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NOG 

Meer en meer dringt het inzicht door dat het probleem Brussel 
van doorslaggevende betekenis is voor de toekomst van Vlaan-
dcien. Zeer tei echt heeft Mr. Boi ginon op de IJzerbedevaart 
in ztj'ï rede het probleem Biussel centraal gesteld : « Wat wij 
in Vlaandeien winnen,,doet Biussel teniet en zijn macht neemt 
nog altijd sneller toe dan de opbouwende krachten in Vlaande
ren » De bedreiging die weegt op Vlaams Biabant is in niets 
verminderd en de gebeurtenissen rond Leuven werpen een 
schril licht op de imperialistische bedoelingen van de Franse 
taalimpenalisten die steun vinden in de hoogste kringen. 

Reeds vóór de eers te wereld 
oorlog hebben mannen zoals 
Lodewijk De Raet en August 
Vermeylen de Vlamingen be
zworen, het beslissend belang 
van de s tr i jd rond Brussel te 
beseffen. Deze str i jd is helaas 

een onafgebroken defensieve 
str i jd geweest, met voortdu
rend terreinverl ies : in de ste
delijke agglomeratie is de ver-
fransing steeds dieper doorge
drongen, vooral door het on
derwijs , terwijl de Brusselse 

WACHTERSWERK ? 

Verleden week, in de nacJit van vrij
dag op zaterdag, weiden deze veikeeis-
boiden in de Voeistieek met leer be 
siiieuid. Rond drie uur m de nacht 
iL'erd zulks vastgesteld door u]kswach-
ters van de hiigade Si. Maitens l'oeien, 
die lex'cns opmeiklen dat de teer veis 
anngebrarlil luns. Toen zi] even hier 
doer Moelmgen kwamen, bemeiKUn zi] 
e) dal het lokaal der ivalhnganlen on
danks het stuilingsuiir nog altiid ojjen 
ivns Ze tiojfen er due vreemde man
nen aan, die -weigeiden hun idenliteils-
papieien te tonen en die beweerden, 
geen Xedeihnids Ie i ei staan Ka enig 
oandiingen haalden de drie vreemde
lingen een dienstkaail hox'en, wanimt 
bhek dal zijzelf wjhswachleis zijn en 

hehoien lol een Waalse biigadc in de 
omgeving van Luik! Vioegei deden ze 
dienst in de l'oeistreek, zodat ze — on
danks hun verktaiing — hel Nedeuands 
heel goed machtig zipi. 

De auto waai mee het diielal zich ver
plaatste, vei loonde een zivaite v'ek, 
u'aaischijnlijk afkomstig laii veij of van 
teer. 

De geheimzinnigheid waai mee deze 
hele zaak omgeven is — hel feit bij-
vooibeeld dal het rijksit'achtopperbevel 
in alle toonaarden bleef en bhjft zu'i] 
gen, evenals het feit dal de fiansialige 
peis van kiommenaas gebaail — maakt 
de vanzelfsprekende x'erdenkmg dn op 
de drie « oidebewaaideis » weegt, alles 
beha've lichter. 

olievlek zich steeds ve ide r uit
gebreid heeft. 

En toch 7ijn er altijd weer 
Vlaamse polit iekers geweest 
die, omwille van het part i jbe
lang, de Vlamingen in slaap 
wiegden of zand in de ogen 
strooiden door op niets berus
tende optimist ische verklarin
gen. 

In 1932, nada t men de on
vergeeflijke flater begaan had, 
de regeling van het taalgebruik 
in de gemeenten van de Brus
selse agglomeratie over te la
ten aan de willekeur van de ge
meentebes turen , verklaarde 
wijlen Frans Van Cauwelaert 
op het kongres van de Katho
lieke Vlaamse Landsbond zon
der meer : « De vervlaamsing 
van Brussel, of laat mij liever 
zeggen de hervervlaamsing van 

Y.U.-BETOGING TE RONSE 

de hoofdstad en haar omge
ving, zal minder strijd kosten 
en minder leed medebrengen 
dan de vervlaamsing, de her
vervlaamsing heeft gekost van 
de o v e r i g e gedeelten van 
Vlaanderen ». 

Na de kapitulatie van Her-
togmnedal was het de heer 
De Saeger die optimist ische 
verklaringen aflegde om eigen 
zwakheid te bemantelen en 
goed te pra ten . 

Zo pas heeft de rede van vi-
ce-gouverneur Cappuyns op 
het kongres van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen veel stof 
doen opwaaien. 

Het ligt met in mijn bedoe
ling, in dit artikel kommen-
taar uit te brengen op de rede 
en de voorstellen van de heer 
Cappuyns. Wij kunnen nog al
tijd verwijzen naar het s ta tuut 
voor Brussel, zoals dit opgeno
men werd in het on twerp van 
federale grondwet door Vlaam
se én Waalse federalisten in 
1954 opgesteld en goedgekeurd. 
Voor mij blijft dit nog altijd 
een geldige oplossing. 

Ik geloof echter dat in het 
s tadium waarin wij ons bevin
den, nu onder de huidige rege
ring meer dan ooit de Biussel-
se kaste overheerst , discussies 
over konkrete voorstellen ge
doemd zijn om akademische 
discussies te blijven zonder 
kans op verwezenlijking. 

Waar het m de eerste plaats 
op aankomt, is de radikalise-
ring en de mobilisatie van de 
Vlaamse politieke macht de 
stri jd rond Brussel is een 
machtskwest ie , een krachtme
ting. 

Het IS treurig genoeg te moe
ten vaststellen, dat de Vlaam
se politieke macht in gebieke 
blijft om zelfs maar de gebrek
kige bestaande taalwetten in 
de Brusselse agglomeratie te 
doen toepassen Het is een 
schande voor de Vlaamse CVP 
en een bewijs te meer dat de 
Vlaamse CVP ers hun reële po
litieke macht niet valoriseien, 
dat — onder opeenvolgende 
regeringen die zonder de 
steun van de Vlaamse C V P . 
niet leefbaar waren of zijn — 

niets gedaan werd om de taal
wetten te doen naleven Zelfs 
de uitvoeringsbesluiten zijn na 
3 jaar nog niet gepubliceerd ! 

Voor de unitaire politieke 
parti jen is het probleem Brus
sel de pi oef bank ten over
staan van d u probleem s taan 
zij verlamd, machteloos, om
dat ZIJ vuur en water moeten 
verzoenen, innerlijk verdeeld 
zijn en tedere formele stelling-
name een scheuring dreigt t e 
verwekken in hun rangen 

Wie steunt op de uni ta i re 
parti jen voor een oplossing 
van het probleem Brussel, 
steunt op een gebroken s tok 
en de geschiedciiis bewijst di t . 

Het is de hegemonie d e 
overheersing van Brussel in 
dit land die de Brusselse fran-
cofonen overmoedig gemaakt 
heeft en hun misprijzen voor 
al wat Vlaams is (en in de 
grond ook voor al wat Waals 
is) gevoed heeft. 

ZIJ zijn zich bewust van hun 
machtsposi t ie en kijken hoog
hartig neer op de « piovincie ». 
Ten overstaan van deze toe
s tand staan de Vlamingen 
machteloos en zijn alle plan
nen tot mislukking gedoemd 
en zullen de beste taalwetten 
dode letter blijven, zolang de 
macht ontbreekt om ze door 
te zetten of te doen toepassen. 

Ten tijde van het groot 
Vlaams offensief van 1961-1962, 
met de massale Vlaamse ma
nifestaties in de hoofdstad, 
scheen het een ogenblik alsof 
in (lees verder op bladzijde 3) 

eveneens in 
dit nummer : 
paardekooper 
te mechelen; 
heto^in or 

i;. te nioeUngen 
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ZEEKANAAL 

In uw nummer van 30.7.1066 
verscheen komuienlaar o\er ons 
artikel in « Tijd » van 24 juni, 
nopens de bevaarbaarheid van 
de Sclielde. 

Mag ik uw aandacht er op ves
tigen dat uw kommentaar niet 
enkel zwak, maar onjuist is, aan
gezien we met recht en uit 
Vlaamse plicht pleiten voor een 
«^onvermijdelijk en dringend 
noodzakelijk super-kanaal van 
.Vlaanderen ». 

Bewu.st of onbewust spreekt 
iiw bericht enkel over mij, ter
wijl mijn twee zonen-ingenieurs 
(Jühan en Nico, deze laatste ver
geten door « Tijd ») gezegd arti
kel van « Tijd » meetekenden. 
Eén indi\idu kan falen, drie veel 
minder ! 

Er zou kunnen blijken dat wij 
menen dat een kanaalverbinding 
Ant\\erpen-Zeebrugge van over
heidswege niet de minste kans 
maakt, alhoewel onze demonstra
tie niets anders dan de noodza
kelijkheid \an het onvermijdelijk 
en dringend superkanaal \an 
Vlaanderen bewijst, een super
kanaal voor schepen tot ongeveer 
200.000 ton of iets meer. En -\\ij 
schreven anders niets dan : «Een 
kanaalverbinding Antwerpen -
Zeebrugge kwam van overheids
wege niet in aanmerking omdat 
men de Vlaamse industrialisatie 
langsheen een dergelijk grootin
dustriekanaal ongewenst achtte 
van Waalse zijde ». Wij bewijzen 
eerder dat, ook omwille van Wal
lonië maar dan toch in hoofd
zaak omwille van Vlaanderen, 
een superkanaal onontbeerlijk en 
dringend is. 

Het is meest een sentimentele 
kwestie zoals de Kalmthoutse 
heide, die zelfs door sommigen 
wordt veroordeeld, alhoewel 
er een grove vergissing door be
gaan zou worden. Het hoofdpro
bleem is echter de Kalmthoutse 
heide niet, maar de archislechte 
bevaarbaarheid en het nakend 
verval van de Schelde (binnen 
de tien jaar als het leidammen-
projekt uitgevoerd wordt). 

ir. A.JI., St Andries. 

DE KUST 

De V.V.iS. ^Yest-Vlaanderen be
sprak in pro\inciale raad te Ize-
geni de evolutie \an de verne-
derlan 'sing langs de kust tijdens 
het Noorbije seizoen. 

De Vlaamse Volksbe\\eging 
stelt vast dat de Brusselse frans-
talige pers doelbewust het toe
risme aan de kust heeft pogen 
te schaden door een leugenach
tige benclitge\ing zonder enige 
grond. Dit staat in schrille tegen
stelling met de oproepen van de 
V.V.B, tot de Vlamingen om de 

kust talrijk te bezoeken en de 
vreemden gast\rij in eigen taal te 
ontsangen. 

De V.V.B, dankt deze gemeen
tebesturen, overheid en hande
laars die een duidelijke inspan
ning deden om het Nederlands 
uitzicht te verbeteren en doet een 
beroejj op de andere opdat de 
vernederlandsing nog vlugger zou 
doorge\oerd worden, ten einde 
moeilijkheden en betogingen 
overbodig te maken. 

De V.V.B, roept de Vlamingen 
op om buiten het hoogseizoen de 
Vlaamse kust te bezoeken en door 
hun persoonlijke tussenkomst ra-
dikaal het Nederlands af te 
dwingen. Speciaal wordt ge
vraagd de plaatselijke bevolking 
werk te gunnen en de franstalige 
gelegenheidswinkels te boycot
ten. 

De provinciale raad hesprak 
het incident Jscques Brei en 
laakt de Vlamingen, vooral de 
overbeidspersonen, welke zonder 
protest deze vernedering onder
gingen. De V.V.B. West-Vlaande-
ren verklaart Jacques Brei per
sona non grata aan de kust, zodat 
deze daar niet meer zal zingen. 
Eerst en vooral moeten de 
Vlaamse gemeentebesturen en in
richtingen langs de kust nieuwe 
Vlaamse eerroof beletten. Tndien 
ze aan die' waardiaheid tekort 
schieten, zal de V.V.B, niets on
verlet laten om daar zelf voor te 
zorgen. 

\'.V.r)., West Vlaanderen. 

FRANS TE ANTWERPEN 

Enkele dagen geleden, op 14 
september, beleefde ik de verras
sing van mijn leven. Verrassing 
welke, nadat ik van mijn verba
zing bekomen was, omsloeg in 
teleurstelling waarvan ik nog 
steeds niet bekomen ben. 

De feilen I 
Toen ik mij die middag tegen 

1.3 u. ,30 terug naar mijn werk 
begaf bij de firma Gevaert-Agfa 
te Mortsel, werd mij aan de in
gang van de fabriek een omzend
brief ter hand gesteld over de 4e 
Internationale motorcross van 
het gemeentepark te Hove (bij 
Antwerpen) op 18.9.66. Deze om
zendbrief droeg onderaan de ^ er-
melding : « Gedrukt op de persen 
der Gazet van Antwerpen - De 
Vlijt N.V., Nationalestraat 46-18, 
Antwerpen 1 ». Tot daar dus al
les normaal. 

Maar de achterzijde \an de 
omzendbrief ! Tot schande der 
N.V. Vlijt (en \an de A.T.M, m 
mindere mate)... een eentalig 
Franse reklame o\er de Benaiilt 
10 Major. En dit op een omzend
brief voor een sportmanifestatie 
in een der randgemeenten ^an 
Antwerpen, hoofdstad \an Vlaan
deren. 

Hoe is het in Godsnaam moge
lijk, dat bij de N.V. De Vlijt. v\aar 
een dagblad gedrukt wordt dat 

in bet algemeen goed de Vlaam
se strijd steunt, zoiets kan ge
drukt worden ? Daar\oor is mijn 
verstand werkelijk te klein. En 
niet alleen het mijne, doch ook 
dit van een groot aantal mijner 
kollega's die niet allen evenzeer 
vooruitstrevend Vlaamsgezind 
zijn zoals ondergetekende. 

F.M., Moitsel. 

DESPERADOS 

En weer Brussel ! Hoe dikwijls 
verschijnt dat titeltje niet in de 
lezersrubriek ! En hoe kan het 
ook anders. De verfransing van 
de hoofdstad gaat met rasse 
schreden vooruit. 

Het is niet zonder weemoed 
dat ik onlangs op de dokumenten 
neerkeek, welke thans in de Sint-
Katelijnekerk tentoongesteld wor
den en die tot het einde van de 
18e eeuw eentalig Vlaams ge-
schre\ en waren. 

Maar in onze moderne samen
leving gaat alles zoveel \ lugger. 
Nog kort na de oorlog hoorde 
men heel wat plat Vlaams in de 
oude volkswijken van Brussel. 
Nu wouwelen de Marollen een 
onmogelijk Frans bargoens. De 

Vlaamse volksliedjes verdwijnen 
en de oude cafeetjes en puntge-
vels \ allen onder de sloophamer. 

