door de 223 blad
zijden als een dunne draad, als een dun 
snoer dat ontelbare kralen aaneenrijgt. 
De draad zelf is daarbij slechts sekun-
dair; men hoeft hem zelfs niet te zien; 
hij is er maar om begin en einde en 
wat daartussen ligt aaneen te houden. 
Het komt immers op de kralen aan 1 

Dr. Marcel Brauns pleit in zijn boek 
voor een waarheid die niet slechts de 
getuige op het proces, maar die de hele 
mens Brauns op ieder ogenblik en in 
alle omstandigheden van zijn leven ver
vult : zijn Vlaams-nationale visie, zijn 
liefde voor de gewone Vlaamse man, 
zijn grote genegenheid voor dit volk 
dat hij het rijkst-begaafde van het 
Avondland weet. Een ontstuimig vaak 
chaotisch getuigenis dat de kritische zin 
op meer dan één ogenblik onbevredigd 
laat, doch dat aanspreekt door de war
me adem van waarachtige artistieke be
wogenheid en menselijkheid die er over 
vaart. 

Als" wij hierboven spraken van de po
litieker, de mens en de auteur, dan 
dient toch onderstreept te worden dat 
deze drie-eenheid (de specialiteit van de 
auteur, maar dan op een ander vlak ') 
zich best laat samenvatten met het ene 

Sic transit gloria mundi: op de Heizel vervallen de boordkartonnen 
« oude huizen » van wat eens het « Vrolijk België » van de Expo 

was, tot stof en as. Zo vergaat het mini-Belgique de papa... 

woord : de dichter. Bij de dichter kan 
men ook dichterlijke vrijheden over het 
hoofd zien, om alleen maar oog te 
hebben voor de kern van zijn bood
schap. En die kern — dat heeft dit Gal
geboekje toch onder ontelbare gebre
ken, overdrijvingen en verbale biceps

oefeningen niet kunnen verbergen — is 
er een van eerlijke menselijkheid ea 
menselijke eerlijkheid. 

Dat is heel veel en men kan het 
slechts van uiterst weinig boeken zeg
gen. 

Toon van Overstraeten, 

TIEN JAAR "ONS ERFDEEL,, 
Bijna een dozijn jaar geleden zocht een 18-jarige jongeman 
die — als zovelen — in de schone letteren wou debuteren, 
kontakt met André Demedts : hij overstelpte — naar zijn 
eigen getuigenis « met de ongedurigheid en onredelijk
heid van een debutant » — de gevestigde auteur met zijn 
eerste pennevnichten. Het kontakt tussen Jozef Deleu — 
want dat was de debutant — en André Demedts zou later 
in meer dan één opzicht uiterst gelukkig blijken. Een der 
eerste vruchten ervan was, nu tien jaar geleden, het feit 
dat Demedts zijn jonge vriend aanspoorde « om iets voor 
Frans-Vlaanderen te doen ». Op eett vergadering van het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen in 1956 groeide dat « iets » 
uit tot de oprichting van een tijdschrift dat de aandacht 
zou vragen voor het probleem der Nederlandse aanwezig
heid in Noord-Frankrijk en dat tevens de samenwerking 
tussen alle nederlandssprekenden zou bevorderen. Zo werd 
« Ons Erfdeel » geboren. 

In de loop van de voorbije tien jaar wist Jozef Deleu 
niet alleen zijn literaire ambities om te zetten in de ste
vige reputatie van een ras-auteur, hij bouwde tevens — 
samen met een schitterende redaktieploeg — « Ons Erf
deel » uit tot een uiterst degelijk, voornaam, stijlvol tijd
schrift dat zowel qua inhoud als qua verzorging zijns 
gelijke niet heeft in de Nederlanden en dat gerust de ver
gelijking kan doorstaan met gelijkaardige publikaties op 
Europees niveau. 

« Ons Erfdeel » is, zoals de ondertitel het zegt, een « al
gemeen-Nederlands driemaandelijks kultureel tijdschrift ». 
Het wordt uitgegeven onder het motto van het bekende 
Marnix van St-Aldegonde-citaat « Hoe cond ick u mijn 
broeders oyt vergeten daar wij toch zijn in eenen stronck 
geplant » en het stelt zich tot doel : de kulturele integratie 
van het Nederlandse taalgebied te bevorderen : te ijveren 
voor het behoud en de verbreiding van de Nederlandse 
kuituur in Frans-Vlaanderen en in de gebieden waar deze 
vanouds een belangrijke plaats heeft ingenomen; de uit
straling van de Nederlandse taal en kuituur in het buiten
land te bevorderen; de banden tussen de nederlandstaligen 
in de vreemde en hun moederland te versterken; en samen
werking op kultureel gebied tussen Nederlands- en Afri-
kaanssprekenden na te streven. 

Zoals men ziet een niet geringe opgave, waarin het tijd
schrift in de voorbije tien jaar steeds meer en steeds beter 
geslaagd is. In de redaktie zetelen niet alleen Vlamingen 

(Deleu zelf, Willy Spillebeek en Gaston Durnez), maar 
tevens Noord-Nederlanders (Niessen en dr. Willemsen), 
een Zuid-Afrikaan (John Willemse), een Frans-Vlaming 
(Jacques Fermaut) en een Duitser (de bekende neerlan
dicus en Vlamingenvriend Josef Kempen). De ereredaktie 
vermeldt een brede waaier van namen uit alle Dietse ge
westen : mensen die zich, over alle politieke en levensbe
schouwelijke grenzen heen, gevonden hebben rond de 
doelstelling van « Ons Erfdeel »; onder hen natuurlijk ook 
André Demedts. De medewerking van neerlandici uit vier 
werelddelen hebben « Ons Erfdeel » niet alleen een inter
nationaal niveau, maar tevens een wereldwijde versprei
ding bezorgd. 

Het omvangrijke eerste nummer van de tiende jaargang 
(208 blz.) is een goede staalkaart van wat het tijdschrift 
doorgaans te bieden heeft. Naast een aantal vaste kronie
ken bevat het een merkwaardige reeks artikelen; het moge 
volstaan, er daarvan enkele hier even te vermelden. Er is 
vanzelfsprekend een terugblik op-de voorbije tien jaar 
(dr. A.W. Willemse) en een hulde aan de 60-jarige André 
Demedts (Jozef Deleu). Er is een zeer gestoffeerd artikel 
van André Vanhove over het «Willemsfonds en Frans-
Vlaanderen »; wie belang stelt in het flamingantisch ver
leden van het liberalisme, komt hier bepaald aan zijn trek
ken. Drs. Geerte de Vries schreef een sintetische kijk op 
« Het Nederlands in Denemarken ». De West-Duitse neer
landicus Josef Kempen v/ijdde enkele beschouwingen aan 
« De taalpolitieke oorzaken van de miskenning van het Ne
derlands in Duitsland », terwijl dr. M. Gysseling een bui
tengewoon boeiend artikel schreef over « Calais, Diets in 
de 13e eeuw ». André Demedts en dr. Szondi behandelen 
aktuele problemen (Leuven en Brussel). De Zwitser Lud-
wig Bernauer wijdde een uitvoerige bijdrage aan & De 
Elzas en Lotharingen ». Vermelden we daarnaast nog bij
dragen van dr. M. Van Haegendoren, de Praagse professor 
en neerlandicus dr. Frantisek Kalda, Marni.x Gijsen e.a. 

We kunnen dit hoogstaand, uiterst verzorgd en dege
lijk, door en door nationaal en Nederlands tijdschrift 
niet warm genoeg aanbevelen bij alle Vlaams-natioria-
listen, bij alle kadermensen van de Vlaams-nat ion <le 
partij . Een abonnement kost 150 fr, te storten oy i»cr. 
5893.45 van J. Deleu te Rekkem. Wie vFcrkelijk bekom
merd is om ons Nederlands erfdeel, verzuime niet zich te 
abonneren op dit tijdschrift. 

tv .o. 
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per SS p i egel - persspi e gel - pe r ss p i e ge I 
Woelig Afrika werkt door tot ïn onze poli

tiek. De moord op eerste-minister Verwoerd 
met de diskussies over zijn omstreden fi
guur. De Pilatushouding van de « nieuwe 
stijl » regering rond het vertrek van de Bel
gische leerkrachten naar Kongo. Zoveel be
drijzen ervan, ïn de interne polemieken 's 
het te hooi en te gras. Allerlei temas drin
gen zich reeds naar voor doch geen enkel 
beheerst de traag op gang komende politieke 
molen. 

DK STANDAARD 
Oeeft een genuanceerd oordeel over de 

•ermoorde Hendrik Verwoerd. 
ff Sedert 1958 leidde hij als eerste-minister 

het land waar liet gekleurde bevolkingsdeel 
het hoogste levenspeil van gans Afrika geniet. 
Maar zijn politiek bleef hevig omstreden. 