Het nieuwe Rrussel \ertüont 
een onpersoonlijk gelaat. Er 
wordt gebouwd op zijn Ameri
kaans, gegeten op zijn Italiaans 
en geleefd op zijn Parijs. Maar 
hoe hoog de buildings ook rei
ken, hoe gekruid de pizza's ook 
smaken, hoe elegant gekleed de 
modefats ook rondlopen, toch is 
de Brusselaar noch een Ameri
kaan, noch een Italiaan en zeker 
geen Parijzenaar. Hij is slechts 
een naaper, een epigoon van min
der allooi : mademoiselle Beule-
mans heeft niets van een ras
echte Parisienne. Ook brengt 
Brussel geen Van Orleys of geen 
Vermes lens meer voort, maar 
w el play-boys, snoevers en ar-
tiestjes die bij de eerste de beste 
kans de weg kiezen naar Parijs. 
Het Vlaamse volk daarentegen 
wordt hier kultureel uitgemoord. 
Al wat nog Diets is, wordt soe
verein misprezen. Geen vernede
ring wordt de Vlaamse mens ge
spaard. Aangelokt door Neder
landse aanplakbrieven komen de 
Vlaamse kleuters in Franse klas
sen terecht. Vlaamse preken zijn 
veelal uit den boz^e en in hogere 
kringen gaat onze taal door als 
« la langue des inciviques » ! 

Het verwondert ons dan ook 
geenszins dat de Vlaamse ge
meenschap alhier vervallen is in 
twee groepen : de lauwen die nog 
wat « Vloms » kouten, maar rijp 
zijn voor acculturatie, en de fla
minganten, die meer verbitterd 
dan waar ook de figuur slaan \an 
echte desperados en soms hun 
toevlucht nemen tot extreme op
lossingen van exolosieve aard... 

Een kanker\at als Brussel 
dient chirurgisch behandeld te 
worden, d.w.z. afgesneden van 
Brabant. Dat heeft de V.U. al lang 
ingezien ; daarover begint de 
regering nu te praten. Deze ope
ratic geschiede echter zonder ver-
wi|l : want valt Vlaams Brabant, 
dan ligt de weg open naar Ant
werpen, dat is naar het einde. 

II.V.., Brussel. 

DILBEEK 

Een kulturcle vereniging uit 
Dilbeek, die zich tot vóór enkele 
jaren met het inleggen van bus
sen (voor de bedevaart) bezig 
hield, liet ons weten door haar 
sekretaris, dat haar in deze aan
gelegenheid (het uitvallen ervan)— 
geen schuld treft. Enerzijds was 
er wel sprake van een beloofde 
hulp, die er echter, wat ons- ach
teraf medegedeeld werd, niet koa 
komen daar betrokkene een 
maand lang de huiskamer niet 
mocht verlaten. Anderzijds was 
er een ongelukkige samenloop 
van omstandigheden. Een jeugd-
kamp, dat eigenlijk in juli had 
moeten doorgaan, ^iel dit jaar 
samen met onze bede\aart, wat 
noodlottig werd voor het plaatse
lijk ondernemen. En hier komen 
wij aan de ware beweegreden 
voor het staken van bedoelde ak-
tie : de on\oldoende belangstel
ling die het uitvallen van één a 
twee bussen naar alle waar
schijnlijkheid had teweegge
bracht. Spijtig voor de man die 
het initiatief jaar na jaar op zich 
nam, maar ja... wat is het meest 
verdienstelijke : het slagen of 
het ondernemen ? Na kontakt-
name met betrokken partijen 
oordeelden wij, en het moest \ r i j 
vlug gaan, dat de gewone deelne
mers niet mochten in de steek 
gelaten worden. 

Dit weze rechtgezet, waarheids
getrouw, om te vermijden dat 
over deze gebeurtenis die wij in 
alle oprechtheid wensen te vie
ren, een schaduw zou liggen. 

V.U., Dilbeek. 

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

van de redaktie 

Bm.'jsel, 22 september 1966 

Be t r . : 125 abonnementen t e Dilbeek 

Te Dilbeek werd verleden zaterdag een opmerke
l i j k e feestavond gegeven. De p l a a t s e l i j k e pa ro 
ch iezaa l l i e p nokvel. Miei Cools - de moderne 
Vlaamse rainneatreel die meer en m^er b i j v a l raag 
oogsten sinds het jongste zanf^feest - t rad er met 
een rijkgeviild r>rogramma op.^Onze volksvertegen
woordigers Anciaax en Wouters waren aanwezKig, 
evenals verschi l lende leden van onze r e d a k t i e . 
En inderdaad, er was reden t o e : Dilbeek vierde 
z i jn 125e abonnent op ons weekblad "Wij", 
Lauweren voor wie ze verd ien t ! Wanneer men m 'n 
Brabantse gemeente a l s Dilbeek er in sl '^agt, zo
vee l vas te l eze r s op ons blad t e winnen en d i t in 
de kor te t i jdspanne van nauwelijks een jaar^ dan 
i s d i t een p r e s t a t i e die opmerkelijk kan genoemd 
worden. Wanneer men in een gemeente van het be 
dreigde gebied rond Brussel - en Dilbeek loopt met 
z i jn groeiend aan ta l franssprekende inui jkel inpen 
bijzonder groot gevaar - een derge l i jke k rach t toer 
k l a a r s p e e l t , dan mag d i t gerust een der beste af
delingen van Vlaanderen genoemd worden en een voor
beeld voor velen die on een be ter t e r r e i n minder 
p res te ren! ( 

N.6 . : De Kruiskopaktie i s ten einde; in het geh*<̂ el 
werd meer dan 6.000 F ingebrahht . De l aas t e l i j s t 
ve rsch i jn t in een volgend numr^er. 

> 
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nog eens brussel 
(Vervolg van bladzijde 1) 

toonaangevende Brusselse kringen bezinning kwam, een zich reken
schap geven van nieuwe machtsverhoudingen, van het demokratisch 
overwicht van de Vlamingen. Doch de schrik en meteen de bezinning 
namen vlug een einde ten overstaan van de smadelijke kapitulatie van 
de Vlamingen. Hertoginnedal is en blijft een historisch moment in de 
ontwikkeling van de Vlaamse strijd. 

Het was de reinste zelfbegoocheling of het grofste bedrog, het voor te 
stellen alsof Vlaamse toegevingen het pad geëffend hadden voor beter 
begrip en voor een verbetering van de toestanden en verhoudingen. 

Integendeel, en de feiten bewijzen het : zwakheid rendeert niet, de 
overmoed van de Franse taaiimperialisten is slechts toegenomen ! 

Het is toch duidehjk dat het feit alleen reeds, dat de eerste minister 
zonder dralen vice-goeverneur Coppuyns ontboden heeft en hem spreek
verbod opgelegd, de Brusselse rabiate kringen in hun machtswellust en 
eigenwaan versterkt en aanmoedigt. Een Vlaming wordt vernederd om
dat hij het gewaagd heeft, zijn mening te zeggen over het probleem 
Brussel. Wij wachten nog op het protest van de heren van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen die de heer Cappuyns uitgenodigd hadden om op 
hun kongres te spreken. Gemis aan Vlaamse fierheid, gemis aan Vlaams 
machtsbe wus tzi j n. 

_ Want de Vlaamse macht bestaat, is een werkelijkheid : de demokra-
tische meerderheid van de Vlamingen is geen droombeeld. Het zijn de 
unitaire politieke partijen die beletten dat de Vlaamse volkswil tot 
uiting komt en zich laat gelden. 

Zeker is het dat de flaminganten in de traditionele partijen volslagen 
machteloos staan tegenover het probleem Brussel, dat zij niet bij 
machte zijn om de onweerstaanbare expansie van deze grote agglome
ratie in te dijken. Voortdurend schrijdt de verfransing verder, met de 
stilzwijgende medeplichtigheid van hen die politiek verantwoordelijk 
zijn voor de nietnaleving van de taalwetten, voor de zo dikwijls aan de 
kaak gestelde wantoestanden. 

Ik betwijfel ten zeerste dat het probleem Brussel oplosbaar zou zijn 
m de unitaire staat. De oplosing ligt alleen en uitsluitelijk in een om
keer der machtsverhoudingen, waardoor aan de hegemonie van Brussel 
een einde zou komen. Dit betekent niets minder of niets meer dan een 
revolutie : het einde van de traditionele, anti-Vlaamse, unitaire België ; 
de overgang naar een op andere grondslagen opgebouwde, federale staat'. 

Wat de werkelijke evolutie van de toestand te Brussel sedert de oor
log geweest is en nog is leren ons de statistieken : in 1943 zaten 37 % 
van de kinderen in de kleuterscholen in Vlaamse klassen, thans nog 3 % 
(in de stad Brussel — het vorig percentage slaat op de 19 gemeenten 
samen). Dat zijn de resultaten die de Vlaamse CVP-ers, de Vlaamse 
BSP-ers — om te zwijgen van de liberale flaminganten — bereikt heb
ben in twintig jaar tijd ! Andere voorbeelden kon men lezen in ons vori<' 
nummer, recente voorbeelden : feiten die zich onder onze ogen afspelen" 
onder het eerste ministerschap van de man die zich als voorzitter vaiï 
de CVP tegenover de heer De Saeger borg stelde, dat de CVP in de 
Brusselse gemeenten de taalwetten stipt zou doen naleven ! 

Wie kan te goeder trouw ontkennen dat de ontwikkeling zoals wij die 
gekend hebben nefast geweest is en dat er geen enkel vooruitzicht is dat 
hierin verandering komt, wanneer wij het moeten hebben van de uni
taire partijen en hun mandatarissen. 

De Vlamingen moeten weten wat ze willen, maar zij moeten dan ook 
de moed hebben om de middelen aan te wenden om hun doel te berei
ken : alleen de ondubbelzinnige uiting van de Vlaamse volkswil door de 
doorbraak van de Volksunie in gans Vlaanderen zal heilzame gevolgen 
hebben ook voor de oplossing van het probleem Brussel. 

F. Van der Eist. 

Een prachtig iveekeinde. 

uilenspiegel 
en herfstzon 

(t.v.o.) Er is deze i\cck ^cel gelafhcn cii 
geglunderd in Vlaandeien. HCL \ooibije 
weekend was immers in menig op/icht uit
stekend; een stralend herfstweer zette Ui
lenspiegel er toe aan, enkele schitterend 
geslaagde fratsen en vossestreken te ^e^lo-
nen 

Het begon vciledcn week Mijdag te Me-
chelen. waar — tot ongenoegen en veiias-
smg van de plaatselijke snuffelaars der po
litiediensten — het woord gevoerd werd 
door onze Nederlandse \riend, dr P.C. 
Paaidekooper. Het ging de volgende dag 
verder te Moelingen, waar Wira Maes met 
zijn mannen rustig betoogde en alweer met 
de noorderzon vertiokken was toen o\ er-
haastige rijkswachtversterking de Voer-
stieek binnendaverde. Inmiddels waren en
kele uren vroeger in datzelfde Moelingen 
drie nachtridderlijke rijkswachters als vlie
gen in een vlek teer blijven hangen. Zon
dag dan trok door Ronse een geesldiiftige 
en ordelijke V.U.-betoging. Nauwelijks en
kele uren later zou opnieuw een stelletje 
nachtschuimers tegen de lamp lopen : de 
franskiljonse « jeunesse doiée » van Ronse 
nam op haar manier wraak voor de Vlaam
se betoging in < haar ?• Ronse door auto's 

te beschadigen en \ernielingen aan te bicn-
gen bij de plaatselijke... C.V.P. 

We zijn van nu af aan reeds gloeiend 
benieuwd om te vernemen, hoe het onder
zoek inzake de drie merkwaardige rijks
wachters zal aflopen en welke straf de Ron-
scnse belhamels voor hun vandalcnwetk 
zullen krijgen. Dat wordt stellig een leer
rijke vcigelijking met het tarief dat zopas 
gcbuükt weid om een zestal Vlaamse mi
litanten te straffen, die het op devooia\ond 
van de Ij7eibcdc\aart aan de stok kregen 
met de rijkswacht. 

Eén \eigelijkingspunl hebben we alvast. 
Te Diksmuide kreeg een Vlaamsgezinde 
anderhalve maand gevangenis om met d e ' 
rijkswacht op de vuist te zijn gegaan. De 
veroordeling kwam enkele dagen nadat het 
Gentse kiijgsauditoiiaat had beslist, geen 
\cr\olginoen te zullen inspannen tegen de 
para-commando's die te Oostende, in aan
wezigheid van een Waals para-offlcicr, een 
paar politieagenten half lam sloegen. 

Ouder de neus der « stillei 

paardekooper 
te mechelen 

(t.v o.) Afaar teiug nu naai Paaidekooper's 
spreekbeurt te Mechelen. Verleden week 
vrijdag ging in de kardinale stad een pro
testavond onder het motto « Leuven 
Vlaams » door. Het woord moest er ge

voerd worden door Roel Nieuwdorp, oud-
preses van het Leuvens Studentenkorps. 
Roel Nieuw dorp woont in ons land, maar 
hij is in feite een Nedeilandei; « hoger
hand s. had het dus betrekkelijk gemakke
lijk om stokken in de Mechelse protest-
wielen te steken : een paar uur voor de 
veigadering kreeg de studentenleider 
spreekverbod. 

Om een vos te vangen, moet men echter 
voor meer dan één hol strikken spannen. 
Dal ondci \oiidcii iii de allereerste plaats 
de biave jongens van de Mechelse B.O.B. 
die naar de vergadering kwamen afgezakt 
om er over te waken, dat het spreekverbod 
door Roel Nieuwdoip zou worden nage
leefd Tot hun niet geringe verbazing werd 
hen de toeg.ing tot de vergaderzaal ont
zegd; beteuteid moesten zij erkennen dat 
de inrichters volkomen in hun recht ble
ven, daar ze de wijze voorzorg hadden ge-
tioffcn om de vergadering als besloten bij
eenkomst te beleggen. De « stillen s. waren 
zo mogelijk nog méér onthutst, toen later 
op de avond hun eentonige waakkarwei op 
de stoep voor de vergaderzaal onderbroken 
weid met het voor hen verrassend nieuws 
dat op enkele meter afstand zopas dr. P.C. 
Paardekooper het v\ooid had gevoerd. 