Ver\uld van zijn lenze « apartheid », is een 
van de zwakke zijden bij Verwoerd misschien 
de ongevoeligheid voor elke vorm van tegen-
argumentat ie geweest. Hij voelde zich geroe
pen tot een zending, die hij met de inzet van 
heel zijn persoon wilde vervullen. Rust gun
de hij zich tiaarbij weinig, zijn hard werk en 
toewijding aan zijn plichten waren bekend. » 

D E N I E U W E G I D S 

Ook hier gaat de diskussie over de politie
ke lijn in Zuid-Afrika. 

Ook hier wordt voor en tegen evenwichtig 
Afgewogen, Het probleem stellen roept bij ie
dere voorgestelde oplossing een reeks vraag
stukken op. 

« Ten slotte ziet niemand in door welk bf-
leld de door Verwoerd met onverbiddelijke 
hand doorgevoerde apartheid voor het ogen
blik zou kunnen worden vervangen. 

Het « a r e ook veikeerd te menen, dat door 
de strenge discriminatie beoogd wordt aan de 
bonte kleurlingen-bevolking de geleidelijke 
culturele ontwikkeling te onthouden. Maar de 
vraag kan worden gesteld of de gekozen weg, 
gezien de ontwikkeling in de andere Afri
kaanse gebieden, wel tijdig genoeg naar de 
culturele gelijkheid zal leiden. Bovendien wij
zen de Zuidafrikaanse gezagvoerders erop 
dat de zwarte bevolking in Zuid-Afrika reeds 
een grotere graad van onderwijs heeft be
reikt dan dit in de andere Afrikaanse lan
den het geval is. 

Wij Vlamingen, die ons nauw verwant 
voelen met de Afrikaanders, vragen niet be
ter dan dat Zuid-Afrika geleidelijk een bete
re klank zou krijgen in het koor der volke
ren en bij ons eveneens de algemene sympa
thie zou genieten. » 

H E T L A A T S T E N I E U W S 

Geeft een vraaggesprek van een medewer
ker met Verwoerd waar deze zijn stellingen 
over zijn politiek omschreef. Het venijn zit 
in de staart van het artikel waar met een 
flukse gedachtensprong van de joernalist bij 
Mussolini wordt terecht gekomen. « Nog een 
prtncipenreiter ». 

« Onze politiek van gescheiden ontwikke
ling heeft ten doel alle beschavingsvormen, 
die men in ons land vindt, tot hun recht te 
doen komen. Zij, die er zich tegen verzetten, 
zijn losgeslagen elementen, die alleen voor 
hun eigen belangen opkomen. Zij vertegen
woordigen niet de ware stem van de Ban-
toe, die evenmin als wij op wil gaan in een 
mengelmoesje van rassen met zogenaamde 
ff gelijkheid », waarbij hij (och alleen maar 
het onderspit zou delven. Ik stel mij de toe-

GELDSCHIETERS 
Par t i cu l i e r vraagt op zijn e igendom 
2e rang hypo theek Ik geef 9 % 
i n t e r e s t 
Schr i jven le t ters D 46 g a z e t 

komst van Zuid-Afrika voor als een gemene
best van volken, elk verantwoordelijk voor ei
gen welzijn, elk beschermd tegen inmenging 
van buitenaf. Dat is rechtvaardigheid. 

Tijdens het bezoek aan Grote Schuur dach
ten wij aan het interview dat Emil I.udwig 
eens met Mussolini heeft gehad. « Er sah 
mich gross an... n. Verwoerd keek niemand 
ff gross an», maar hij had dezelfde kruisvaar-
dersmentalileit als de Italiaanse diktator. En 
na ons interview met de man der apartheid 
dachten wij hoe verstandig het is zich meer 
te hoeden ^oor de « Principenreiter » dan 
voor de « Realpolitiker ». 

Ironisch genoeg, heeft hij nu zijn einde ge
vonden door toedoen van iemand, die mee 
kon delen in alle privileges van de stemge
rechtigde burgers in het land : een blanke. 
Laten wij er dankbaar om zijn. Indien een 
zwarte hem vermoord had, was het leed voor 
de Bantoebevolking niet te overzien geweest.» 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Waar geen principes meer spelen, maar 
zuiver Pilatus onverantwoordelijkheid is in 
de houding van de regering tegenover onze 
a helpers in de ontwikkelingslanden ». De 
kleinen kunnen de scherven betalen van de 
grote financiële a potters ». 

« Het zonderlingste is zeker dat de rege
ring de leerkrachten nu laat terugkeren zo
wat op eigen verantwoordelijkheid en de re
gering zich niet verantwoordelijk acht voor 
hun verblijf in Kongo, waarom werd dan 
door sommigen gedacht aan uitstel van die 
terugkeer, juist omdat de regering daardoor 
te veel verantwoordelijkheid op zich zou ne
men ? Gistereii voelde men zich ten volle ver
antwoordelijk, en precies daarom wilde men 
de terugkeer uitstellen of aan condities on
derwerpen, maa r vandaag geeft men het ver-
treksein, erbij zeggend dat men niet verant
woordelijk is. Men is dat, of men is het niet.' 

De mossel- noch vis-houding, onwaardig 
van een regering, heeft in dit geval toch één 
voordeel. Dat is dan dat ook de leerkrachten 
niet verantwoordelijk zijn voor wat de rege
ring, of een deel ervan, met hen heeft willen 
doen. » 

D E R O D E V A A N 

Waarvan de stukken ook wel eens tot hier 
zouden kunnen vallen is van de wereldrevo
lutiekoorts die de Chinese Rode gardes heeft 
aangestoken. 

Jan Debrouwere van de Rode Vaan is er 
ook niets gerust in. Wellicht hoort hij te 
graag Beethoven. Zijn artikel stond naast een 
< coexistentiebeschouwing » over Diksmuide. 
Van uit die dialooggeest hadden wij ook 
graag een woord van afkeuring gelezen over 
de nieuwe godsdienstvervolging in China. 
Oude nonnen die men in de goot werpt is 
nog meer af te keuren dan Griekse en Ro
meinse vazen. Of doe ik hier aan deviationis-
me ? Zo'n nonnetjes buitenwerpen is wellicht 
naar opium kloppen uit de Chinese pijp ? 

ff Dat een volk zich in zijn ontvoogdings-
strijd ook van kulturele kluisters bevrijden 
wil, is goed. Komt het er evenwel op aan, 
er zich terdege rekenschap van te geven wat 
kulturele kluisters zijn ! Komt het er voorts 
op aan, hoe men er zich van losmaakt... 

Bepaalde berichten verwekken ontsteltenis, 
ook bij progessisten, ook bij mar.xisten. Dat 
een troep heethoofden de musea vernietigt, 
Griekse en Romeinse vazen verbrijzelt en de 
straten overdekt met antiek Chinees vaat
werk, herinnert aan uitspattingen die men 
ook in Europa heeft beleefd, en dat in een 
periode die \elen van ons nog fris voor de 
geest staat. Voor zover « fris » hier de juiste 
term is. 

Dat de muziek van Beethoven uit China 
verbannen wordt, dat het schaakspel als 
« bourgeois » gedoodverfd wordt, kunnen we 
onmogelijk nog beschouwen als positieve as-
pekten van een kulturele « revolutie ». En we 
stellen ons de vraag, in hoeverre zij die op 
die manier de demons uit het verleden over-

Z O N T E K O O P 

Indien U ons de o rgan isa t i e van u w re is t o e v e r t r o u w t b ieden wij U nog een 
zonnige vakan t i e aan . Zuid-Spanje, de K a n a r i s c h e E i l anden , Zuid-I ta l ië , Yoego-
slavis lë , Israël , L ibanon enz. zijn aanbevolen re isdoelen voor het na jaar . 
Deel ons u w w e n s e n mede en omgaand on tvangt U enkele i n t e r e s san t e voors te l len . 
Ook voor de w in t e r spo r t - r e i zen is « d r ingend » beste l len aanbevo len . 
INLICHTINGEN : VTB-Sekre ta r iaa t , St . - . Iakobsmarkt 45, A n t w e r p e n ; tel . 
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Mechelen, Oos tende en St .-Niklaas ; bij al onze ve r t egenwoord ige r s . 

winnen willen, geen nieuwe demons oproepen 
die moeilijker te bedwingen zullen zijn dan 
de eersten. » 

RAAK 
In een bijdrage « Hoe is de toestand nu in 

Zwartberg » blijkt hoe de bezweringsformu
les van de heren Cool en Major in februari 
ook maar opiumschuiverij was. Een heel 
deel van de Zwartbergarbeiders kunnen op 
de kribbe bijten wat de herplaatsingspremie 
betreft. 

ff Ten slotte is er de herplaatsingspremie. 
Voor velen is het een aansjioring om uit te 
kijken naar een nieuwe betrekking, voor an
deren is het een grote teleurst^ling. 

Zij die heengingen voor 1 mei krijgen niets. 
Vooral bij hen die in feite nog geen nieuwe 
betrekking hebben en volop een cursus van 
beroepsherscholing volgen, is dit een moeilijk 
te verteren pil. Zij beseffen dat zij ergens 
de stoot hebben moeten geven en nu vallen 
zij er naast. In de loepassingsmodaliteiten 
zou hier ernstig naar een oplossing moeten 
gezocht worden. 