In de zaal zelf hadden inmiddels de meer 
dan honderd aanwezigen alle stadia van 
ontgooclieling naar geestdrift doorlopen. 
Ontgoocheling omdat de vergadering be
gon met de mededeling dat de heer Roel 
Nieuwdorp « van hogerhand > weerhou
den weid; laaiende geestdrift vlak daarop 
toen aangekondigd werd dat dr. P.C, Paar
dekooper — die te Mechelen vroeger reeds 
tweemaal omwille van spreekverbod aan 
een spreekbeurt moest verzaken — Roel 
Nieuwdorp zou vervangen. 

Natuuilijk heeft Paaidekooper te Meche
len heel wat andere ^n radikaler dingen 
gezegd dan het « geen geweld » waarmee 
« De Standaard » in een huizenhoge titel 
uitpakte. « Niet ik », zo besloot hij, « heb 
in/ake Leuven te beslissen, maar wel uw 
volk zelf. Als gewezen student van de Leu
vense universiteit mag ik wel mijn veront-
waaidiging uiten over de taaldiskriminatie 
die er heeist. En eenvoudig vanuit mense
lijk opzicht mag ik mij ook vei wonderen 
over het feit, dat nederlandstalige patiën
ten wolden mis-, neen, be-handeld in kli
nieken waar het geneeskundig peisoneel 
de patiënten niet begrijpt (...). Ik kan u 
slechts aanbevelen, nauwlettend de licht-
lijnen van uw aktiekomitee op te volgen 
en geweldloos, maar onverzettelijk te blij-
•ven ijveren voor de demokratizeiing van 
het onderwijs en tegen een diktatoriaal be
leid ». 

De heer Paaidekooper oogstte een don-
deiende ovatie voor zijn geestdriftige 
spreekbeurt die hijzelf een « medidatie 
op een evangelisch tema » had geheten. 
Mensen van de T.V. legden weldia beslag 
op de Nederlander om hem een vrij lang 
vraaggesprek af te nemen. Misschien krij
gen we het ooit wel eens te zien, in cen-
suurloze tijden ? 

Buiten bleven de B.O.B.-jongens ver
geefs wachten op dr. Paardekooper; Uilen
spiegel zoigde voor een exit langs een in 
politiekiingcn onbekende uitgang. 

Na de Naderlander spraken nog Waltet 
De Bock, student te Leuven, en Wim J » 
rissen. Dat onze senator te Mechelen naart 
dr, Paardekooper het woord voerde, is v\'aar-
schijnlijk een staatsgevaarlijke zaak. go. 
vveest. In ieder geval oordeelde < De Stan-
daard >, dat hij terzake voor één keer (n«^ 
ja !) moest verzaken aan zijn reputalie vaa 
best-ingelichte krant : de < Standaaid »• 
lezers kregen met geen woord mededeling 
van de senatoriale spreekbeurt. 

Het was er de jongens van de Jacqmain-
laan kennelijk om te doen, de Volksunie 
toch vooral de lezerssimpatie over de Ui-
lenspiegeliade te onthouden. Daarvoor 
mocht voor een keer (nu, ja !) de waar
heid even de nek omgedraaid... 

• Vethiiïs of geen veihuis? 

waarheid 
over 
bell-telefoon 

(H. Schiltz) Geruime tijd geleden ontstond 
in de Antwerpse fabriek van Bell-Tele-
phone beroering in verband met de over
heveling van een gedeelte van de produk-
tie naar een Waalse vestigingsplaats. 

Het airondissementeel bestuur van de 
Volksunie organiseeide onmiddellijk een 
protestaktie die veel naklank vond bij het 
personeel. Volksvertegenwoordiger Goe-
mans stelde een vraag aan de bevoegde mi
nister. 

Alle officiële instanties ontkenden met 
veel haast dat er geen sprake v\as van over
heveling en dat de regering teizake hele
maal niet was tussengekomen. Eerste-mi-
nister Van den Boe)nants zond mij on
langs een « recht van antwoord » aan het 
blad « Brem 3>, uitgegeven door de Volks
unie in het ariondissemcnt Turnhout, 
waarin hij deze officiële versie herhaalde. 

Alle ingewijden wisten dat deze bewe
ringen niet met de waaiheid strookten. 
Wanneer men weet dat een bedrijf als Bell-
Telephone enorme bestellingen uitvoert 
vooi het leger, het sjwor en tal \an andere 
overheidsdiensten, is het meteen duidelijk 
dat dit bedrijf steeds onder politieke druk 
kan gezet woiden en de legering naar de 
ogen kijkt (wat meteen het aanwerven van 
oud-minister Spaak als handelsreiziger-in-
het-groot verklaait). 

Dat de Volksunie het toch bij het rechte 
eind had woidt thans, onverwacht, uit een 
onverdachte hoek bevestigd. 

o 

Het Waalse dagblad « La Cité 3> betreur
de nl. in een artikel, gepubliceerd op 14 
septembei laatsdeden, dat de fabriek van 
Bell, die te Wasmes moest komen, naar 
Geel gaat! 

Het oude spreekwoord over de snelle 
leugen en de waaiheid werd eens te meer bevestigd 1 

Een lachende Wim Maes aan de laatste verkeersborden vóór Moelingen : gestaag-
de zaterdagse Uilenspiegelslreek. 
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In ons n u m m e r van verleden 
week vertelden we, dat sinds 
he t in voege t reden der nieu
we taalwetten 206 geneesheren 
benoemd werden door de 
K.O.O.'s van de Brusselse ag
glomeratie en da t het alle 206 
franstaligen waren. We brach
ten als kommentaar , dat de 
helft van deze betrekkingen 
voor nederlandstaligen had 
moeten voorbehouden worden. 
N a a r de let ter der taalwet is 
d a t onjuist ; daar word t voor
zien dat de helft van 50 % 
der benoemingen aan Vlamin
gen diende voorbehouden te 
worden. Zodat de Brusselse 
K.O.O.'s ons w e t t e 1 ij k 
« slechts » 52 betrekkingen 
onts ta len ! In drie jaar tijd ! 

20VEELSTE RUZIE 

In het P.V.V.-C.V.P.-huishou-
houden is de zoveelste ruzie 
ui tgebroken. De heren zijn nog 
volop bezig met bekvechten 
over de uitvoeringsbesluiten 
de r taalwetten en reeds heb
ben ze een nieuwe reden tot 
l iaart jepluk. 

Verleden zaterdag bracht 'n 
P.V.V.-krant als « pr imeur » de 
lijst van de in het kader van 
he t streekbeleid begunstigde 
s t reken. De lijst gold op dat 
ogenblik nog als een jaloers 
bewaard « top sec re t» ; in de 
begunst igde s t reken immers 
zouden er wel enkele s temmen 
te rapen zijn voor de par t i j die 

met geschenken ui tpakt . Dies 
wenste Vanden Boeynants de 
« p r imeur » zélf aan het kies-
volk kond te doen. 

Maar, zoals gezegd, een 
P.V.V.-krant was hem voor. E n 
erger nog : dezelfde zaterdag
avond verscheen P.V.V.-mini
s ter Van Offelen op het T.V.-
scherm om de informatie van 
de blauwe kran t de luister van 
een officiële bevestiging bij te 
zetten. 

Grote woede bij de C.V.P.-
ers, die zich het gras voor de 
voeten weggemaaid zagen. 

Eerlijk gezegd : deze woede 
verbaast ons. Dat de P.V.V.-ers 
de plats te elektoralisten zijn, 
zouden de C.V.P.-ers toch al 
langer moeten weten. 

D E INCIVIEKEN 

Over de wallingantiSche bur
gemeesters in de Voerstreek 
is een kroniek te schrijven, die 
« Clochemerle » daverend zou 
kloppen. 

Te Teuven kruip t de burge
mees ter 's nacht met nieuwe 
sloten rond; te Moelingen laat 
de burgemeester zijn ondemo-
krat isch betogingsverbod door 
h o n d e r d e n r i jkswachters 
k rach t bijzetten. Te St Mar-
tens-Voeren dringt de burge
mees ter zijn echtgenote op als 
onderwijzeres. 

Mevrouw Wijnants, echtge
note van de burgervader van 
St Martens-Voeren, blijkt ech
ter niet gegeerd door de ou
ders van de schoolkinderen : 
zij heeft geen enkele leerling 

De reusachtige spandoek (« Vlaanderen^ eerst - Vlaanderen eisende partij ») die te Ronse werd 
meeged ragen. 

meer. Als wraak voor dit « af
front » weigert de burgemees
ter, aan de overige leerkrach
ten de schoolbehoeften te over
handigen die reeds besteld en 
in de gemeente aangekomen 
zijn. 

« Madam » Wijnants is pen
sioengerechtigd, zij heeft geen 
leerlingen en daarenboven is 
zij nu al vaak genoeg de ve
det te van hister ische geschie
denissen geweest. Dat alles 
wijst er overduidelijk op, dat 
ze zich best alleen nog met 
haa r kookpot zou bezighouden. 

In afwachting dient vastge
steld dat Hasselt en Brvissel 
Hjdzaam blijven dulden, hoe 
een burgemees te r een hele 
school saboteer t alleen omdat 

zijn « m a d a m » geen leerlingen 
heeft. 

S H A P E 

Onze 13 Navo-bondgenotcn 
hebben ons uiteindelijk dus 
toch hun zuui'zoete beslissing 
laten kennen : ze zullen zich 
in apri l van volgend jaar in de 
vlakte van Casteau komen ves
tigen. 

Voor de regering is deze be
slissing een reden geweest om 
de zegebazuin te s teken : het 
zou immers slechts aan de 
hardnekkigheid van « onze » 
minis ters te danken zijn, dat 
Lemnitzer en zijn staf uitein
delijk vrede namen met de 
vestiging in de Henegouwse 

Denders t reek in plaats van te 
Waterlo of nog dichter bij 
Brussel . 

De pri js voor deze «over
winning » van de regering zal 
echter gepeperd voorgescho
teld worden aan de Belgische 
belast ingbetaler . De verhuis
kosten worden thans reeds op 
1,5 mil jard geraamd. Uiteinde
lijk echter zal het s tukken 
méér kosten, want van nu af 
aan geldt voor honderd en één 
grote en kleine werken : prio-
ri té absolue voor Casteau. Wat 
o.m. betekent da t er zal ge
werkt worden zonder openba
re aanbestedingen, in zeven 
haasten. Zodat het geld door 
deuren en ramen zal vliegen. 

Of dacht u het anders ? 

GESLAAGDE BETOGING 

VOOR WERK IN EiOEN STREEK, 
TE OUDENAAROE-RONSE 

Het was kwart na twee dat, na een korte 
toespraak van dr. Leo Wouters, zondag jl. 
precies 100 personenwagens in kara\aan 
de markt te Oudenaarde verlieten in de 
richting Honse. De tocht ging over een i^-
deelte van het arrondissement en onder-
•weg sloten nog circa 50 wagens aan. Een 
hefschroefvliegtuig van de rijkswacht 
sloeg gans het verloop van de karavaan 
gade. 

De rijkswacht had er (wie weet waar
om ?) aan gehouden, haar macht te ont
plooien Alhoewel zij Ie Honse, waar later 
op de namiddag de optocht plaats had, 
niet op straat verscheen, waren inderdaad 
kort na de middag kolonnes \an de rijks-
•\\acht in de richting van Honse opge
merkt • jeeps, gemotoiiseerde rijkswach
ters, een zestal wagens met paarden, even
veel spuitwagens en een tiental pantser
auto's. 

Toen de Vl'-karavaan Honse binnen
reed, werd i-ij er opgewacht door de ste
delijke politie (die terloops gezegd voor 
een goede oraanisatie tijdens de betoging 
heeft gezorgd) en door een groot aantal 
betogers die rechtstreeks naar Ronse ge
komen waren. 

De optocht zette zich in beweging rond 
kwart voor vijf en gedurende 40 minuten 
stapten een duizendtal mensen stijlvol 
door de bijzonderste straten van het cen
trum. Langs de weg stonden heel wat 
suiipatizanlen geestdriftig toe te juichen. 
Vooraan in de stoet troffen we, naast de 
initiatiefnemers van de betoging, arr.-
voorzitfer (ïies Eeckhoudt, de parlemen
tairen prof. Elaut, dr. Wouters, dr. 'an 
Leemputten en dr. Goemans aan. We be-
nieikten eseneens enkele Oost Vlaamse 
pro\incieraadsledcn. proxinciaal voorzit
ter Ir Guido De Hoo e.a bestuursleden van 
afdelingen uit andere gewesten. Ode van 
de partij was onze kranige Aniedé Ver-
bruugen : hij had er zelfs aan gehouden 
een bordie mee te dragen. De muziekkapel 
van het V.M.O. en de afdelingsxlaggen 
openden de stoet achter het spandoek : 
.< Wehaart door de Volksunie ». Daarop 

volgde een reuzfispandoek (van tJO m lang) 
« Vlaanderen Eerst - Vlaanderen PZisende 
Partij » dat door een 35-tat betogers werd 
meegedragen. Verder nog spandoeken zo
als « te Ronse geen faciliteiten j>, « werk 
in eigen streek », « geen statuut voor 
Leuven - Leuven geen tweede Ronse » en 
« Het Willemsfonds zei ja aan w'ets\oor-
stel Verroken - Cuvelier en INlartens (de 
P.V.V.-ers van de streek) hebben neen 
gesproken ». De camera-men van de 
Vlaamse televisie en de persfotografen 
hadden de handen vol om ze op de ge
voelige plaat te brengen. 

Het was werkelijk hartversterkend, 
deze duizendkoppige menigte geestdrif
tig door IHonse te zien trekken, afwisse
lend de slogans roepend als Leuxen 
Vlaams, Ronse Vlaams, werk in eigen 
streek e.a. Er viel geen enkel incident te 
betreuren (misschien wel tot sp'jt van 
sommige rabiate franskilions), Slech's ^én 
enkele snotaap zagen wij aan het stati' n 
een uitdagende houding aannemen, maar 
hij werd zorgvuldig door de politie \er-
wijderd. 

Andermaal moet hier bevestigd dat, 
waar wij ook opstap,) •, nooit incidenten 
plaats hebben indien er noch provokaties 
noch taktloos optreden van rijkswacht of 
politie in het spel zijn 

De optocht werd ontbonden op de 
Kleine Markt waar korte toespraken wer
den gehouden door partijhestuurslid Gies 
Eeckhoudt en volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten. Eerstgenoemde legde vooral 
de klemtoon op de sociaal-ekonomische 
achteruitstelling van het gewest Oude-
naarde-Ronse. In vlo'te bewoordingen en 
goed gedokum^nteerd hekelde hij scherp 
de kleurpolitickers van de streek die 
geen oog hebben voor de noden \an hun 
volk. Hij keurde hen bovendien scherp af 
omdat zij de jongste dagen, nu de Volks
unie op straat komt. terug met de hernieu
wing \an beloften uit hun schelp komen. 
Gies Eeckhoudt eiste ten slotte "n drinaen-
de inplanting van nieuwe bcdrijxcn die 
weinig aan konjunktuurscbommelingen 

Gies Eeckhoudt. arr. voorzitter en organisator der hetogbig. 

onderhevig zijn, en een snellere \erbcte-
ring van de infrastruktuur. 