Daarmee is echter alles niet gezegd. De 
moeilijkst te plaatsen mensen zullen slechts 
helemaal op het einde aan de beurt komen. 
De 423 arbeiders, die ouder zijn dan 50 jaar, 
de 1.?2 bedienden, die allen tussen de 40 en 
de 65 jaar oud zijn, die mensen die zich psy
chologisch veel moeilijker in een ander kli
maat zullen laten opnemen, zij die gehandi
capt zijn door een arbeidsongeval. Nog zeer 
veel menselijkheid en rechtvaardigheid zal er 
nodig zijn vooraleer Zwartberg tot het verle
den zal behoren. » 

H E T V O L K 

De halve-draai-rechts taktiek in de CVP-
pers begonnen rond de kwestie Leuven ^vordt 
deze week nog eens duidelijk geïllustreerd in 
het Volk. De reden wraarom werd nooit zo 
duidelijk uitgesproken. Het moest eens in *t 
voordeel van de « extremisten » zijn. Waa r 
is de tijd dat een zekere heer Lefèvre, bij 
toeval CVP-voorzitter, ook toevallig de opper-
bons was in het « niet-politieke » school-
strijdkomitee ? 

Dat mocht natuurlijk. 
ff Het was betreurenswaardig dat de repre

sentatieve studentenleiders na 13 mei j.1. uit 
vrees voor sancties, gedwongen werden zich 
op de achtergrond terug te trekken en de 
leiding van de studentenactie over te laten 
aan oud-studenten, die in' vele gevallen poli
tiek geëngageerd zijn. 

Zo is het de bede\aarders van Diksmuide 
opgevallen dat het « Actiecomité-Leuven », 
ter gelegenheid van de IJzerbedevaart, zijn 
intrek had genomen in het plaatselijk Volks
unielokaal, terwijl aan de ingang luidruchtige 
propaganda werd gemaakt voor een meeting 
van ex-pater Brauns. 

Dat was op zijn minst ongepast voor een 
comité dat boven elke partijpolitiek beweerde 
te staan. 

Het eerste gevolg van de ontbinding van 
het « Actiecomité y> is dat de aangekondigde 
ff voettocht door N'laanderen », of de « Me-
redilh-mars » zoals hij genoemd werd, on
der de leiding zal staan van de studenten
leiders zelf. Naar men zegt, zal de tocht te 
Leuven besloten worden met een meeting in 
de Rijschool. Hopelijk zal deze meeting een 
zuivere studentenaangelegenheid zijn en niet 
een platform voor geroutineerde politici of 
toekomstige politici, die de Leuvense proble
matiek een weg willen opsturen die de mees
te katholieke Vlamingen niet willen bewan
delen. » 

D E N I E U W E D A G 

De PVV heeft haar anti-Vlaamse veldtocht 
dan al maar ingezet aan de kust. Jacques-
Jaak ging er in een nieuwe « slager » de fla
minganten te lijf. Vanderpoorten in de zaal 
aanwezig voelde zich niet geviseerd. 

Hij is uitgegroeid boven het flamingan-
tisme. 

ff Jacques Brei — een « Vlaming » die in 
het Frans zingt — heeft zondag in de Kur-
saal te Qostende een nieuwe anti-Vlaamse 
schlager gelanceerd. Het was tijdens een 
galafeest, mede ingericht door Het Laatste 
Nieuws en La Dernière Heure en vereerd 
met de aanwezigheid van vier Vlaamse mi
nisters, de liberale slippendragers van de 
Brusselse sui)erliberalen Vander Poorten, De 
Clercq en Grootjans en cte katoliek Piers. Na 
het muzikale gedeelte had een kwis plaats, 
gewonnen door een Vlaams katoliek jour
nalist uit Antwerpen, die van Jacques Brei 
in hoogsteigeu persoon en al blozend de pnjs 
ontving. En nu de feiten : het bedje luidt 
ff Quand je serai vieux », met een vers : 

ff Vivent les Belgicalns et merde potir fcs 
flamingants ». Het lokte een storm van toe
juichingen uit vanwege het Brussels publiek, 
dat vroeger reeds een ander chanson van Brei 
had toegejuicht « Les Flamandes » waarin 
tleze liedjeskweler de draak steekt met de 
\ ' laamse vrouw. 

M'ïj in Vlaanderen antwoorden : merdo 
pour les libéraux et pour Brei ! Dit « merde » 
zal blijken bij de volgende verkiezingen. Re
kent er maar op, blauwe mossels en pro\(>-! 
kateurs ! 

'T P A L L I E T E R K E 

Jacques Brei had best eens gekeken naar 
de T.V.-uitzending van Florquin over een van 
die flamingantische « types enmerdants », hij 
zou zijn liedje wijzigen. 

ff Over de flamingant, de nationalist, de 
« extremist » heeft de brave bprger die zijn 
kijkgeld betaalt, met wrevel zijn stembiljet 
en met nog meer tegenzin zijn belastings-
briel ontvangt, een plastisch idee, geknipt 
volgens een vast patroon. De flamingant is 
een schichtig, wantrouwig, sjofel en wereld
vreemd type van mens. Een zo niet primaire 
dan toch primitieve sterveling. 

Wat moeten diezelfde burgers, vastgeroest 
in die klassieke opvatting zonderling hebben 
opgekeken ! Die stereotiepe beschrijving paste 
allerminst bij Jozef N'an Overstraeten, noch
tans flamingant rabique en federaliste notoi
re. 

Om te beginnen moeten die argeloze kij
kers, met copybook-meningen o\er de Vlaam
se beweging, hebben vastgesteld dat het na
tionalisme enorm goed konserveert (beter 
bievoorbeeld dan het socialisme). Dat gezond 
en open gelaat, die vinnige blik en dat dyna
misch woordendebiet van de seventy-ager, 
Jozef Van Overstraeten, was een fysische be
schaming van alle duistere beschrijvingen die 
over de flamingant worden gekolporteerd. De 
voornaamheid van de stijl, de eruditie, kor
tom de beschaving van degene die in het 
programma « de gastheer » (met de klem
toon op de laatste lettergreep) wordt geheten 
was een levende getuigenis tegen de onzin 
die bladen lijk « La Libre » en « Le Soir » 
nog dagelijks verkopen wanneer zij de be
wuste Vlamingen doodverven als een bende 
kultuurlozen, met hoge wazige idealen en la
ge voorhoofden, geleid door semi-intellektue-
len die in aanmerking komen voor een stu
diebeurs uit het fonds van de ontwlkkellngs-
liulp. 

Maar voor alles is Jozef Van Overstraeten 
in zijn T.V.-vertolking een levend protest ge
weest jegens degenen die beweren dat de 
flaminganten warhoofden zijn, die niet goed 
weten wat ze willen en schermen met leu
zen die ze zelf niet begrijpen. » 

D E P O S T 

Waar het ten Huize van Van Overtraeten 
de optimistische noot was in de Vlaamse toe
komst zag Rik Borginon het donkerder in 
een vraaggesprek dat « De Post » hem deze 
^veek afnam. 

Brussel de kankerplek, zoals Borginon het 
reeds in Diksmuide zegde. 

ff Ook nu nog is tie \ laanise strijd niet uit
gestreden. Ik zie het zelfs ««gszins pessimis
tisch in. De strijd gaat immers tegen de 
Brusselse centralisaliepolitiek, die met de dag 
sterker wordt. Ik geloof toch dat ik goed ge
plaatst sta om dat te beseffen. Daar moet 
dringend een oi)lossing voor gevonden wor
den. Anders is het voor altijd te laat. Mo
menteel kimnen de ff onbetrouwbare » Wa
len en de Vlamingen tesamen niet eens op 
tegen de machtige gemeentepolitiek van 
Brussel. En wat het ergste is : de Vlaamse 
bewustwording groeit voor het ogenblik min
der snel aan dan de macht van Brussel. Toen 
een vriend mij tijdens de jongste IJzerbede
vaart de huidige Vlaamse strijd afschilderde 
als een tijdrit tussen Vlaanderen en Brussel, 
heb ik hem dan ook geantwoord : « En ver
geten wij niet dat Anquetil tegen ons rijdt. » 

Walter Luyten. 

LEUVEN-MECHELEN 

HAND IN HAND 

Aktie-bal 1 oktober, 21 uur, Mechelen, 
Stail.sfeest7.aal. 

T.V.-orkest Ouintens Theo Mertens. 
Plaatsbespreking : 
Salamander, Adegemstraat. 
Opsinjoorke : Nieuwwerk. 
Telefonisch : 015-12942. 

«ONSTRUKTIEWERKHÜIZEN S T O K O T A 
Stookolietanks ifi alle afmetingen. 

VEBZOHGDE AFWEBKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN 
re l . • Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
Dender tnonde 052/ 470 60. 

ZOEK T E HUUR : 
Landhu i s of Villa met garage . Cent ra 
le v e r w a r m i n g . - mode rn , comfort -
b a d k a m e r . Min. 3 s l aapkamers , tegen 

1 nov. liefst in bosr i jke s t reek . Max. 
6.500 fr. pe r m a a n d . Niet ve rde r dan 
25 km. bu i ten Antw. Stad. - Tél . : 
(03) 53.69.42. 

Impor t f i rma in volle u i tb re id ing zoekt 
voor het Vlaamse land d r i n g e n d 
V R IJ E VERTEGENWOORDIGERS. 
Ook vaste be t rokking mogelijk. Speel
goed en fantazie-ar t ikelen. Zeer goede 
b roodwinn ing . 
Voor ve rdere in l icht ingen : telefoon 
Antwerpen 03/77.5L16. 

file:///elen
file:///laanise
http://Stail.sfeest7.aal
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. • Dries 16. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 - Bestuurder Jos Feyaerts 

NAANLEG 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen, rozen; 
sierstruiken, maasrotsen, aües voor de tuin. 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
Loon t rekkenden tot 100.000 F : zelf
s tandigen, l a n d b o u w e r s tot 500.000 F. 
Auto, g rond , e igendom, tot 100 %. 
kredie t , geen voorschot nodig . 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

Telpf. : 03/35.98.95, tot 21 uu r of schr . 
F.B. Bisscl ioppenhoflaan 69 te Deurne -
A n t w e r p e n . — Ik kom thu i s . 

R E G E N M A N T E L S 

Z O M E R K O S T Ü U M S 

Kom nu eens kijken in onze l-ollektie. 

Alles naar laatste n i t in kwaliteitssfof, volmaakt afgew r k t 

St-JANS VLIET 19 (Kleine tunne l ) ANTWERPEN. T. 339165. 

ALLE V E R Z E K E R I N G E N 
l e l . : (03)31 66.33 van 9 12 o. - 7 10 uur . 

J A N G O O S S E N S 
VU.IOH DIUh.SShiNbSTiiAAl 61 
AXT'AEHPEN. 

Stelt zijn kand ida tuu r bij alle Vlamingen voor 
elke verzekerings\<irtn en schenkt aan alle 
jong gehuwden g ia t i s b rand en B.V. famiüale 
(alle r is ico 's tegen d e r d e n ) . ' 

ACTO _ MOTO NOG STEEDS AAN Ü I D E l A H I E F . 

SCHTIMHI BHEKM.VIKASSKN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkingslagen 

liESSf )H'IMA1 BASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

STAK' 
(Brevet 512767) 

TE ZEI.E (O VL.) 
G E W A I I E E B U E BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 14641 en 44642. 

Indien f geen verkoper 
in uw j m t r e k kenl s tuur 
ons een kaart je en we 
zenden l het ad t e s van 
de dichts bijgelegen ver
koper Star Zele 

HËRMES 
b u l t ^ l O L 54 Zuidlaan 

211 M. Le inonnie r laan 
Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKBETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dakty lograf ie 
in vier ta len. 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving. 
Moderne ta len. 
Handels-
co r r e sponden t i e . 

Dag en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordel iger . 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND 

ROD! p 
1 L 

Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T V̂  E R P E N. 
Telefoon : 03/38.91.24. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

September : Grote Bierfeesten in 
de Dortmunder - Thier - Brau - Hoven 

Orkesten 
T E L E U V E N 

— 10-9 : Die Fuscher Biiab'n 
— 11-9 : Hummel-Bummel 
— 17-9 : Die Fuscher Buab'n 
— 18-9 : Dortmunder Thier K. I 
— 24-9 : Dortmunder Thier K II 
— 23-9 : Dortmunder Thier K. I 

T E H U L S T E (KORTRIJK) 
— 10-9 : Thorez 
— 11-9 : Sabo 
— 16, 17, 18-9 : OFFICIËLE OPENING. 

3 dagen met meerdere orkesten waar
onder Sabo - Thorez, enz... 

— 24-9 : Thorez 
— 25-® : Thorez 

T E AALST 
— Doorlopend het orkest Carller. 

Oktober - November - December 
GROTE BIJNWIJNFEESTEN te Leuven -
Antwerpen - Aalst - Kortrijlc met de wijn
bouwer 3. MOTSEL van GAU ALGESIIEIM 
AM RHEIN. 
Al de grote gekende Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen is er altijd : originele 
Breugeliaanse stemming - deftige leute en 
plezier - goede bediening - beste dranken 
goed en niet duur. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals - Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

— LEU\EN : 1.000 plaatsen 
— AALST : 1.000 plaateen. 
— KORTRIJK : 850 plaatsen. 
— ANTWERPEN : 700 plaatsen. 

Alle kameraden vinden elkaar daar t cmg 
en bijzonder op de ofticièle opening van 
het DORTMUNDER-THIER-BRAU-HOF te 
HULSTE (Kortrijk), Bruggesteenweg 1, op 
16, 17 en 18 september 1966. 

BAZEN of GERANTS w o r d e n gezocht 
voor 2 mooie Vlaamse s tuden ten-cafés 
te Leuven . 

Grole teiis: 
GLAZEN en MONTEREN, • 
GrAtii voor verielercJen. 
Herstellrngen in eigen werlhuif* 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optielier — 
Kericstradt, 58 — A.ilwerpen 
(Lvt « u b. op het huisnummer Q 

Telefoon: 35.86.62 

10 % korltng op vtrtoon deicr. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T 8 

Tiensesteenweg 128 Rorbeek-LA. 
Tel : (016) 463 11 

Voortverkopere worden cevraagd. 

1 0 0 0 - F R . bij 
a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering o atz \l C f 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B K t V t 1 
in gephosfateerde staalplaat. O "^ H Q fl 
Zeer lichte bediening. Z O U 5* O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C l O O 
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N " 
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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bewegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
KOLPORTAGES 

Buiten de gewone wekeliikse za-
terdag-kolportages grijpt er een gro
te «Schok»-wer(toclit met het blad 
« WIJ » plaats op zaterdag 24 sep t 
in het centrum van de stad op de 
belangrijkste verkeerspunten. Er zal 
slechts één utir gekolporteerd wor
den, maar het moet massaal door 
alle leden en simpatisanten die zich 
vrij kunnen maken uitgevoerd wor
den ! Vertrek stipt te 15 u. Lokaal 
c Tyrol », Nationalestryat 22. 

O p zondag 16 oktober kolportage 
met « WIJ » vergezeld van radio-
wagen in sektie zuid. Vertrek lo
kaal « Begijnhol », hoek Kronen
burgstraat - Begijnenstraat om 10 
u. Let op, ook alle gemeenteraads
leden van Antwerpen-Stad doen 
hieraan mee. 

LEDENVERGADERING 
Vrijdag 23 september 20.30 u. Lo

kaal « Vicky », St. Jansplaats 7, gro
te ledenvergadering, ook voor de 
leden van afd. L.C), en Polder. Deze 
vergadering wordt een herhaling en 
een voortzetting van de suksesvolle 
avond enkele maanden geleden 
waar volksvertegenwoordiger H. 
Schiltz sprak over taktiek en voor
lichting tussen Leiding en Basis in 
de V.U. Vragen der leden zullen 
ook beantwoord worden door ver
schillende V.U.-parlementsleden die 
hiervoor speciaal worden uitgeno
digd. 

O p een nog nader te bepalen da
tum in oktober komt de heer Cop-
pieters spreken voor alle leden en 
simpatisanten onzer afdeling. 

Het vast secretariaat staat steeds 
ter beschikking om uw problemen 
op te lossen. Het is geopend alle 
dagen van 1.̂  tot 17 u. donderdags 
zelfs tot 19.30 u. (zaterdag en zon
dag gesloten) Frankrijklei 8, te l 
32.81 01. 
T I JDELIJKE VERHUIS 

Het secretariaat blijft nog mins
tens tot eind sept. gevestigd op het 
oude adres Frankrijklei 8 (Peter 
Benoit). 

De juiste datum van tijdalijke 
verhuis naar het adres \ an Dr. De-
lahaye wordt later nog meegedeeld. 
AUTOKARAVAAN 

Onze afdeling doet mee aan de 
grote trek op zondag 18 septembei 
naar de streek van Oudenaarde 
Ronse. Vertrek met eigen wagens 
Plantin-Moretuslei om lOJü u. 
Breng de Leeuwen\laggen mee I 

Er worden ook autobussen inge
last : vertrek "s morgens 10 uur 30 
en ook 's middags te 14 uur. Prijs 
ongeveer 65 fr. Plaatsen te bespre
ken voor leden van onze afd. op 
het secretariaat. Let op : laatste 
dag der plaatsbespreking maandag 
12 sep t 

Deurne 
AUTOBUS NAAR RONSE 

Deurne gaat op 18 september 
met een autobus naar de betoging 
te Ronse. 

Vertrek uit Deurne om 13 uur 
30 s t ipt Bijeenkomst op volgende 
plaatsen (vanaf 13 uur 15) : lokaal 
Plaza, Gallifortlei Deurne-centrum; 
St. Rochuskerk. Deurne-Zuid. 