Op zijn beurt laakte Dr Van l-eemput 
ten de passieve houding \an de politiekers 
uit de streek en van de regering, die in 
haar miljarden-budget voor openbare 
werken voor het arrondissement Oude
naarde slechts kredieten voor/ien heeft, 
juist genoeg .. om enkele horduurstenen 
te plaatsen. In de hem eigen krachtige en 
gloedvolle taal schetste hij ook de aktuele 
Vlaamse problemafie'; en stelde hii de 
incivieke houding van deze regering aan 
de kaak die hel vertikt, de Helg'sche wet
ten toe te passen. Vooral de reaktionaire 
en volks-\ reemde liberalen werden door 
Van Leemputten scherp op de korrel ge
nomen en wanneer hij tenslotte zegde dat 
Vlaamse strijd in de eerste nlaats nog «-en 
broodstrijd bluf', werd hij door de menig
te fel toegejuicht. 

De beide toespraken werden met een 
dreunende Vlaamse Leeuw besloten. 

Het was iets na 18 u., dat de betogers 
naar hun wagens terugkeerden. De beto
ging te Honse was een waar sukses ge
worden, waarmee .ueteen het bewijs 
geleverd werd dat ook kleineie arrondis
sementen iets kunnen verwezenlijken. 

Naar het einde toe konden wij nog even 
een stralende Gics Eechaudt te pakken 
krijgen. Hij verklaarde ons. zeer gelukkig 
te zijn dat alles zo ordelijk was verlopen 
en hij vroeg ons langs deze weg allen van 
harte te bedanken die voor de manifesta
tie opgekomen waren. Ook vroeg hij ons 
zijn erkentelijkheid mt te drukken tegen
over de be'tuursledcn en priipagandi">ten 
van ziiii eigen arrondissement d e zich 
werkelük met al hun toewi'ding dagen 
lang hebben ingesDannen voor hef wel
slagen van deze proteslaktie. 
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P A R T I J B E S T U U R V . U . 

Het Par t i jbes tuur van de 
Vlaamse Volksunie onderzocht 
ver leden zaterdag de poli t ieke 
toes tand in verband met de 
ui tvoeringsbeslui ten van de 
taalwet ten van 1963 en publi
ceerde na afloop der vergade
r ing volgende tekst : 

« Het opt reden van de PVV 
te Brussel dreigt voor de zo
veelste maal een beslissing 
over de ui tvoeringsbeslui ten 
op een lange baan te schuiven. 
De VU kan niet aanvaarden 
da t deze taalwetten nog langer 
zonder sankt ies blijven, waar
door vooral te Brussel de ver-
fransing ongestoord verder 
gaat . 

Het gaat niet op deze beslui
ten te onderwerpen aan de 
zogenaamde k o m m i s s i e 
Vranckx-Vanderpoorten, waa r 
de Vlamingen volledig gemino-
riseerd zijn en de Vlaamse fe
deral is ten zelfs ui tgesloten. 

Het Par t i jbes tuur van de 
VU meent da t de franstalige 
Brusselse ar rogant ie s lechts 
kan ingedijkt worden door 
diepgaande s t ruk tuurhervor -
mingen en klaagt in dat ver
band het ondemokra t i sche op
treden van eerste-minister Van 
den Boeynants aan tegenover 
v i c e - goeverneur Cappuyns, 
waar zulk krachtdadig optre
den spijtig genoeg niet te be

speuren is tegenover de bur
gemeesters van de Voers t reek 
en andere taa lwetover t reders» . 

M I J N W E R K E R S 

In de Kempische onder
grond werk ten in december 
1965 (dus vóór de sluiting van 
Zwar tberg) nog ongeveer 25 
duizend arbe iders ; op het
zelfde ogenblik waren er in 
Wallonië nog ongeveer 33.000 
ondergronders . 

De verhouding word t echter 
andersom, als men de vreem
delingen bui ten beschouwing 
laat. In december 1965 werk
ten er in de Vlaamse mi jnen 
13.148 inlandse ondergronders , 
tegenover slechts 6.503 in de 
Waalse mijnen. In dit laats te 
getal zijn stellig nog een aan
tal Vlaamse pendelarbeiders 
begrepen. Op dit ogenblik zijn 
e r zeker twee keer zoveel 
Vlaamse ondergronders dan 
Waalse. 

De mijnslui t ingen zijn dus 
vooral een Vlaams probleem. 
De vestiging van drie middel
grote bedri jven in Wallonië 
volstaat ru imschoots , o m de 
al ler laats te Waalse ondergron-
der aan werk te helpen. 

In Limburg, met zijn s te rke 
demografische groei en zijn 
onder-industr ial isering, zien de 
zaken er echter anders uit ! 
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Zij mogen ! Verleden zondag stapten een 300-tal waUinganten door Brussel naar aanleiding van 
het «Fête de la Wallonië». Aan het standbeeld va n de Fransman Charles Rogier werden ze toege
sproken door de Waalse federalist prof. Perrin. Toelating voor de betoging werd hen op hun 
eerste verzoek toegestaan en van gendarmes was hoegenaamd geen spraak. Enkele agenten op 
hun zondags volstonden, om de wallingantische betoging decorum en bescherming te verlenen. 

BATMAN ... 

Sinds een paa r weken w ord t 
ons T.V.-scherm geteisterd 
door een superidioot Ameri
kaans onderproduk t , het 
jeugdfeuilleton « Ba tman ». 
Naa r he t schijnt heeft de 
reeks in de States een dave
rend succes. De rommel 
verpakt naa r de wensen 
Otto Normalverbraucher 
dus zou he t ons niet verbazen, 

is 
van 

en 

BEZONNEN 
Gemakkelijk zal het wel niet zijn een 

nog méér oneigentijdse titel te vinden dan 
« bezonnen >. Be^onnentieid veronderstelt 
immers wikken en wegen, voorzichtig
heid, nadenken. Verbondenheid met een 
zekere traditie, een zeker streven naar in
zicht en « wijsheid » zijn er evenmin van 
weg te denken. En daarom is bezonnen 
zijn verdacht bij de mensen van de daad, 
bij de jonge mensen, bij onze tijdgenoten. 
En wie zou durven ontkennen dat er heel 
wat mensen rond lopen die zich bezonnen 
noemen enkel om hun luiheid en lafheid 
te verbergen. Dat er vormen van «inzicht> 
en «wijsheid» bestaan die niets anders 
zijn dan vverkelijkheidsvreemde daden-
loosheid. Dat er een vasthouden aan een 
traditie voorkomt die niets weet van de 
uitspraak van (".hesterton, die zo pittig en 
luist zei dat traditie niet betekent dat de 
levenden dood zijn, maar wel dat de 
doden leven... 

Als wijsheid en bezonnenheid dicht bij 
elkaar üggen, dan moét herinnerd worden 
aan die teUst uit de Latijnse Bijbeh er-
taling (Nemrod heeft ooit een beetje 
Latiin geleerd...) : « omnibus enim obili-
bus mobilior est sapienlia », wat de Neder
landse BijbeUertaling weergeeft met 
« want de wijsheid is sneller dan al wat 
beweegt », maar wat nog bondiger kan 
verdietst worden door ; niets is beweeg-
lilker dan de wijsheid. Want als bezonnen
heid en vviisheid betekenen inzicht hebben 
in de werkelijkheid, zich niet laten ver
blinden, zich niet laten misleiden, dan 
ziin ze juist het tegenovergestelde van die 
karikaturen, die gewoonliik als bezonnen
heid en wijsheid doorgaan. Dan zijn zij 
geen lafheid, geen luiheid, dan zijn zij 
evenmin ouderwetsheid en onbewegenlijk-
heid. Wel integendeel I 

Wat échte politieke bezonnenheid is, 
hebben de radiknal Vlaamsgezinden gedu
rende het voorbije weekeinde schitterend 
getoond. En dat de V.M.O. een van die 
schitterende voorbeelden heeft gele\erd, 
doet Nemrod evenveel genoegen als het 
hen zelf wellicht verwonderen zal. (Er 

zijn immers geen degelijker goede eigen
schappen dan die waarvan men niet weet 
dat men ze heeft I). De bliksembetoging 
te Moelingen, die zo prachtig geslaagd is 
dat zelfs alle vijandige dagbladen er met 
waardering over geschreven hebben 
en dat wil wat zeggen — werd vorige 
week nog aangekondigd. Maar dat werd 
natuurlijk niet ernstig genomen. De rijks
wacht was weer eens een betogings-« oor
log » achter I De betoging had plaats en 
de rijkswacht was gewoonweg machte
loos ; de betoging ging door en zelfs het 
partijdig bevel van de burgemeester werd 
prachtig op zij geschoven. Het kan aange
naam zijn een paar brutale rijkswachters 
te doen vóélen dat ze niet met kinderen te 
doen hebben, maar het is oneindig waar
devoller de gehele rijkswacht te verlagen 
tot machteloze toeschouwers en een op
geblazen burgemeester te doen zweten van 
ergernis. En zelfs de « Libre » de woor
den uit de mond te nemen van ontdaan
heid. 

Even handige politieke bezonnenheid 
was de Paardenkooper-geschiedenis te 
Mechelen. Het eenvoudig gebruik maken 
van het recht alleen met uitgenodigden te 
vergaderen, maakte de BOB en de politie 
machteloos. En hij die gevaarlijker is voor 
België dan Kennedy het is voor Zuid-
Afrika, kon weer eens sinds jareiv vrij uit 
spreken. En al zet « De Standaard » dan 
een misleidende titel boven het verslag, de 
zet is gelukt, de aandacht is gewonnen en 
de misleiding die op de redakties zo druk 
wordt beoefend, is weer al eens moei
lijker. 

Voeg daarbij de beloging in de streek 
van Oudenaarde en Ronse die zelfs tele
visie en radio toch niet konden doodzNv ij-
gen, en dan is het voorbije weekeinde 
schitterend geweest. Er is niet gevochten, 
er is geen steen geworpen, er is geen bar-
rikade geweest (en ze waren nu ook niet 
nodig) maar inzicht en bezonnenheid 
deden zich gelden als een grote kracht. 

Nemrod. 

da t « B a t m a n » ook hier een 
hu i skamer succes je boekt . We 
hebben de eers te afleveringen 
van deze sner t even bekeken 
en daarbi j is ons in ieder ge
val duideli jk geworden, dat 
een T.V.-instituut met begrip 
voor zijn paedagogische funk-
tie de reeks « Ba tman » — 
succes of geen succes — best 
van an tenne zou houden. Maar 
ja , aangezien aan het Flagey-
plein gebrek aan verbeelding 
wedijvert me t gebrek aan 
smaak en verantwoordeli jk
heidszin ... 

. EN HET 

LAATSTE N I E U W S » 

Juis t deze superidiote «Bat
man» werd door « Het Laat
ste Nieuws » waardig bevon
den om er, desnoods ten koste 
van een schandaal , sensatie en 
dus centen uit te kloppen. Da
gen vooraleer iemand wist dat 
« Ba tman » op antenne zou 
komen, b rach t de b lauwe 
k ran t dit nieuws als « pri
meur » en kondigde meteen 
aan dat de getekende « Bat
man «-verhalen als s t r ip in het 
« Laats te Nieuws » zouden ver
schijnen. De bedoeling was 
duidelijk : de P.V.V.-krant spe-
kuleerde reeds bij voorbaat op 
een eventueel succes van de 
« Ba tman »-reeks en legde het 
er op aan, dit succes om te 
zetten in kl inkende mun t . 

G R O F 

MACHTSMISBRUIK ? 

Hoe was de krant echter in 
het bezit gekomen van de T.V.-
pr imeur ? Het raden wordt fel 
vergemakkeli jkt , als men weet 
dat de d i rek teur van « Het 
Laatste Nieuws » in de B.R.T.-
beheerraad zetelt. 

Er is daarover zeer terecht 
een hele rel onts taan in de 
Vlaamse pers De katolieke en 
socialistische bladen zijn bo
venarms op Maertens, de di
rek teur in kwestie, losgetrok
ken ; het feit dat broodnijd 
daar wellicht een rol bij speel
de, verminderde in genen dele 
de kracht van hun betoog ter
zake. 

Als het van de P.V.V. af
hangt, wordt die indiskrete 
meneer Maertens s t raks de 
grote baas van de B.R.T. En 
inmiddels beschouwt de krant 
van wijlen vader Hoste het 
kul tuurloze « Ba tman »-pro-
dukt als dé opvoedkundige 
lektuur bij u i ts tek voor blau
we kindert jes. 

Arm Vlaanderen ! 

Z W I J G E R S 

EN S P R E K E R S 

Vice-goeverneur Cappuyns 
mag, op bevel van V.d.B., zijn 
mond niet meer opendoen 
over Brussel en iedere dag 
eisen een aantal francofonen 
zijn ontslag. Dat bij de ont
slageisers de P.V.V.-ers voorop
gaan, zal wel niemand verba
zen : vakante goeverneurspos-
ten behoren tot het meest ver
t rouwde domein van de blau
we politiek. 

Terwijl Cappuyns moet 
zwijgen, mogen anderen na
tuurl i jk wél hun francofone 
mening zeggen. Zo o.m. de 
Brusselse C.V.P.-er Saint-Rémy, 
die het inleidend verslag over 
het probleem Brussel hield op 
de vergadering van de fransta
lige C.V.P.-mandatarissen. 

Alhoewel Saint-Rémy min
der dan wie ook rekening 
houdt met de fameuze « be
vriezing » der Waals-Vlaamse 
problemen en alhoewel hij ex
t remist ische p i a a t verkoopt, 
zullen noch zijn part i j noch 
zijn eerste-minister hem tot de 
orde roepen. Hij behoort im
mers tot het ras der franco
fone supermensen ! 

S T E E D S 

MAAR GROTER . . . 