De betogers /.uilen rond 21 uur 
terug te Deurne aankomen. 

Prijs : 65 fr. per persoon. 
Inschrijvingen : Van de Cauter, 

De Sevillastraat 100, Deurne; Hil-
ven, Gen. Slingeneyerlaan 117. 
Deurne; lokaal Plaza, Gallifortlei, 
Deurne. 
LEDENVERGADERING 

Op maandag 19 september om 20 
uur 30 gaat onze maandelijkse le
denvergadering door in het lokaal 
Plaza, hoek Gallifortlei en De Mon-
tereystraat te Deurne (C). 

Onderwerp : « Wat niet Leu
ven ? B. Spreker : Mr Herman Wa-
gemans. 

Op dezelfde avond worden de 
eerste 500 ingebonden boeken voor 
de Voerstreek tentoongesteld in het 
lokaaL 

Miei Cools k o m t ! 
Noteer deze datum. Gezellige 

sfeer en pret verzekerd. 
Gelegenheid oin met elkaar ken

nis te maken, zowel volksvertegen
woordigers als propagandisten zul
len U welkom heten, niet vanop het 
podium, maar in de zaal aan uw 
tafels. 

Wij verwachten U. 
KULTURELE KRING 

Zaterdag 17 september 1966 te 20 
uur spreekt drs. Karel Hemme-
rechts, secretaris BRT, onder het 
motto : « Heb je ze alle vijf ? » 
over de Brusselse flamingantenkwis 
van Boergondier tot franskiljon. 

Belangstellenden worden vriende
lijk uitgenodigd in de zaal CBA, 
Sportterrein, Pr ins Boudewijnlaan 
311. 

Inkom : 20 fr.; leden : 15 fr. 

Ekeren 
Nu de verlofperiode ten einde is, 

worden de kolportages met ons 
blad « Wij » hernomen. De eerste 
kolportage heeft plaats op zondag 
11 september e.k t.e Ekeren-Cen-
truni. Bijeenkomst aan de kerk te 
Ekeren-Centrum om 10 uur, van
waar de kolpoi-tage een aanvang 
neemt. Wij verwachten iedereen 
op post 

BRABANT 

werf abonnementen voor wij 
kolporteer met '' wij'' 
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Mortsel 
MET » T U L » NAAR BRUGGE 

Reisgezelschap « Tijl » richt een 
derde uitstap in op zaterdag 10 
september naar de feerieke ver
lichting van Brugge. 

Het programma ziet er uit als 
\olgt : 13 uur 45 : bijeenkomst aan 
Vlaams Huis « Tijl », Antwerpse
straat, Mortsel; 14 uur (stipt) : ver
trek per autocar; 16 uur : aankomst 
te Brugge (Vlaams Huis); vrije wan
deling; 18 uur 30 : avondmaal in 
Vlaams Huis; 19 uur 30 : boottocht 
langs de Reien en gelelde wande
ling: 22 uur : gezellig samenzijn in 
N'laams Huis; 23 uur : vertrek naar 
Mortsel; 1 uur : aankomst Vlaams 

De reis per autocar naar Brugge 
Huis « Tijl ». 
en de boottocht kosten 90 fr Niet-
leden betalen 100 fr. Het avond
maal te Brugge is vastgesteld op 50 
fr. Beide bedragen dienen betaald 
te worden in het Vlaams Huis 
« Tijl », Antwerpsestraat, Mortsel. 

Daar de inschrijvingen beperkt 
zijn en er reeds enkele deelnemers 
betaald hebben, raden we onze le
den aan zich zo vlug mogelijk in 
kontakt te stellen met het Vlaams 
Huis te MortseL 

Schoten 
Na de vakantieperiode is het 

bestuur terug in gang geschoten, 
met een uitgebreide kadervergade
ring op 3 september. Hierop werd 
de winterwerking besproken, aan 
de hand van het arrondissenientele 
schema. Wat de leden- en abonne
mentenslag betreft, slaat de afde
ling een flink figuur: de hernieu 
wingen moeten evenwel vlot verlo
pen. 

Ook de financiële mobilisatie 
wordt stelselmatig voortgezet, ter
wijl ons blad Malpertuus terug zal 
verschijnen. 

Wij doen langs deze weg ook een 
oproep tot het bijwonen van het 
groot herfstbal op zaterdag 17 sep
tember 19(i6 in de Riddershoevc 
(KasteeldreeO. Aanvang 20 uur 30, 
inkom 25 fr. (ïewoontegetrouw bla 
zen daar de nationalisten va:i 
Schoten en de Voorkempen verza
melen ! 

Weerde • Eppegem 
Houdt nu reeds 12 november '66 

\ r i j ! De afdeling geeft dan haar 
4de V.L.-bal, en wel te Eppegem 
in de zaal o Rubenshof». 

Edegem 
Eerste lustrum-bal, op vrijdag 23 

september 1')66 van 20 uur af in de 
zaal « De Basiliek », Hovestraat 69, 
Ëde^eni. 

iraiaiiivj' 

&sse 
Het Verbond van Blauwvoetven 

dels en van Vlaamse Meisjes.scha 
ren van Asse. huldigt zijn zelfge
bouwd heem in aan de Budastraat 
te Asse-Krokegem op zondag 11 
septembei 1966. 

De optocht vertiekt te 15 uut op 

vai.K5uriif 

Nu het verlof voorbij is hernemen overal de werf tochten. Verleden zondag werden te Aalst meer 
dan 1.000 bladen verkocht, de mannen van Brussel brachten bijna 150 eksemplaren aan de man, 
te Testelt werden het meer dan 100 nummers en te Merelbeke werden het bijna 300 bladen. Hier
boven de propagandawagen van de oude getrouwen uit Beveren-Waas die week voor week op 

de been zijn. 

de Markt te Asse. Te 16 uur inwij 
ding van het heem en be/iclifiging 
gevolgd door een gezellig avond
feest. Mogelijkheid om iets te ge 
bruiken. Parking voorzien. 

Brussel 
KOLPORTAGES 

De kolportage te St. Kwintens-
Lennik met ons blad <. Wij » is zeer 
geslaagd : met 10 man (waaronder 
4 nieuwelingen) werden op twee 
uur 138 bladen verkocht. 

De volgende tocht gaat naar Gal
maarden, Herne en Tollembeek op 
18 sept. Bijeenkomst om 8 uur 45 
achter de K.V.S. of om 9 uur 30 
te Galmaarden. Alle jongeren, die 
hun Vlaams-nationale overtuiging 
in positieve daden willen omzetten, 
zijn steeds welkom. 
BETOGING RONSE 

Op 18 sept., na de kolportage 's 
morgens in Galmaarden en omstre
ken trekken wij naar Oudenaarde 
voor de Volksunie-betoging. We re
kenen op een talrijke opkomst uit 
het Brusselse en treffen mekaar om 
1 uur op de markt te Oudenaarde. 

de bestuursleden van de kulturele 
verenigingen, aan de prijs van 30 
fr. De eventueel overblijvende kaar
ten zullen aan de ingang verkocht 
worden aan 40 fr. 

Dworp 
Zondag 18 september te 11 uur. 

bestuursvergadering in ons lokaal 
<i De Leeuwerik ». 

Dagorde : winterwerking Le
den- en abonnementenslag 1967. 
voorbereiding van winterteest. 

Alle bestuursleden zeker op post! 
MOSSEL- EN FRIETKERMIS 

Zaterdag 1 oktober, zondag 2 ok 
tober en maandag 3 oktober 1966, 
telkens van 17 uur at richt de 
plaatselijke V.l'-afdeling in samen 
werking met de Pallieterklub haar 
jaarlijkse mossel en frietkermis in. 
ten voordele van een Kerst- en Sin 
lerklaasteest van onze kinderen 

Alle sympatisanten uit de streek 
wo?den verwacht. 

Evere 
Op zaterdag 17 september ek.. te 

20 uur 30 organiseert de Vlaamse 
Vriendenkring Evere m het Sport
complex (Oudstrijderslaan) zijn 
tweede grote Vlaamse dansavond, 
ditmaal met het volledig groot or
kest van S(an Philips 

Ons baserend op het enorme en-
ihoesiasme van vorig jaar, het groot 
verlangen onder de vlaamsgezinden 
onzer gemeente (en ook daarbuiten) 
naar dit tweede bal en de zeer 
vlotte kaartenverkoop, mogen wij 
gerust voorspellen dat het succes 
van vorig jaar ver zal overtroffen 
worden. 

Nog enkele toegangskaarten kun
nen bekomen worden bij de plaat
selijke VU.-.militanten alsmede bij 

Galmaarden • Herne -
Toüembeek 

De kolportageploeg uit Brussel 
komt op 18 sept. met ons blad 
« Wij » naar Galmaarden, Herne 
en Tollembeek. We hopen dat de 
plaatselijke medewerkers op post 
zullen zijn (om 9 uur 30 te Gal 
maarden) om de Brusselse kame
raden bij te staan en hun bezoek 
aan onze gemeenten tot een sukses 
te laten uitgroeien. 