De heer Saint-Rémy heeft 
met een werkgroep gedokterd 
aan het probleem Brussel. Zijn 
oplossing is zéér eenvoudig : 
alles laten gelijk het was en 
alleen maar er voor zorgen dat 
Brussel nog wat groter wordt . 
Saint-Rémy en zijn C.V.P.-
spi tsbroeders weigeren te aan
vaarden, dat de Brusselse ag
glomeratie tot de 19 gemeen
ten zou beperkt blijven ; zij 
stellen zich niet eens tevreden 
met de opslorping van de 6 
faciliteitsgemeenten. Zij eisen 
dat <t alle op Brussel gerichte » 
gemeenten — zo o.m. de Zo-
niënbosgemeenten — bij de 
olievlek zouden worden ge
voegd. 

Het behoort tot de onbetaal
bare moppen van de Belgische 
politiek dat én een Saint-Rémy 
én een Verroken manda ta r i s 
zijn van één en dezelfde par
ti j . Een mop waarmee wij 
echter hoogst zelden kunnen 
lachen, omdat de Saint-Rémy's 
doorgaans hun slag thuishalen 
en de Verrokens niet. Kijk 
maar : Hertoginnedal en Leu
ven ! 
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ISIEVWS VAN DE VOLKSVNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 

Volksvertegenwoordiger Goemans : vragen o\er ue peiibLoeiien d 

PENSIOENREGELING 
VOOR ONTSLAGEN 
MIJNWERKERS 

Daar de mijnwerkers die ge
troffen worden door mijnslui-
ting^n voor tal van sociale pro
blemen geplaatst worden, 
heeft kamerlid Goemans om 
volledige inlichtingen verzocht 
bij de minister van Sociale 
Voorzorg. In een uitvoerig ant
woord heeft de minister het 
stelsel uiteengezet dat ter zake 
van toepassing is. waarbij on
derscheid wordt gemaakt tus
sen de mijnwerkers met ten 
minste tien jaar mijnarbeid op 
het ogenblik van de afdanking, 
en de andere. 

Dit antwoord werd verspreid 
onder de Limburgse mijnwer
kers der V.U. 

G ASTPROGRAMMA'S 
BIJ DE TV 

Volgens een antwoord door 
de Minister van de Nederland
se Kuituur verstrekt op een 
vraag van dr. Goemans dd. 
21.4.1966, heeft de ViaambC 

TV in 1965 van de totale zend
tijd 57 t.h. voor eigen rekening 
genomen. Van de Nederlandse 
TV werd 6 t.h. overgenomen 
(5,8 miljoen frank) en van de 
andere Europese stations 15 
t.h. (8,5 miljoen frank). De 
rest of 22 t.h. wordt in beslag 
genomen door bioscoop- of 
T.V.-films. Van haar kant heeft 
de BRT in dat jaar voor een 
totaal van bijna 3 miljoen in 
het buitenland kunnen plaat
sen (waarvan een belangrijk 
deel door het jeugdfcuilleton 
Kapitein Zeppos). 

BELASTINGEN 
BOVEN DE TAALWET ? 

Volksvertegenwoordiger Goe
mans vroeg op 8 juli 1966 aan 
de Minister van Financiën of 
het normaal is, dat de dienst 
der voorafbetalingen van de 
belastingen franstalige bewijs
stukken aflevert, wanneer de 
schatplichtige in het neder-
landstalig gebied woonachtig 
is, zelfs indien deze een frans
talige overschrijving doet. 

Dr. Goemans wees er op dat 

dit stuk dient gevoegd bij de 
aangifte en als zodanig een 
verplichte bijlage vormt, die in 
de taal van het gebied dient 
opgesteld. 

Het antwoord van de mini
ster is verbazingwekkend : 
met allerlei kronkelende spits
vondigheden tracht hij aan te 
tonen, dat de bewuste dienst 
te Brussel een bewijs moet af
leveren in de taal die door de 
belanghebbende wordt ge
bruikt. De verplichting voor 
de bijlagen bij een aangifte 
zou niet gelden voor het be
wijs van voorafbetaling... 

LASSCHOOL HEROPENT 
TE KOEKELARE 

Op 15 maart werd definitief 
de lasschool te Koekelare ge
sloten en al het instruktiema-
teriaal, meubilair enz. overge
bracht naar Brussel. 

Volksvertegenwoordiger Loo-
tens, tevens burgemeester van 
Koekelare, stelde enkele da
gen later, op 23 maart reeds, 
een parlementaire vraag aan 

de minister van Tewerkstelling 
en Arbeid. 

Het antwoord was ontmoedi
gend : er warcn^te veel ge
schoolde lassci s c)i \ Cl schil
lende, 24 in getal, waren m de 
streek werkloos. 

Volksvertegenwoordiger Loo-
tens drong ondanks dit feit 
toch aan op de voortzetting 
van dit centrum voor versnel
de beroepsopleiding omdat er 
enerzijds een evolutie kon ko
men mzake werkgelegenheid 
en anderzijds om aan meer 
ongeschoolde arbeiders, waar
mee het gewest Koekelare-
Handzame - Kortemark - Ich-
tegem en randgemeenten zo 
rijk bedeeld is, een kans te bie
den als geschoolde arbeider 
een betere werkgelegenheid te 
vmden en een hoger loon te 
ki ligen. 

Geen sprake echter van her
opening, maar wel het idee van 
de sluiting van het tweede 
centrum voor versnelde be
roepsopleiding voor lassers in 
het Houtland, namelijk te 
Torhout. 

De voorspelling van onze 
volksvertegenwoordiger kwam 
vrij vlug uit : er was een goede 
maand later een groot tekort 
aan lassers. 

Met drie aanvragen om las
sers van industriëlen gewa
pend besteeg op 2 juni jl. de 
heer Lootens de tribune van de 
Kamer. 

De aanvragen kwamen uit 
Zedelgem, Snaaskerke en Koe
kelare. 

In de plaatsingsbureaus wa
ren geen lassers meer als 
werkzoekend ingeschreven. 

In het licht van deze omme
keer eiste onze volksvertegen
woordiger de heropening van 
de lasschool te Koekelare. 

Bij de eerstvolgende verga
dering van het Beheerskomi-
tee van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening op 9 juni 
werd als gevolg van het her
haald aandringen van volks
vertegenwoordiger Lootens be
slist dat het herscholingscen
trum voor lassers te Koekelare 
zo spoedig mogelijk opnieuw 
in werking zal treden. 

Een groot succes voor onze 
volksvertegenwoordiger en in

middels heeft de heropening 
dan ook plaats gevonden ! 

GEMIDDELDE 
LEEFTIJD 

Uit een antwoord op een 
pailementaire vraag gesteld 
door prol. Elaut, leren wij dat 
de gemiddelde leeftijd \an de 
«Belg» 35 jaar 11 maand is 
(cijfer \an 31 december 1964). 
Drie jaar tevoren was de ge
middelde leeftijd 36 jaar. No
teer dat voor de berekening 
alle inwoners werden geteld 
\rcemdelingcn en « Oude Bel
gen » inbegrepen. 

COOREMANS 

Bij liet bezoek van de Engel
se koningin aan Brussel, hield 
« buikje » Cooremans een één-
talig Franse toespraak, waar
tegen Dr Anciaux grotesteerde 
in een parlementaire vraag. De 
minister van Binnenlandse Za
ken antwoordde toen dat de 
burgemeester waarschijnlijk 
de mening was toegedaan dat 
de koningin wél Frans maai 
geen Nederlands verstond en 
hij bijgevolg in de t.aal van BB 
moest spreken (de man kent 
overigens geen enkele taal bui
ten het Frans, als men ten
minste zijn Bculemans-gewau-
wel aldus mag betitelen). 

Onze volksvertegenwoordiger 
bracht de hogergenoemde mi
nister in verlegenheid door 
hem erop te wijzen dat die
zelfde burgemeester eveneens 
Frans sprak ter gelegenheid 
van een door de Brusselse 
Jaarbeurs m Amsterdam be
legde perskonferentie en het 
hier toch wel degelijk vast
stond dat alleen het Neder
lands de gesproken en begre
pen taal was ! 

Vijf lijnen antwoord van de 
minister op Vic Anciaux' logi
sche vraag : « Ik ben verplicht 
het geacht Lid er op te wijzen 
dat het op dit ogenblik niet 
meer mogelijk is te achterha
len op welke wijze en in welke 
atmosfeer een rond 1 april '66 
te Amsterdam gehouden pers
konferentie zich heeft voorge
daan, zomin als een beoorde
ling te geven van het verloop 
ervan »! 

Kommentaar overbodig. 

r wa 
stQQt, kerk en vlaamse hogeschool 

Sinds « Pacem in Terris » en de ver
klaring van Vaticanum 11 staat deze 
kerkelijke leer als een paal boven wa
ter : Vreedzaam samenleven eist het 
geven van recht. Welnu, de inrichtende 
macht \an het katolick universitair on
derwijs — de bisschoppen van Bclgié 
— hebben tot op heden geen recht ge
schonken aan de Vlaamse volksge
meenschap. De eenzijdige oprichting 
van franstalige universitaire instellin
gen buiten Leuven, vóór 1965, het be
houd van een J^ranstalige universiteit te 
Leuven en de zgn. spreiding van kandi
daturen zijn daden van onrecht, omdat 
zij de normale ontwikkeling van het 
Vlaamse volk hebben gehinderd of on
voldoende gesteund. 

Aan de Vlaamse jeugd werden essen
tiële kansen onthouden. 

Het Katoliek Nederlandstalig Univer
sitair Onderwijs moet vooreerst alle 
leerstoelen oprichten bij voorrang voor 
het wetenschappelijk onderzoek, dat 

rechtstreeks weerslag heeft op de cko-
nomische situatie van Vlaanderen.- De 
inrichtende macht heeft terzake de 
handen vrij : Zij mag faculteiten op
richten. Voor alle disciplines moet de 
inrichtende macht volwaardige titels 
a(leveren ! Titels die gclijku'aardig en 
gelijkluidend zijn aan de franse titels 
met het oog op aanwervings- en bevor-
deringsvoorwaarden zo in de openbaie 
als in de privé sector. 

Maar vooral moet de inrichtende 
macht de toegekende staatsgelden voor 
het katoliek universitair ondeiuijs 
aanwenden naar verhouding tot de re
ële verhoudingen en noden. Dit bete
kent, ten eerste, voor de tweetalige 
K.U.L. : pro rata van het aantal inge
schreven « Belgische » studenten per 
taairegiem; en, ten tweede, ten voor
dele van de buiten Leuven opgerichte 
of erkende katolieke faculteiten in 
Vlaanderen, om de achterstand t.o.v. 
de franètalige instellingen op korte * '̂̂  

mijn in te lopen. 
De bisschoppen moeten in Vlaande

ren gelijkwaardige Nederlandse facul
teiten oprichten als de door hen opge
richte en erkende fi-anstalige. Hiervoor 
hebben de bisschoppen geen wet Ven"0-
ken nodig... en daarenboven vloeien de 
staatsgelden overvloedig... 

Maar cte staat — wetgevende en uit
voerende macht — hoeft ook niet te 
wachten op een nieuwe wet in 1968. 
Nu, voor het jaar 1967, moeten de toe
lagen aan de vrije imiversiteiten — 
strikt afhankelijk gesteld van een dia-
delijk gesplitste boekhouding en begro
ting. Deze normale eis werd, tijdens de 
regering Lefèvre - Spaak, vooropgezet 
door de P.V.V., en wel door... de huidi
ge Minister van Nationale Opvoeding, 
de heer Grootjans ! 

Toch blijft,het episcopaat de eerste 
verantwoordelijke en schuldenaar. Als 
« inrichtende macht » hebben de bis
schoppen van België de volste vrijheid 

om — zonder nieuwe wet! — gelijk
waardigheid op universitair vlak tot 
stand te brengen. 

Zoals zij tenandcre plechtig verklaar
den in december 1965... 

In de « Verordening » van 13 nieil966 
hebben zij zich zwaar vergist, ja ver
grepen aan de rechten van het volk. 
Indien de Vlaamse bisschoppen de juis
te feitelijke toedracht niet kenden, dan 
moeten zij — na kennisneming — hun 
verklaring én de tot op heden gevolgde 
politiek duidelijk en openhartig wijzi
gen. Of geldt de leer van de « restitu
tie » niet meer ? 

Slaat én Kerk kunnen niet loochenen, 
dat de wet op de Universitaire expan
sie van april 1965 geen recht geeft aan 
de Vlaamse gemeenschap. 

Een hérstrukturering van de Leuven
se Universiteit, met « Vlaamsgezinde » 
benoemingen, kan dus geen voldoening 
schenken. 

Voor Vlaanderen blijven twee vragen 
gesteld, twee eisen onvoldaan : 
— een Franstalige Universiteit Lcuv en-
Woluwc-Waver is een onafwendbare 
aanslag op Vlaams-Brabant; 
— Vlaanderen heeft van de bisschop
pen niet zijn rechtmatig deel gekregen 
van universitair onderwijs. 

De ouders — leken van de eerste rij 
tussen het Godsvolk — zullen niet toe
geven onder druk of bedreiging. Niet 
tegen de Kerk, maar uit liefde voor de 
Kerk, uit trouw aan de bevrijdende 
waarheid. 

M. Coppicters. 
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htfn kan niet andcts Zf s;s;en dan dal het lappoU •'a i O j liai l nb dr ronia oud 
van df eeiicntwmtigsle algemene U\ O xte^gadnms, [j'ssniw-iiML is ()j h i era 
gemakkelijk pessimume is, blijft een aiidete vraag 
De x'ooinanmste konklune xiati Oe 'Ikant is, dal » de omslandighedt n - . e % 
zij krachtig de noodzaak van het bfslaan i>an de leuninde \ali s on I !i j t 
•- nut bijdiagen on, li, o ^/,ni\i i, dodhejic nil ie n>al < n ». 

Wtlke oinsi<indiglicden ? De siiLiiiie 
van Vielnaiii m de eciste plaatv, <! n 
dische aichjpel en het Midden Oo^itu 
en de Afukaanse landen. Oe schildcide 
ze af in hun meest problematische si
tuatie. Veel moeite had hij daaibi j niet 
om in de verl te zetten, in welke ellen
dige toestand twee dei den \ a n de ^\c-
reld leven 

De vieide encNcliek van paus Paulus 
\ \ . die hl] oiiAeiwachts o p het zelkK' 
tijdstip heeft ui tgebiacht als het pessi
mistisch overzicht \ a n Oe "Jhant, is dia-
matisch \ a n toon waai /i]n la \\ ccii bij
zonder angstige toon kiijgt, is iii de 
passage waar hij spreekt over Vietnam. 
Zich tot « alle verantwooidelijken » 
l ichtend schreeuwt hij het bijna uit : 
« Wij smeken hen in Gods naam te 
stoppen ! ». En hij voegt daar onmid
dellijk aan toe : « een overeenkomst 
zou nu moeten gesloten worden, zelfs 
ten koste van enig ongemak of verlies ». 

Met deze kreet van veitwijfeling beeft 
de Paus zeTcer niet zijn doel vooibij-
geschoten. De t iming van zijn bood 
schap aan de weield heeft ongetwijfeld 
de efficiëntie ervan verhoogd. 

Terwijl de uiteindelijke bedoelingen 
van Oe T h a n t met zijn vertwijfelend 
relaas over de mogelijkheden van de 

Dn IS liooi^si diplom itieke t.ial, •^\ant 
'!</(. \\ i )KICM 'r I,HIK n dooi Washingioii, 
.•srii^on Hanoi, P' king en Moskou naar 
hun 7in g tmte ip ic tee id woidcn om le-
dei van hun k^nit hun positie, hun on
wil of hun onmacht in het becindiaen 
\<xn de oorlog te vetT«chtvaaidigen. 

Afgezien «chter \ a n deze diplomatie
ke taal kan in geen e n k e k hoofdstad 
ter wereld het fundamentele belang v^n 
de tussenkomst van de Paus genegeerd 
worden. Zijii pleidooi « on< de veidere 
verspreiding \?V[ het ooilogsvuur te 
stoppen, ot om Int /clls helemaal uit 
te loeien » is zo opgesteld dat het uit-
stiigt boven de normale politieke stand
punten die inhouden dat de ene zijde 
goed en de andere zijde slecht is. 

Voor de Paus is het genoeg dat een 
volk en een natie verschrikkelijk lijden 
ondergaan en dat « een nog méér desas
treuze ramp de hele menselijke familie 
in gevaar brengt ». Dit is het basisaigu-
ment «dat alle verdere politieke stand
punten uitsluit 

En dat ook alle politieke oplossingen 
terzijde laat. want wat kan paus Pau-
lus méér aanbevelen dan gebed en ge 
wetensonderzoek voor de verantwoorde
lijken •̂  

He t eltekt van de w ooi den van de 

PLEIDOOI VOOR 
weicldviede enigs/ins mssteiieus blij
ven, kan men zich ook in de boodschap 
van de Paus enige ambiguïteit niet ont 
veinzen, want het is wel zo dat de Paus 
minder klaar was waar tiij de nadruk 
legt op bet feit dat « de vrede moet 
gebaseerd zijn op rechtvaaidigheid en 
de vrijheid van de mensheid en alle 
rechten van het individu en de gemeen 
sdiappen in aclit moet nemen. » 

Paus zal naar alle waarschijnlijkheid 
zeel gering zijn. 

De enc)cliek heeft geen enkele van 
de taktoren \dn het probleem veran
derd. De beste hoop die men i a n koes
telen is, dat zi) de geest beïnvloedt van 
diegenen die met het piableem te ma 
ken hebben 

In weieldlijke termen kan — onder 
andere — het piobleem van Vietnam 

Paulus VI : tegen <( opgelegde scheiding van de burgers van eenzelfde land ».» 

niet anders gezien worden dan op het 
vl.ik \c\n de politieke beïnvloeding. 

Politieke dl uk, beter gezegd. Dat is 

precies het verschil met de boodschap 
van Oe I h a n t . Deze pleegt in feite een 
voim \ a n diplomatieke chantage, d Doe 
er iets aan of ik laat de boel steken ! ,) 
dreigt hij, en hij is in feite in een posi
tie om dat te zeggen De Paus daaren
tegen is niet in een positie om chantage 
te plegen. 

De Paus heeft in zijn encycliek niet 
alléén de diamatische situatie van Viet-

Paulus VI : tegen « de moord op onschuldige personen ». 

nam in het centrale licht geplaatst. Even 
belangrijk als bedieiging voor de we-
leldvrede is de nukleaire bewapenings
wedloop, de « ongekontroleerde ambi
tie van nationale expansie », de subver
sieve tendenzen de « opgelegde schei
ding van de burgeis van eenzelfde 
land », de kriminele maneuver'^ en de 
(i moord op onschuldige personen ». 

De Paus wil daarmee beklemtonen 
dat de vrede niet kan gesclieiden wor
den Viede is een totaalbegnp, en wat 
voor de enen waar is, aeldt ook voor de 
anderen. Vrede eist het respckt vnoi de 
rechtvaardigheid en vrijheid op alle 
plaatsen. 

Is de boodsfhap van Oe T h a n t essen
tieel van een andere betekenis — na
melijk politie' — toch moeten wi' ons 
even, weinig illusies maken over de kan
sen op sukses van zijn maneuver. 

De centrale gedachte van (Jf Fhan t 
ligt precies in zijn weldooidacht, o p 
e n a n n ? gebaseerde konkluste, da t de 
sekretaris generaal \An de Wreniffde 
Naties meer te doen moet krij jen dan 
een administratieve « «ïiiffier'taak ) Oe 
T h a n t meent dat d̂ e eniare oulf)ss'ng 
voor de onmacht van de Verentajde Na
ties ligt in het toekennen van meer po
litieke interventie of inuiatiff-ruimte. 

He t is niet te -erwa<-hien dat dit 
waar zal semaakt woiden. 

Een ander centraal motief van Oe 
Than t ' s pleidooi is de vaststellina dat 
de op sjans geraakte dialoog tns<v>n Vlns-
kon en Washinnton en tussen O O T en 
West onderbroken werd door de oorlosr 
in Vietnam. 

Het is niet te verwachten dat de W-
gemene Vergadering van de T N O die 
deze week begonnen is eniae konkrete 
greep zal hebben op de afloop van al 
deze wereldproblemen en in het bij
zonder op Vietnam. 

xVïaar de k)eperkte rol van dir insti
tuut bestaat in het debatteien over de 
problemen, in het oveituigen en onder 
druk zetten van regenngen. in het af
ronden van de hoeken van het kontlikt. 
En dat is reeds heel wat. 

Zowel Oe Than t als Paus Paulus VI 
hebben door hun georchestreerd plei
dooi de noodzaak van een gewetensbe
sef inzake hoogst gevaarlijke politieke 
situaties nader in het licht gesteld Dat 
kan uiteindelijk met zonder enig resul
taat blijven. 

E.H.M. 



8 «4 
renten op de markt, met name Italië 
en de Sovjet-Unie die zich niet bekom
merden om de « overeenkomsten » die 
de onder Angel - Saksische invloed 
staande « groten » in hun eigen belang 
hadden gesloten. Het onafhankelijk 
worden van een aantal ruwe olie voort
brengende landen, maakte ook nieuwe 
k o n t r a k t e n mogelijk. Zo was 
bv. in 1961 mogelijk dat een Italiaanse 
onafhankelijke maatschappij in Irak 
bruto-petroleum kocht tegen 0,574 fr 
per kilo, terwijl de verdelers van het 
« kartel » kochten tegen 0,858 fr per ki
lo, dus 50 t.h. méér. Omdat er toen in 
ons land nog geen onafhankelij ken aan 
het werk waren, betaalde men bij ons 
(en uiteindelijk kwam dit uit de zak
ken van de automobilist) in 1961 naar 
schatting anderhalf miljard te veel aan 
de groten! 

• STAATSTAKSEM 

Om een en ander nog duidelijker te 
maken moesten wij eerst vertellen hoe 
het komt dat er zo'n groot verschil be
staat tussen de prijs van de ruwe pe
troleum of tussen deze van het afge
werkt produkt en de prijs die de ver

een belangrijke en betrouwbare test, 
uitgevoerd door de Verbruikers-Unie 
(die een maandelijks rapport « Test
aankoop » over haar bevindingen uit
geeft) aangetoond dat de benzine van 
alle op de Belgische markt aanwezige 
merken (met uitzondering van Mazo-
bel en Radial) van gelijke waarde is. 
Het oktaan-gehalte dat van groot be
lang is inzake de kwaliteit (het ver
schil tussen 90 en 98 oktanen of daar
omtrent, maakt ook het verschil tussen 
« normale » en « super «-benzine uit) 
was praktisch overal hetzelfde. Andere 
proeven in laboratoria uitgevoerd lie
ten duidelijk blijken dat ook op het 
gebied van de andere stoffen aanwezig 
in de benzine, geen merkelijk verschil 
te vinden was. Het besluit van « Test-
Aankoop » was dan ook duidelijk : « De 
automobilist loopt geen enkel risico 
deze (goedkopere; nvdr.) benzine te 
tanken en zal geen verschil ondervin
den met de duurdere merken, zelfs 
niet op de lange duur. In de praktijk 
zijn al de andere merken dus op gelij
ke voet te stellen en aan te bevelen. 
Verkwist uw geld dus niet meer aan de 
dure benzines : U begunstigt er alleen 
partikuliere be/angen mee, die lang ge
noeg de belgische markt in een staat 
van onderhorigheid gehouden hebben. 

Toen in Nederland enkele jaren geleden de eerste 
« witte pompen » verschenen werd er niet alleen raar 
opgekeken, maar begon er tevens een strijd op leven 
en dood tussen de verschillende benzine-maat schap pij
en, strijd die uiteindelijk als rezultaat had dat de mo
torbrandstof in het land van onze Noorderburen, al 
tweemaal van prijs verlaagde. Dat kwam omdat de 
benzine aan de zogeheten witte pompen of stations 
zonder naam, behoorlijk wat goedkoper was dan deze 
geleverd door de gekende merken; bovendien bleek deze 
brandstof helemaal niet van mindere kwaliteit dan de 
andere. Vandaar dat de laatstgenoemden verplicht 
werden een eerste maal hun prijzen te verlagen en ten 
tweede male tot die maatregel gedwongen waren toen 
bleek dat de « witten » hun waar nog steeds goedkoper 
konden afleveren. Het uiteindelijk rezultaat van deze 
konkurrentiestrijd was dat de verbruikers er flink mee 
gebaat waren, want de gezamelijke optelling van die 
hele of halve franks goedkoper per liter, maakt miljoe
nen en miljoenen uit. 

DAYID 

WIJ BETALEN 
ONZE BENZINE TE DUUR, 
MINSTENS EEN HALVE FRANK 
PER LITER 
HET GEVECHT HIERTEGEN 
IS AAN DE GANG: 

\ GOLIATH 
Ten onzent is er sinds enkele tijd 

een gelijkaardige gang van zaken waar 
te nemen. Het begon eveneens enkele 
jaren geleden toen er plots fel-rode 
pompen aan onze wegen verschenen, 
bediend door in even felgekleurde ke
telpakken gestoken uitbaters. « Een 
halve frank vermindering per liter» 
stond er in koeien van letters op de re-
klameborden bij die stations. « Dat is 
Russische benzine», zegden de best-
weters, « die is van veel mindere kwa
liteit, daarmee maakt ge uw motor ka
pot » Dat waren de eerste wantrouwi
ge bemerkingen. Maar het veranderde 
spoedig toen bleek dat men met deze 
benzine even hard kon rijden, even 
vlug optrekken en even weinig motor
slij tage had als met de andere. Er ver
schenen aan de lopende band andere 
goedkope merken op alle plaatsen van 
onze kontreien, zodanig dat men — 
wilde men zich bevoorraden met deze 
goedkopere brandstof — zelfs geen 
tijd- en kostenrovende omwegen moest 
doen En toch was het mogelijk dat 
men op de drukke kruispunten en we
gen vaak stations zag met de goedko
pere benzine en vlak ernaast of ervóór, 
uitbatingen met de klassieke en duur
dere wagenbrandstof. Steeds bleef er 
ergens in het onderbewustzijn van de 
automobilisten iets van een wantrou
wen tegenover de goedkopere, zodanig 
dat de afzet van de duurdere er niet 
dermate onder leed dat ook hier een 
prijs\erlaging noodzakelijk werd. 

i GESCHIEDENIS 

Hoe is het nu mogelijk dat er twee 

prijzen bestaan en dat het toch om de
zelfde brandstof gaat of tenminste om 
benzine van dezelfde kwaliteit ? Hoe is 
het mogelijk dat ondanks de verhoging 
van de taksen op de benzine, taks die 
gelijkmatig geheven wordt door de 
Staat, welke ook de aard en de ver
koopprijs zij, een verschil bleef be
staan namelijk op dit ogenblik 7,72 fr 
en 8,22 fr voor de goedkoopste « gewo
ne » en « super » bij de onafhankelij-
ken en onderscheidelijk 8,72 fr en 9,22 
fr bij de klassieke stations of maat
schappijen ? Om een duidelijk ant
woord hierop te kunnen geven moeten 
wij eerst de geschiedenis kennen van 
de klassieke maatschappijen en van 
wat de zogeheten onaf hankelij ken zijn. 

Voor 1943 was de organisatie,van het 
wereldkartel van petroleummaatschap-
pijen zo perfekt dat alle wereldprijzen 
gebonden waren aan de bruto-prijs van 
Texas, vermeerderd met de vervoers
kosten vanuit de golf van Mexico tot 
de haven van het land-koper. Wie dus 
in ons land benzine kocht betaalde 
steeds dezelfde prijs, welke ook de 
herkomst van de grondstof en de ver
voerskosten waren. De Amerikanen 
hadden de markt volmaakt in handen. 
Van de eerstgenoemde datum tot 1947 
waren de produktiekosten nog steeds 
gebonden, maar de transportkosten 
werden vrij. In 1947 werd de bruto-
prijs van de petroleum uit het Midden-
Oosten verlaagd als gevolg van de 
steeds belangrijker wordende aanvoer 
uit dit gebied. Vanaf die tijd deden de 
onafhankelijke maatschappijen hun in
trede vooral uit oorzake van de vermin
dering der vervoerskosten en het ver
schijnen van twee belangrijke konkur-

bruiker aan de pomp betaalt. Het is 
hier in grote lijnen een kwestie van 
staatstaksen. Er wordt een accijns-
recht van 420 fr per hektoliter en een 
speciaal recht van 115 fr per hektoliter 
geheven, met andere woorden : bij elke 
liter benzine die de automobilist tankt 
betaalt hij aan de Staat een taks van 
5,35 fr. Bovenstaande tabel (nr 1) geeft 
een klaar overzicht. 

Door het heffen van dezelfde taks 
door de staat, gelijk hoe de aankoop
prijs van de benzine is, bevoordeligt 
deze de klassieke maatschappijen want 
dezelfde tabel zou er helemaal anders 
uitzien moest men de taksen afstem
men op de aankoopprijs (zie tabel 2). 