Molenbeek 
Op 17 september te 3 uur in de 

zaal « De groene poort », Gentse
steenweg, Molenbeek; kantonnale 
vergadering. 

Alle leden der afd. Jette, Molen
beek en Ganshoren-Koekelberg 
worden verwacht. 
SPAARPOTTEN 

Op de laatste bestuurvergadering 
werd besloten de spaarpotten af te 
halen, deze worden gecentraliseert 
bij de penningmeester Herman 
Schietse, waarna deze worden afge
leverd aan de kanton-gevolm., uit-
terste datum 17 september. 

Sterrebeek 
Voor de tweede maal reeds dit 

jaar werd in deze gemeente gekol
porteerd met het weekblad « Wij ». 

De kolportage van zaterdag jl. 
werd een meevaller. Talrijke nieu
we kontakten en een abonnement 
waren het resultaat. 

Andere kolportages zijn in voor
bereiding, nl. te Kraainem en te 
Wezembeek. Wie eens een handje 
wil toesteken in deze randgemeen
ten, is steeds van harte welkom ! 

De bevolking staat nu heel sim-
patiek tegenover de Volksunie. 
Wat een verschil tegenover een 
paar jaar geleden ! 

Nu zondag 11 sept. pakken we 
Kesscl-Lo aan V.ergadering in 
Cristal, Parijsstr. 12, Leuven, om 
9 uur 30. 

Zaventem - Nossegem 
Zaterdag 15 oktober te 20 uur 30 

« Vlaams Herfstbal » met het be
kende orkest « De Uilenspiegels ». 
Zaal « St. Michiels », bij Berre 
Morren, Stationsstraat 103 te Za
ventem. Grote tombola met vele, 
waardevolle prijzen. 

Iedereen hartelijk uitgenodigd. 
Leden en sympatisanten zeker op 
post! 

Wezembeek - Kraainem -
Woluwe 

Donderdag 15 september te 20 
uur stipt : kantonnale vergadering 
voor het kanton St. Joost . 

Agenda : korte inleiding : P. Le-
plat, voorzitter. De V.U. in kamer 
en senaat : Dr. Anciaux. Open ge
sprek en suggesties : hoe voeren wij 
de meest doeltreffende aktie ? 

Lokaal . bij Andre Goovaerts ,de 
Burburelaan 39, Wezembeek-t)p-
pem. 

OOST-VLAANDEREN 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 1966 : 

jaarlijkse frietkermis in lokaal Jan 
Meert, Keizerstraat 15 (Markt), Ter
nat. 

Niemand ontbreke. 

Testelt 
De kolportage met « Wij » in de

ze landelijke gemeente overtrof alle 
V erwachtingen. 

Op een uur tijd werden door 7 
man 108 nummers verkocht. Profi 
ciat aan Nest en Joris, die elk 26 
nummers aan de man brachten. 

Aalst 
Langs deze weg bedanken wij 

van harte de 60 propagandisten 
van het arrondissement, vv.o. alle 
mandatarissen en oud-senator Die-
pendaele. die de _ kol|iortage van 
verleden zondag tot een nooit ge
zien sukses hebben doen uitgroeien. 

Gesteund door 3 mikrowagens 
werden in twee uur tijd 1047 num
mers verkocht. 

Zondag 11 september : kolportage 
te Hofstade en Gijzegem. 

Zondag 18 september . geen kol
portage. maar wel autokaravaan 
naar Ronse. 

Vertrek aan « de Vriendschap » 
te 14 uur. Vlaggen mee. 

Zondag 25 september : kolportage 
te Denderleeuw. 

&alter 
In de feestzalen .Aalter Brug op 

zaterdag 12 november 1966 te 21 u ; 
Tweede verbroederingsbal Volksu
nie West en Oost-Vlaanderen; or
kest Stan Philips. 
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bewegi 
OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem Centrum 
VL. NAT. VROUWENBOND 

Eerste najaaisuitstapje met mini
bus voor de leden en simpatisanten 
op zondag H september naar 
Waasmunster - Lokeren - Overme-
re - Donk. Inschrijven bij bestuurs
leden. Vertrek : Dorpsplein 1 u 30 
's namiddags; terug 's a%onds on
geveer 20 uur. Speciale rondzend
brief volgt. 
BETOGING 
OUDENAARDE-RONSE op 18-9 

Ook Erembodegem Centrum zal 
er zijn ! Zo talrijk mogelijk. Ver
plaatsing met eigen wagen (vrije 
plaatsen beschikbaar). Vertrek t u 
stipt aan het Dorpsplein. 

Inschrijven vóór 16 sept. bij de 
bestuursleden en in herberg « De 
Burcht i> Hogemy. 

Gent 
Aktie V.U.-jongeren sept. : zat. 

10-9 kolp. St. Amands, samenkomst 
café St. Amands; einde sept. : 
spreekbeurt W. Jorissen; v.a. 8-9 el
ke donderd. avond 20 uur 30 vo-
leybal in « Roeland ». 

Gentbrugge - Ledeberg 
De afdeling nodigt u allen uit op 

haar dansfeest dat doorgaat op za
terdag 24 september, in de grote 
feestzaal van het gemeentehuis, 
Kerkplein. Ledeberg. 

Orkest : Paul Rutger in volledige 
formatie, als attraktie : o The Hen
ry's Canipfire Band « (onder lei
ding van Hendrik Van Wittenber-
ghe). De revelatie van het jongste 
11 luli-teest te Gentbrugge. 

Toegangsprijs : 40 fr.; eventuele 
reservatietoeslag : 10 fr.; familie-
kaart : 100 fr.; eventuele reservatie
toeslag : 50 fr. 

fvaarten te bekomen door stor
ting op postgiro : 8872.51 van de 
Heer Jacobs Alfons, Gentbrugge. 
Deuren : 20 uur; eerste dans : 20 
uur 30. 

Herzele 
Op 24 september a.s. richt onze 

afdeling haar eerste bal in. 
Dit bal heeft plaats in de zaal 

« Breugelpaleis Ï , Vierwegen te 
Herzele. 

Orkest : Mare Derwey; toegangs
prijs : 50 fr; reservatie : 10 fr; deu-
len : 21 uur; eerste dans : 21 u. 30 

Merelbeke 
KOLPORTAGES 

Na Ledeberg komen deze maand 
achtereenvolgens aan de beurt : 
11.9 : St. Amandsberg; 189 .: Zwijn
aarde; 25.9 : Destelbergen. 

Verzamelen in Berkenhoi (9 uur), 
in Rubenshof 9 uur 15. 

VERGADERINGEN 
Bestuur, op maandag 12.9 te 20 

uur 30. 
Werkvergadering, ter verzending 

van ons maandblad, op dinsdag 139. 
te 20 uur in Berkenhof. 

Een algemene ledenvergadering 
wordt gehouden op 22.9 te 20 uur 
in Berkenhof; film over IJzerbede
vaarten worden er afgedraaid. Be-
spreklrg van jaarverslag en nieuw 
programma. Allen stellig verwacht! 

BETOGING 
Deelname aan de betoging te 

Ronse op li5.9 per bus. 
Vertrek aan Rubenshof te 14 uur 

30; inschrijven bij K. Van Damme, 
J. Verhaeghenwijk 36. of Piet De 
Pauw ,G. Gezellelaan 38. 

ALLERLEI 
De financiële mobilisatie startte 

opnieuw; stort uw bijdrage op post-
rekeningnummer 8827.28 van P. De 
Pauw, Merelbeke. 

Op vrijdag 30 september spreekt 
Valeer De Pauw over « Bretanje » 
in 't Wijnhuis, te 20 uur; deze ver
gadering van V.O.S.-Merelbeke 
wordt allen warm aanbevolen. 

Sint-Amandsberg 
WERFTOCHTEN 

Kolportage te Oostakker met het 
weekblad « WIJ » werd door onze 
afdeling ui samenwerking met de 

V.M.O. van Merelbeke en Gent ge
houden op 28 Oogst. 

Op 11 september kolportage in 
onze gemeente, alle medewerkende 
leden op post. Vertrek aan ons lo
kaal om 9 uur 30. 
BETOGING 

Op 18 september nemen onze le
den deel aan de Volksunie-betoging 
in het aix. Oudenaarde-Ronse. De 
leden zonder wagen kimnen mede-
rijden met kameraden die over een 
auto beschikken. Vertrek aan ons 
lokaal om 12 uur stipt. Mooie uit
stap en aanmoedigend gebaar. 
BAL 

Onze afdeling nodigt al haar le
den en sympatisanten uit tot haar 
eerste groot dansfeest op zaterdag 
20 oktober in de zaal Concordia, 
Schoolstraat. 

Wetteren 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Na de rust van de zomermaan
den hervat de Vlaamse Vrienden
kring zijn akti\iteiten op woensdag 
14 september. De heer Szondi (Et
terbeek) komt ons spreken over het 
probleem Bru.ssel. Zoals gebruike
lijk vangt de spreekbeurt aan te 
20 uur in het Vlaams Huis op de 
Markt. Na de spreekbeurt debat. 
Iedereen op post. 