Hieruit blijkt dus al duidelijk dat de 
maatschappijen met de dure benzine 
niet alleen door de staat bevoordeligd 
worden maar dat uiteindelijk de ver
bruiker het slachtoffer is. Inderdaad 
zoals de zaken nu liggen betaalt hij bij 
de goedkoopste stations 30 t.h. voor de 
benzine en 70 t.h. taksen of meer dan 
tweemaal de bazisprijs van de koop
waar. En toch slagen de onafhankelij-
ken erin hun prijzen lager te houden 
en bovendien benzine van dezelfde hoe
danigheid als de dure af te leveren. 

• GELIJKE KWALITEIT 

Dat deze laatste bewering niet zo
maar uit de lucht gegrepen wordt, 
wordt bewezen door het feit dat de 
Belgische benzine-merken — ongeveer 
een zeventig in getal — praktisch alle
maal hun brandstof betrekken van 
slechts een vijftal raffinaderijen, dus 
ook de goedkopere ! Ten tweede heeft 

U moedigt tevens de Staat aan de tak
sen te verhogen daar u blijkt geeft van 
onverschilligheid wat betreft de 
prijs... ». 

• 500 MILJOEN EXTRA 

Er is dus gelijkwaardige benzine te 
kopen tegen een prijs die een halve tot 
een hele frank per liter verschilt. Hoe 
is het dan mogelijk dat de klassieke 
firma's hun prijzen niet verlagen ? Al-
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TABEL 1 : 
Merk 

Goed
koopste 

Middelm. 
goedkoop 

Klassieke 

BENZINEPRIJS IN BELGIË 
Benzineprijs Accijns-

rechten 

gewoon 1,48 
super 2,05 

medium 2,05 
super 2,36 

gewoon 2,36 
super 2,80 

5,35 
5,35 

5,35 
5,35 

5,35 
5,35 

Verscheidene 
takseft 

0,89 
0,95 

0,97 
1,01 

1,01 
1,07 

Totale prijs 

7,72 
8,22 

8,35 
8,72 

8,72 
9,22 

TABEL 2 : BENZINEPRIJZEN MET HEFFING IN VERHOUDING MET 
DE VERKOOPRIJZEN 

Merk Benzineprijs Taks van 300 % Totale prijs 

Goedkoopste gewoon 
super 

Middelm. medium 
goedkoop super 

1,48 
1,92 

2,05 
2,36 

4,44 
5,78 

6,15 
7,08 

5,92 
7,70 

8,20 
9,44 

Klassieke gewoon 
super 

2,36 
2,80 

7,08 
8,40 

9,44 
11,20 

lereerst dient gezegd dat deze maat
schappijen in een soort cartel verenigd 
zijn en op deze wijze een gezamelijke 
(hogere prijs) vaststellen. Op de 1 mil
jard liter benzine jaarlijks door deze 
gezamelijke maatschappijen geleverd 
wordt door de hogere prijs van een 
halve frank per liter gemiddeld, een 
winst gemaakt van 500 miljoen frank. 
Een tol van 50 fr per inwoner ! Dit 
maakt een miljoenen-reklame mogelijk, 
gevoerd en uitgekiend met de modern
ste middelen en door de meest piente
re publiciteitsmensen. Ten eerste 
wordt met alle mogelijke middelen het 
fabeltje van de slechtere kwaliteit er
in gehouden en dit doet de automobi
list — bevreesd voor motorschade en 
mindere prestaties — toch in vele ge
vallen steeds weer naar de duurdere 
stations rijden. Ten tweede wordt veel 
geschermd met de zogenaamde « toe
voegingen », grote slogans voor vaak 
weinig méér-prestatie en in sommige 
gevallen is het zelfs zo dat sommige 
van deze aan de benzine toegevoegde 

rodukten — zoals bijvoorbeeld deze 
ie dienen om de ijsafzetting in de 

Tkarburator tegen te gaan — voor be-
^ paalde motoren zeer slecht zijn. In 

Duitsland heeft men reeds ondervon
den dat wagens van een bepaald merk 
met tweetaktmotor weigerden zo zij 
met benzine van hogergenoemd pro-
dukt getankt werden... Komt daarbij 
het verlenen van allerlei « prijzen » ge
schenken zoals die genoemd worden, 
maar die in werkelijkheid niets anders 
betekenen dan een reklame-stunt : de 
automobilist die zoveel maal tankt 
krijgt zoveel bonnetjes die hem recht 
geven op dit of dat. Wanneer puntje 
bij paaltje komt blijkt dat hij een be
paald bedrag moet opleggen en wan
neer men dan alles goed uitrekent 
blijkt dat de firma de « geschenken » 
gewoon tegen een {door de grote hoe
veelheid) lage inkoopprijs verkoopt! 

>'i »«<iilnilliiliiiillttiiiiiiliiidlilililli!llhllltiiii!llliiiiiiilil|{|||!i|i|| 

• STATION-UITBATERS 

Er zijn enkele andere aspekten in 
deze onverkwikkelijke zaak. Een sta
tionuitbater-eigenaar die niet gebonden 
is aan een bepaald merk kan bijvoor
beeld rustig zelf bij de raffinaderij 
aankopen, zo hij maar voldoende ruim
te heeft om een bepaalde hoeveelheid 
op te slaan. Hij krijgt de waar dan te
gen een prijs die veel lager is dan deze 
die hij aan de « merken » moet betalen. 
Grote firma's en zo zijn er heelwat, die 
veel personeel hebben, kunnen gewoon 
een tank aanleggen en op dezelfde wij
ze laten vullen, waardoor zij hun per
soneel in de gelegenheid stellen benzi
ne te tanken tegen een prijs die soms 
tot twee frank per liter minder is dan 
deze aan de stations. Men kan zich de 
woede van de benzinestations-uitbater 
voorstellen om dit schandaal : de kor
ting die aan iedereen die daarvoor de 
mogelijkheden heeft, wordt toegestaan 
ligt hoger dan de winstmarge van de 
voortverkopers van service-stations van 
merk-benzine, met andere woorden : 
personeelsleden van grote firma's (bij
voorbeeld Sabena en honderden ande
ren) tanken tegen lagere prijzen dan 
dat de voortverkoper van het merk ze 
zelf kan krijgen ! Wanneer men dan 
nagaat dat de winsten van deze laatsten 
vaak niet zo bijster hoog zijn (0,35 fr 
en 1 fr alnaargelang de verkoper uit
bater of eigenaar is) en zij bovendien 
op dergelijke wijze door hun eigen 
maatschappijen benadeeld, ja bestolen 
worden, dan begrijpt men allicht hun 
verbittering. -. 

• GOLI AI H-GEVECHT 

Het aan de kaak stellen van dit ben-
zine-schandaal was voor de « groten » 
aanleiding om de Verbruikers-Unie met 
allerlei middelen te gaan boycotten en 
bestrijden. Een eerste aanval dateert 
van 1962 toen het blad « Test-aankoop » 
een eerste overzicht had gegeven van 
de op de markt aanwezige merken en 
daarbij zeer klaar de aard en de prijs 
van de goedkopere benzine had bena
drukt Een lid van het Erekomitee van 
de organisatie, tevens wetenschappelijk 
raadgever van een firma die deel uit
maakt van het kartel der groten, werd 
verzocht drukking op de leiding uit te 
oefenen, wat geweigerd werd Een jaar 
later werd de man als raadgever de 
laan ingestuurd en verloor hij zijn 
jaarlijkse vergoeding van 300.000 fr! 
Drukking van dezelfde aard wordt ook 
uitgeoefend op joernalisten of kranten 
die ook maar één woord durven schrij
ven over hetgeen de Unie voorhoudt of 
over de oorzaken van de prijsverschil
len. Een uitstekend middel daartoe is 
het dichtdraaien van de kraan der mil-
joenenreklame die jaarlijks vanuit de 
grote benzinemaatschappijen naar de 
persmedia vloeit 

Een tweede grote aanval op de ho-
gergenoemde organisatie kwam dezer 
dagen toen in het blad de uitslagen van 
een test werden gepubliceerd en waar
bij foto's werden getoond van een tank
wagen van de onafhankelij ken die ben

zine leverde aan een station van een 
der « groten ». Nu gebeuren dergelijke 
zaken in omgekeerde orde wel meer 
en komt er wel vaak goedkope benzine 
(vooral uit stocks) van de cartelmaat-
schappijen terecht in tanks van onaf-
hankelijken, eveneens tegen de hoger-
geciteerde lage prijzen. Trouwens kan 
men aan de raffinaderijen te Antwer
pen dagelijks foto's maken van allerlei 
merk-tankwagens en van onafhankelij
ke maatschappijen die de benzine ko
men halen uit de opslagruimten van de 
raffinaderijen die zelf aan de « grote » 
merken toebehoren ! Heilaas de gepu
bliceerde foto was toevallig gemaakt 
aan een station dat brandstof leverde 
aan een in de onmiddelijke nabijheid 
gelegen gebouw, waarvan de leidingen 
uitmondden in dezelfde put waarin ook 
deze van het station lagen. Dit bleek 
voldoende om de organisatie met van 
alles te bedreigen en haar zelfs te ver
plichten in het maandblad een soort 

advertentie te plaatsen «op dezelfde 
blz. »... enz., net als een recht van ant* 
woord! Een ongeveer gelijkaardige 
reaktie kwam van een maatschappij 
die het met tijgers zoekt te halen en 
waarover het hogergenoemde blad on
der een foto met het gekende tijgermo 
tief en dito slogan, geschreven had : 
« Stop geen tijger in uw motor, maar 
benzine aan de juiste prijs »... ! 

Het is als een gevecht van David te
gen Goliath, maar de uiteindelijke 
overwinning zal bij de V.U. (de Ver-
bruikers Unie) liggen, daar twijfelen 
wij niet aan. Want reeds nu beginnen 
sommige stations van de «groten », 
pompen te plaatsen zonder aanduiding 
van merk erop maar met de veelzeg
gende uitroep « — 50 et I » en de vele 
geruchten wijzen erop dat binnenkort 
de reus Goliath gaat bijdraaien. De au
tomobilisten en verbruikers zullen er 
alleen maar bij gebaat zim. 

Staf De Lie 

DE V.U. MOEST ERUN BELOVEN 

I 

De bewuste foto op de omslag van « Test-aankoop » ; woede der « groten ». 

WAT IS DE V.Ü.? 
Deze (moedige) organisa
tie die dezelfde letter-af 
korting heeft als onze 
partij, is een vereniging 
zonder winstoogmerk, de 
eerste organisatie in ons 
land van gegroepeerde 
verbruikers met het oog 
op de verwezenlijking — 
in laboratoria — van ver 
gelijkende tests. De in
komsten van de vereni 
ging (op dit ogenblik bil 
na 22 000 leden) vloeten 
uitsluitend voort uit de 
bijdragen van de leden 

en waarborgen als dus 
danig een volledige onaf 
hankelijkheid Het doel 
IS de verbruikers te hel
pen bij aankopen en te 
beschermen tegen oneer
lijke praktijken. Er 
wordt uitgezocht welke 
produkten de goedkoop
ste zijn, rekening hou 
dend met de kwaliteit, er 
wordt ook uitgezocht 
welke voedingswaren 
voor de gezondheid scha 
deltjke bestanddelen be 
vatten enz • De uitslagen 

van de laboratorium on
derzoekingen worden 
maandelijks gepubli
ceerd in het maandblad 
« Test-aankoop » 'belang 
stellenden richten zich : 
Koningsstraat 23 Brus
sel) en er wordt de leden 
gelegenheid gegeven zelj 
de te bestuderen produk 
ten te kiezen. Er worden 
tests uitgevoerd op aller
lei huishoudelijke en an
dere aparaten, voedings
middelen, geneesmidde
len, schoonheidsproduk 
ten, auto-onderdelen enz 
In dit geval gine. het dw^ 
om benzine . En het is 
een heel vuur geworden ! 

DE WOEDE VAN DE BENZIIi-GANG 
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ELSING: 

" K A T E W A " 
De naam Eising komt in het overzicht der Vlaamse letteren van Bernard Kernp 
7iiet voor, en evenmin in dat van De Bakker.'... Wel echter in de « Geschiedenis 
van de Vlaams-Afrikaanse Letterkunde ». Dat zou ook moeilijk anders gekund 
hebben want Frans Demers (nog een ander pseudoniem voor Frans Beckersj is een 
onzer eerste en grootste « koloniale » auteurs. 
Al vroeg debuteerde hij in de literatuur met gedichten en novellen, tot hij met 
zijn eenentwintig tiaar Afrika trok, begon er aan een novelle en werkte die uit tot 
een eenakter. 
Daar volgden er nog vijf andere, gebundeld in « Koloniaal toneel ». Dan schreef 
hij grotere stukken zoals « Eva, het Zwakke Geslacht », « De Halfbloed n, « De 
Dwingeland n, « De Terugkeer » enz. Na zijn terugkeer werd hij redakteur bij ^^Het 
Laatste Nieuws. » en ging terug naar Kongo voor een grote reportage. De roman 
<( Het Grote Avontuur n, « Ter Vliegtuig naar Kongo », het toneelstuk « K.Z. 23 » 
later omgewerkt tot roman in « Noodlanding » en de hoorspelreeks « Der letzle 
Passagier » waren de literaire vruchten van deze reis. 

Na de oorlog werd ook Frans De-
mers-Elsing slachtoffer van de repressie, 
evenals zijn stadsgenoot en Afrika-schrij-
ver Sylva De Jonghe. Hij verbleef in 
ballingschap, rondzwervend als een glo
betrotter', alle 's Heren landen bereizend 
behalve het éne dat hem buitensloot : 
zijn vaderland. 

De neerslag -van zijn reizen en zijn 
ena r ingen vindt men in zijn literair 
oeuvre, dat ook na de oorlog jaar na 
jaar aangroeide. Vooral door zijn repor
tages, zijn luisterspelen en zijn reporta
ges voor radio en voor uitgeverij werd 
hij bekend — en werd een autoriteit op 
het gebied van de kennis van Afrika. 

Toen Marnix Gijsen kennis kreeg 
van Elsings naoorlogs werk drukte hij 
zijn verwondering ero\eiL uit, dat een 
auteur met dergelijk talent zo weinig 
bekend bleef en zo zelden vernoemd 
werd. 

Want Eising schreef niet alleen over 
Afrika : hij had ook andere pijlen op 
zijn boog. Zoals hij vroeger reeds, voor 
Afrika, debuteerde met verzen en no
vellen, zo schreef hij ook in Zwitserland 
romans die buiten de Afrikaanse tema-
tiek vielen : benevens zijn roman « Het 
goede Gesternte » die zich afspeelt in 
Tessin, schreef hij het knappe, "boeiende 
en zui\ere boek « Getekenden » een 
roman die zich wéér eens in Afrika af
speelt, maar ditmaal niet in Centraal
maar in Zuid-Afrika. 