WEST-VLAANDEREN 

Diksmuide 
De Vlaamse Vrienden van de 

Westhoek nodigen uit tot hun 3de 
jaarlijks herfstbal, dat doorgaat op 
zaterdag 17 september om 20 uur 
30 in de feestzaal « Vlaams Huis », 
I.Izerlaan 83, Diksmuide. 

Het populaire orkest <r The Sea-
Siders » speelt ten dans. Oude en 
jonge vrienden ontmoeten elkaar in 
een gezellige sfeer 

Jabbeke 
Op 12 november richt de Volks

unie-afdeling Jabbeke haar tweede 
herfstbal in met het gekende 
Brugse orkest « Balroom sextet » 
Iedereen houdt reeds deze datum 
vrij. 

Kortrijk 
Voor de autokaravaan Oudenaar

de-Ronse en de betoging te Ronse 
van zondag 18 september verzame
len de wagens van het Kortrijkse 
aan het lokaal Astor op de markt 
om 12 uur 30. 

Roeselare • TIelt 
ARR. UITSTAP 

Na een opwindende laatste week 
van voorbereiding en planning, 
hadden wij op zondag 28 augustus 
onze arr. uitstap naar De Panne. 
Deze uitstap stond in het teken van 
de ontspanning van de kinderen 

van de kaderleden. Van de 146 me
dereizigers waren dan ook bijna de 
twee-derden minderjarigen, zodat 
het opzet van deze uitstap geslaagd 
is. 

Met 3 autocars werden 's mor
gens alle medereizigers in hun 
woonplaats afgehaald. Om 11 uur 
waren we in De Panne. Van onze 
« reisleider » kregen we vrijaf tot 
half twee. Deze tijdspanne werd 
dankbaar gebruikt voor een zwem-
partijlje wandelingen en pick-nick. 
(3m half twee vonden er strandspe-
len ijlaats, onder leiding van en in
gericht door onze oud-scoutsleider 
Mik Babyion. 

Kwart voor zes werden alle 
<t zandstuivers » opnieuw verza
meld en vertrokken we met be
stemming Diksmuide. 

Tussen 20 en 21 uur was iedereen 
terug in zijn respektievelijke woon
plaats. 

ARR. PROPAGANDISTENFEEST 
Bij de aanvang van ons nieuw 

kolportage-werkjaar, werd er te 
Beveren op zaterdag 3 september 
een arr. propagandistenfeest inge
richt. Hier werden in het bijzonder 
de propagandisten, alsook hun 
echtgenote, bedacht. 

Deze avond bestond uit twee ge
deelten. Vooreerst een K souper ». 
Tussen twee gerechten in vergastte 
Mik Babyion ons op een tafelrede 
over het werk en de taak van de 
propagandisten. 

Het dansgedeelte van deze avond 
werd ingezet rond 23 uur. De eigen
lijke stemming nochtans kwam er 
pas na middernacht, doch dan was 
de pret voor de 59 aanwezigen ook 
volledig. 

KOLPORTAGES 
Op zondag 11 september hervat

ten wij onze kolportages. Er wordt 
op niet minder dan 4 plaatsen ge-
kolporteerd : 

De groep Tielt verzamelt om 9 
uur in herberg « D'Hepse » op de 
markt te Tielt, om de stad Tielt te 
bewerken. 

De groep Roeselare zal kolporte-
ren te Oostnieuwkerke. De mede
werkers van Roeselare verzamelen 
om 8 uur 30 in herberg « 't Engels 
Hof B. De kolporteerders van Lede-
gem rijden rechtstreeks naar Oost
nieuwkerke, waar zij om 9 uur aan 
de kerk hun vrienden van Roese
lare zullen ontmoeten. 

De groep Oostnieuwkerke gaat 
op kolportage naar Ooigem. Er 
wordt verzameld om 8 uur 30 in 
herberg a St. Hubert » op de markt 
te Oostnieuwkerke • 

De groep Izegem kolporteert te 
Kachtem. Bijeenkomst om 9 uur 30 
in herberg « Oud Gemeentehuis » 
bij G. Hoornaert te Kachtem. 

ZOEKERTJES 
Het Vlaams Huis van Beveren-
Waas, zoekt meisje, voor hulp in 
café; familieleven. Adres Vlaams 
Huis a Sint Martinus », Markt, Be-
veren-Waas tel. (03)75.82.09. 

Gezocht voor bestaand, goed-geka-
landeerd en winstgevend Vlaams lo
kaal in de streek van Aalst : een 
uitbater. Schrijven bureel blad on
der letters D.B. 

Ietwat oudere, maar werklustige 
mekanieker zoekt dringend werk; 
ook ander passend werk (wordt 
aanvaard). Trouwe kameraad en 
zwaar getroffen door repressie 
hoopt op solidariteit. Vlaams Bra
bant of prov. Antw. Alle inl. kun
nen helpen. Schrijv. bureel v. blad 
D.54. 

1 8 S E P T E M B E R 1 9 6 6 

V O L K S U N I E B E T O G I N G 

IN HET ARR. OUDENAARDE - RONSE 

Praktische schikkingen : 
13 u Vorming van autokaravaan Markt Oudenaarde en korte 

toespraak door Volksvert. Leo WOUTERS 
14 u Vertrek autokaravaan over Kruishoutem, Zingem, St Ma-

ria-Horebeke en Nederbrakel (door een prachtig natuur
schoon) 

16 u Aankomst autokaravaan te Ronse 
17 u Optocht door de stad Ronse, gevolgd van toespraken door 

arr. voorzitter Gies EECHAUDT en Volksvertegenwoordi
ger M. C O P P I E T E R S 

18/18 u 30 Einde. 
Wij roepen onze militanten op zo talrijk mogelijk aan deze 

manifestaties deel te nemen in een arrondissement dat tot een 
van de meest ekonomisch noodgewesten van het 'V'laamse land 
moet gerekend worden. 

Al de afdelingen zorgen voor een flinke vertegenwoordiging 
van wagens en betogers. Organiseert U van nu af aan. 
Let wel : 

Zij die slechts aan de optocht wensen deel te nemen verza
melen op de Markt te Ronse omstreeks 16 uur. 

Haarkapper-heren Brussel, pa
troon alléén, vraagt zeer dringend : 
leerjongen met leerkontrakt, reeds 
gewerkt hebbende; 's maandags 
vrij. Aanbiedingen bureel blad on
der letters of nummer D55. 

Zoekt U een goede betrekking ? 
Aarzel dan niet onmiddellijk beroep 
te doen op de plaatsingsdienst van 
de Erasmusschool : Aalst, Priester 
Daensplein 2; Brugge : Gulden 
Vlieslaan 26; Leuven : Bondgenoten-
laan 84; Mechelen : Lange Ridder-
straat 36. Volstrekt kosteloos ! 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : Eucharistieviering vanuit de 
Bijloke te Gent — 14.30 ; Interna
tionaal landbouwmagazine — 15.00 : 
De Fllntstones (150e afl.) — 15.25 : 
Jumping. Reportage V d. Belgisclie 
kampioensctiappen — 16.15 : Roeien. 
Reportage van de wereldlcainpioen-
scliappen gehouden te Bied — 18.45 : 
Klein, klein kleutertje — 19.05 : 
Flipper. 20e afl. : Flipper in gevaar 
— 19.30 : De wereld is klein. De 
heiligdommen van Priester John — 
20.00 : TV-nleuws — 20.15 : Sport
weekend — 20.40 : Retrospectieve 
van filmmusicals : The Girls, met 
Gene Kelly, Kay Kendall en Mitzy 
Gaynor — 22.25 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Wacht U voor de hond. 5e afl. : Het 
hondekot — 19.15 : Tienerklanken 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Melissa, poll-
tieverhaal door Francis Durbrldge. 
Eerste episode — 21.15 : Quizpro
gramma — 21.45 ; Bekentenis. Een 
verhaal van Belcampo, gespeeld door 
Henk van Ulsen — 22.05 : Religieus 
programma. Protestants - godsdien
stige uitzending — 22.35 : TV-
nleuws. 

D I N S D A G 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Batman. Ie afl. : De dertiende hoed 
— 19.25 : Filmmuseum van de scha
terlach : Huis te huur — 19.40 : 
Kwart-Eefje, programma voor de 
vrouw — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Het verjaardagsfeest, tv-spel 
door Harold Pinter — 22.23 : Medium 
— 22 45 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televisum — 18.55 : Zand
mannetje — 19.00 : Tijd voor ü (on
der voorbehoud) — 19.25 : Arena — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws - 20.25 : Twee is te weinig, 
drie is te veel. Proeve van zwarte 
humor door Tone Brulin — 21.00 : 
Nepal, het dak van de wereld, explo-
ratiefilm — 22.10 : Gastprogramma 
Het vrije woord : Lekenmoraal en 
-filosofie — 22.40 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
18 55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Batman : De gek met de hoed heeft 
nog wat te goed — 19.25 : Tiener
klanken — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 20.00 : TV-nleuws — 
20.25 : Bonanza, tv-westem — 21.15: 
Paonrama — 22.15 : Première — 
22.45 : TV-neuws. 