« Katewa » is zijn laatste in het Ne
derlands geschreven boek. 

Het verscheen in 1958 maar komt nu 
in een herdruk uit bij de Arbeiderspers, 
Brussel,, Reinaert-uitgaven. 

Het veihaal is tamelijk eenvoudig, 
doch in zijn eenvoud raakt het een aan
tal veel gecompliceerder dingen aan, 
raakt het probleem blank-zwart aan, en 
dat van de apartheid. Niet met het pa
thos van Alan Patton, en het eenzijdig-
belichte, schematische, vaak zelfs hate-
lijk-eenzijdige en door zijn schematisme 
onware dat veel l i teratuur over Zuid-
Afrika en de blank-zwart verhouding 
kenraeikt. Denken wij maar aan T o n e 
Brulins « Honden ». 

Eising vertelt de tragische geschiede
nis van het meisje Katewa, dat uit het 
rustige Transkei haar verlopen verloof
de opzoeken gaat in de — nu verdwenen 
•— krotten van Sophiatown, en er te
recht komt in d€ wereld van de mis
daad. Zij belandt in een wederopvoe
dingsgesticht, b'tehaak het verpleegsters
diploma en komt in betrekking met de 
zoon \ a n haar vroegere meesteres, die 
nu dokter is in dezelfde kliniek. Uit hun 
vriendschap groeit liefde : een door de 
wet verboden liefde. De moeder en de 
\oogd van de jongen waken echter : 
Katewa moet terug naar de Transkei 
en Harry wordt naar Nederland gezon
den om er voort te studeren. Katewa 
gaat terug, om er de plaats op te zoeken 
van haar jeugdherinneringen met Har
ry — en om er te sterven... 

De tragiek van de liefde tussen een — 
geëvolueerd — naturellenmeisje en een 
blanke jongen is zeker een der moge
lijke nevenverschijnselen van wat wij de 
« kleine » apartheid zouden kunnen 

noemen, dez ' verzameling van wetten 
en voorschriften die de grote apartheids
politiek aflijnen, en ze ook bezwaren en 
— vaak evenzeer voor blank als voor 
zwart •— te moeilijk en zelfs hatelijk 
doen lijken. 

Een der gevolgen van deze wetgeving 
is het verbod van rassenvermenging — 
wat tot tragische situaties, als die welke 
in dit boek verhaald wordt, kan leiden. 

Eising heeft deze tragiek met een bij
zonder invoelen in de psyche van het 
negermei.sje geschreven — maar ook met 
een uitzonderlijke kennis van de Afri
kaanse situatie..., iets wat misschien 
voor een rondreizende Amerikaanse 
kandikaat-voor-het-presidentschap niet 
nodig is (voor zo iemand volstaan een 
handvol afgesleten slogans) maar wat 
voor een romancier die ons met de wer
kelijkheid wil confronteren toch nood
zakelijk lijkt. 

« De hedendaagse meisjes » geplaatst aan 'n lyceum te Bergen. 

Benevens deze kennis van zaken — 
misschien juist daarom — is er ook El
sings objektiviteit. Hij laat de blanke 
herhaaldelijk aan het woord en het is 
blank Afrika, en Elsings vrienden gin
der, die hij aan het woord laat wan
neer hij in zijn boek Dr. Van de Meiwe 
laat zeggen : 

« Grote genade. Zijn wij Zuidafrika
nen dan onmensen omdat wij ons volk 
en ons ras willen beschermen ? Heeft 
onze natie niet evenveel levensrecht als 
gelijk welke andere natie ? Wat moet er 
met ons gebeuren als wij onze positie 
zouden opgeven ? » 

Oin dit alles — om de tragiek \ a n de

ze liefdesgeschiedenis, en om de objek
tiviteit en de uitzondeilijke kennis der 
situatie, waarmee dit boek geschreven 
werd, is « Katewa » een rijk en goed 
boek. Literair is er wel wat op aan te 
merken : de joernalist komt vaak nogal 
eens de romancier verdringen, en he t 
verhaal is ook niet volledig evenwichtig 
in zijn s truktuur. De drie delen wegen 
wel tegen elkaar op, maar het zijn d e 
hoofdstukken onderling die qua diepte 
én belangrijkheid der feiten elkaar niet 
in evenwicht houden. 

Toch is Elsings « Katewa » een be
langrijk boek van een belangrijk auteur , 
en daarenboven vlot leesbaar.^ 

TE 
BEU RSSCHOVW BURG 

Het derde speeljaar icerd in de 
Beinsschouwburg ingezet met een 
klucht van de Rus Valentin Kata-
jezu : « Rust a la Russe T>. 

In Nederla7id heet dit stuk < Ik 
zoek Mioussof », in Parijs « ]e veux 
voir Mioussov >, titels die we passen
der vinden; ook de Duitse titel « £171 
Riihetag >, wegens het kontrast tus
sen de titel en het gegeven daar de 
personages alles behalve een rustdag 
kennen. 

Als de Russen nog dergelijk werk 
kunnen leveren, zal het steeds wei
hom zi]?i. « Rust a la Russe » is een 
buitengewoon geslaagd vermakelijk 
spel, steunend op de bijna klassieke 
persoonsverwisseling (maai dan in 
een meervoudig perspektief), een 
reeks alleigrappigste situaties, origi
nele vondsten en een vloed van gags 
en inslaande gekke gezegden die dit 
werk — dal sterk aan de beste Duitse 
Possen herinnert — tol een voorbeeld 
in het genre laten uilgroeien. De au
teur heeft als vertrekpunt : het heke
len van de bureaukratie (ook in Rtis-
land dus!) genomen, hetgeen hi] 
schitterend uittekent; maar dit was 
slechts een voorwendsel om. zijn wak
ker en gewiekst temperament en zijn 
snedige, vi?inige geest in een flinke 
reeks taferelen Ie laten botvieren. 

De vertolking is zeer te loven. In 
de biezondersle personages vinden 
we : Halter Cornells, Geiard Ver-

meersch. Fried Zuidweg, Mary Bo-
duin, Jeaniae Schevernels, Roza Cor-
thals en Karel de Haen. 

Allen hebben een juist begrip van 
hun rol en zijn flink op dreej : Re
gisseur Dries Wieme haalt eer van 
zijn werk. W^ weten met wie we op 
hel voorplan zouden moeten bren
gen, tenzij misschien Waller Cornells 
die als het simpel, sjofel en plicht-
getrouw ambtenaartje gewoon fantas-
liscli is. 

Als volgend stuk woidt, vanaf 5 ok-
tobei, « Gelukkige dagen > van S. 
Beckett, geprogrammeerd. < Studio 
Amsterdam > icoi dl verwacht in no
vember, januan en april, met due 
verschillende stukken, teiwijl het re
pertorium van het jeugdteater dit 
jaar vier stukken omvat. 

K.V.S. 

Het nieuwe speeljaar is in de 
K.V.S. gestart met het gastoptreden 
van de K.N.S.-Nationaal Toneel-Ant
werpen, dit in het kader van het 
draaischijfststeem dat thans een vaste 
vorm krijgt. Opgevoerd werd « Na 
de Zondeval » (After the Fall) van 
Arthur Miller, dat verleden jaai te 
Antwerpen grote bijval kende. In de 
hoofdrollen Hilde Uitterlinden en 
Hektor Camerlynck. 

Voor de K.V.S. zijn de volgende 
stukken VOO) zien : 

« Het Lied van de Mooidenaai v 
(Hugo Claus); « De gevangenen van 
Altona » (J.P. Sartre, door N.T.-
Gent); « De Meteoor » (Fi. Dürren-
matt); « Alexander Posthuum > (Staj 
Knop); < Storm over Firenze » (Luc 
Vilsen); « Wie is bang x'oor Viigi-
nia Woolf? » (Edwaid Albee); « O-
thello » (Shakespeare); « De Gelato 
eerde Roos » (Tennessee Williams); 
« Kleine Alice > (Edward .41bee), 
« Meneer gaat op jacht > (G. Fey 
deau); « Kaviaai of Spagelti > (G. 
Scarnacci en Renzo); « Secietissimo » 
(Mare Camoletti); en verder nog een 
produktie N.T.-Gent en een optre
den van de Toneelgroep Centrum uit 
Amsteidam. 

BRUSSELS K.iMLRTONEEL 

Op 9 oktober begint hel Kamer 
toneel hel derde ipeeljaar, met « Een 
paiel van een meid > door Mare Ca
moletti; ïferder zullen volgen : « De 
bacchanten « {F.uiipides); « De Bood
schap aan Maiia » (Paul Claudet), 
< De Huisbewaaider » (Haiold Pin
ter); « Toontje heeft een paard ge
tekend » (Leslie Storm); « De Mei
den » (Jean Genet); « Salome » (Os
car Wilde) en « Freule Julie » (Aug. 
Strindberg). 

E) wordt gespeeld of) zaterdag en 
zondag, in de zaal « Vila >, onder 
de Bazihek van hoekelbeig. 

Er is dus dit seizoen in Btusset 
weer een rijk toneelleven voorzien. 
Van de Vlamingen uit het Brusselse 
en omstreken wordt verwacht, dat ze 
deze kulturele prestaties zullen steu
nen : eeniedei knn in de gevarieerde 
progiamma's een keuze doen naar 
zijn gading. 

J.f. 
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persspi egel - persspi egel - persspi egel 
De •wind blijft ook deze week nog zitten 

in de Brusselse hoek. 
Waar een deel franstaligen, P V V natuur

lijk aan kop, het hoofd eisten van vice-gou-
verneur Cappuyns en waar anderzijds de 
< brutale sabotage T> van de taaWetten van 
1963 de woede van de Vlaamse (f taalw^et-
ters » opwekt a Boer, voor dat ge een wet 
«anveert, kijï-t toe, ziet eerst onder haren 
Etcert, heft op, zei Pierlala zo zongen onze 
«potlustige voorouders reeds in de sanscu-
lottentijd ZIJ waren blijkbaar niindei naïef 
dan vele C V P -miinimahsten d;e m 1963 na 
Hertoginnedal over Vlaainse overwinningen 
klaroenden 

DE STANDAARD 
Manu Ruys maakt zich terecht kwaad over 

de nieuwe eentonige geschiedenis dei zo
veelste Belgische wetten zonder sanktie Hij 
moest anders door het verleden al geleeid 
zijn om de genezing in zijn slotregel n!et 
langer te verhopen van de C V P -kwakzal-

' Ters a la Van den Boeynants. 
« Het IS, ZOAIS met Saiclj.ih en /ijn biiIfLl, 

een eentonig %tiliaal aan 't woiden, en >le 
titel 70U kunnen luiden : Angst en Onwil 
Anj,st \ an de paitij- en ie^ei ingsleiders om 
de groep van de onwilligen vooi het hoold 
te stoten . 

De ministeis \ergissen /!ch, wanneer zij 
menen dat de \ laanise opmie al die admi
nistratieve \eiontstliuldiginj,eii en \ e i k l \ i i n 
gen slilvt In geen enkel normaal land be
sta it het dat een bel ingrijke wet drie, vier 
jaar na haar goedkeuung, nog steeds niet 
woidt toegepast Hici is pui e, bi utale sabo
tage in het spel 

Bep n l d e groepen en personen, waarvan 
iedeieen de naam kent, willen met dat de 
Ntileilandstalige bevolking te Biussel h i a r 
kindeien in het ÏSedti l inds opvoedt De 
hooldst ld moet eentalig l i a n s woiden Dat 
is het tlocl en meteen ook de leden van de 
sabot ige 

Als moigen de \ 1 inini<icn te Biussel het 
Nedtrl inds tiouvv blijven en eindelijk ga in 
beseflen, d i t zij geen beulcmansen moeten 
woiden, maai er alle belang bij hebben als 
leden van de steik woidende Vlaamse ineei-
deiheidsgioep in dit I md op te groeien, dan 
zit het hele veifransingsoffensief ki tm 

Daaiom mogen er geen \ laamse scholen 
komen, moeten de \ l a a m s e kmdt ien , van 
de kleiiteiklis ai, in de F'ianse sektie wor
den opgenomen, en mag het Nedei lands /ijn 
intiede met doen in de Bi usseKe openbaie 
bestuien M T vv d a n om moeten de taal
wetten met worden toegepast De sibota^e 
van de wetten v in 1932, die /o pi iclitig is 
geslaagd, moet woid tn vooitge/et 

Premiei \ an den Boe jn in t s mag hondeid 
maal aandringen op genntigdhcid, de kabi-
nets iaad mag nog tien veigadenngen wijden 
aan het piobleeiii : 7oHng de taalwetten 
niet eerlijk en eflicient worden toegepast, 
zal het fiont van extieimsten en ladikalen 
in het \ 1 lamse land aangiocitn 

D i t laat de Biusselse hbeialen illicht 
koud M I ir hoelang zal de Vlaamse C N P 
d u P \ V-spelletje laten d u i e a ' B 

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

Ziet met de eerste herfstblaren reeds de 
regering vallen, wat wij durven betwijfeVn, 

« In de i^oliliek neemt men liet welisvvau 
met /o miivv als in het / ik tn leven, m i ir ni 
dit geval zal het niet mogelijk /ijn te ver
geten wat men vroeger beloolde W int juist 
d e belofte om die taalbesluiten loth uit te 
vaaidigen, heeft het ver/et van de Nhnnise 
C \ P tegen de/e regeiing weggenomen 
Motlit de P V V van/ins /ijn, h i ir gedoe 
\ ei dei te zetten, en moest de legciin^ d n i -
niee instemmen dooi de t lalbesluiten uit te 
stellen tot volgend jaar of vooi te leggen 
aan een kommissie, die ze wettelijk met on 
dei zoeken mag (ten/ij beginselen) dan on-
dei tekent de legeiing haai eigen vonnis Het 
zal dan niet baten te schei men met sluiten 
de begiotingen, ze zal dan vaUtn » 

U A R E L E V E 

Om de giaad ^ an hondsdolheid te bewij
zen die tegenwoordig bij de frans talige 
Brusselaars heerst, moet men niet alleen 
« Pourquoi Pas ^ » of K Le Soir » citeren 
Dat bewijst, kwestie van verworven gewoon
te, met zo veel meer Bedenkelijker wordt 
het als een intellectueel progressistisch blad 
als dit C V P weekblad op de volgende ma
nier losstormt tegen vice gouverneur Cap
puyns 

« Is ht t met ontzettend d \t, /onder zich te 
bekomnieien oin het .uKies >an de gomer-
neiii \nn