V R I J D A G 
18.55 ; Zandmannetje — 19 00 : 
Vergrootglas op de postzegel — 
19.10 : De wereld is klein. Gautrlea 
Hole — 19.40 : Zoeklicht _ 19 55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nleuws — 
20.25 : Speelfilm : De beul, drama
tische komedie van Louis Garcia 
Berlanga met José Isbert, Nino Man-
fredi en Emma Penella — 21 55 : 
TV-nieUT — 22 05 : Festival van 
Vlaanderen 1966 Ludus Danielis 
Mysteriespel van de Notre Dame-
school te Parijs (Xlle eeuw) opge
voerd in de Bijloke te Gent. 

Z A T E R D A G 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Luceat. Katholiek-godsdienstige uit
zending — 19.30 : Mens en dier in 
Afrika, een film van Mare Sleen en 
Herman Larcher — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-nieuws - 20.25 : Slechte tijd 
voor sergeanten. 28e en laatste afl. : 
De voorspelling in het koekje — 
20 50 : The goodi old days. Variété 
uit de goede oude tijd. Medewerkers: 
Des O'Connor, Ken 'Platt, Rlta Mor
ris, Chantal en Dumont. Miss An
geles en partner. Jack Douglas en 
Jack Haig — 21.30 : Echo — 22.00 : 
De man van U.N C.L.E. 18e afl : 
Naar het middelpunt der aarde — 
22.50 ; TV-nieuws 

PARFUM 
V tolkt traaf parfum, meld ons 
uw geliefkoosde bloemengeur, en 
D ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten) MH.ADY. 
Postbus 403 ontwerpen l 

MEER INKOME.N rtooi »rtje ver
koop aan partlkullcren, vrienden 
en kennissen, voor leder geschikt. 
Vast dienstverband of als bijver
dienste. Schrijven : KOSMETIRA, 
Boerenleger SI — Fdegem 

Hoofdredaktei i i 
T. van Overs t rae te ru 

Redak t i e s ek re t a r i s : 
S. de Lie. 
Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Ro ta typ , Sylv. D u p u i s l , 
110 Brus . 7. - Tel 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel I. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t ! 280 P . 
Half jaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F". 
A b o n n e m e n t bu i ten land : 

450 P . 
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Ve ran tw . uitg. Mr. F . Van 
de r Eist , Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 

ERUU TUINMEUBELEN 
Niet d u u r - we l b a n d i s 
(nooi t s c h i l d e r e n ) . 

Al leen- invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i j k s t r aa t 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

B e z o e k < De v e e r m a n » 
te S t -Amands a.d. Schelde 

Mosselen • Pa l ing 
Ui tba te r : J a n Firugmans^ 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 
in het Vlaams Hui» 

t P E T E R B E N O I T » 
F rankr i jk i e l 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specia l i te i ten 

F r u i t s a p Pufri 
C A R P E N T I E K 

Guido Gezel les t raa t 39 
Z W U N D R E C H T T 62.70.7( 

B O U W E N W O N E N 

De special is t der 
s t a n d a a r d d e u r e n 

3. L E E M A N S , D e u r n e i 
Van Havrelel 70 I : S5.63.) 
Agent • De Coene Kortrijl . 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
c R u b e n s h o f » 

Wests t r . 79 1 (050)4157 < 
Lokaal Volksunie 
Kamers -pens ion . 

* V l a a m s H u i s i K n o k k e 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder ing »oor groepen 
El isabethl 105 Tel. 632.70 

B r e y d e l h o f B R U G G F 
Jozef Suvees t ra i . , ï 

Gelagzaal • 120 plaats<"n 
Tel . ; 050/350.67 

UURWERK JUWELEN 

bij de meester u u r w e r k m a k e i 
S L A E T S 

Dewin t e r s t r 11 Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35 
10 % kor t ing T leden V.V 

P L A S T I E K 

F P a r q u i n e n 
R. V a n A e r s c h o t P.v.b a 

Lg. Lob roeks t r aa t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s t ape lbakken vooi 
pekel, d iepvr ies , ve rpakk ing 
s tocke r ing 
Polyethyleen ; zakken, vel 
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 
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WAAR MEN GAAT UNGS VLAAMSE WEGEN. KOMT MEN HET 

Wanneer op UW grond ? 
— Villa's : modern of klassiek. 
r— Bungalows : groot en konfor-

tabel. 
I— Huizen : naar ieders beurs en 

smaak. 
— Appartementen : steeds buiten 

konkurrentie. 

Speciaal voor G e n t : 
•— Standingvolle residenties : 

PATRICIA - PATRICK te Destel-
bergen ; ERASMUS te Wondel-
gera. Van de 39 reeds 29 % erkocht. 
P I ijzen vanaf 617.600 F (akte in 
handen). 

t— Mooie villapercelen te DRON
GEN/MARIAKERKE in residen-
tieel park. 

1— Grote keus van bouwgronden in 
het Gentse. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Breng ons UW idee. 

Wij werl^en het graag u i t ! 
— Degelijke konstruktie volgens be

proefde methoden. 
— Volledige afwerk door eigen 

vakmensen. 
— Geen administratieve beslomme

ringen. 
— Gratis voorlichting op eenvou
dige aanvraag. 

OM ALLE TROEVEN 

IN één HAND TE HEBBEN. 

WENDT U ZICH TOT 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
INLICHTINGEN : A N T W E R P E N 

MEIR 18 — Tel, 03/32.92.18. 
G E N T 

ONDERBERGEN 13 — Tel. 09/2519.23. 
G E N K 

MOLENSTRAAT 39 — Tel. 011/54442. 

LET 

S. De Lie, 
Ook de 
zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
DIT BLAD 
PUBLICITEITSDIENST : 

«Papenhoek», Berendrecht. Tel. (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 
brandstollen 

TEL i (03) 32.04.77 

32.02.10 

METALLISATIE TESSENDERLO 
p.v.b.a. 

METALLISATIEBEDRIJF 

Zandstralen en metalliseren 
in atelier en op de werf. 

Verzorgde en spoedige 
bediening. 

INDUSTRIEPARK 
TESSENDERLO 

Telef •013/616.39-013/620 06 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
5AND0PNEMERS. ENZ., ENZ. 

bij UW specialist 

Elektro Akoustieic 

« D E G E L U I D S B R O N » 
Lange Leemstraat 32 ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04 95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

V E R Z E K E R I N G E N 
L E V E N 

- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E i E F O O N : 03/37.5438. 

ELECTRA BREE 
Boneputstraat 28, 
— B R E E — 
Telefoon : 651.88 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

' J 
r» ' .rf'iii'iiiwr-ry-.inTnTiP'̂ g-r'al B g W r ^ i i n i i l 

^^ ĵiJtiBiiiii'aüS.t'a' liw^mmi 
i e r i cram «en urtaO 
i ra n a a i 

FX233L 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n t . . . 

IIRELLI 
Dunlopillo 
S T R R 

. . . ik koop bij 

MA7THmT^iDD€HB€mJf 
T U R N H O U t S E i A A N 1 0 2 , J O i G E R H Ö U T - « l . 35.17.i3 

•ijHUIZEN rVoiepesIrjal «4.«», Aolw. I«l. 31 O"» 
snsrrial 3»-4l,*ntw. Tel: 33.47,24 - Gillif«r»«' * " . Dturn.,.Tel. 3é,5S.-!2 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM - Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— Stelt zijn kandidatuur bii alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen, Brabant en Oost Vlaan
deren, voor alle verzekeringsvormen : Brand -
Leven • Persoonlijke Familiale - Auto - Wet -
Burg Aansprakelijkheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oplichten zaak, enz. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSGHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang 

Jan Van Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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E X A M E M 

EXAMEN 1^B5BCf2-

ong 

nota^s hij het nieuws 
HARMEL 
NAAR WARSCHAU 
Poolshoogte nemen. 

DOET SPAAK 
DE GAULLE ACHTERNA... 
... en bereidt hij terugkeer 
voor uit Colombell 7 

HONDSDOLLE VOSSEN 
IN WALLONIË 
Renardisme. 

NOORSE KONING 
BIJ TITO 
loeg-Olavië. 

UNO 
ZONDER VOORZITTER ? 
Oe Thant en emporte Ie 
vent... 

STUDENTENOPROER 
TE NIEUW DELI 

Nieuw Delirium. 

WESTDUITSE 
GENERAALS 
DE LAAN UIT 
« ... old soldiers never dy, 
they only jade away ... » 

WAAROM 
MEREDITMARSJ IN .» 
... Meredietsland ? 

DEMOKRATIE 
Vietnam mag Kyzen. 

B.B. NOG STEEDS BIJ 
... Gunlher Sex. 

juan de anarchist 


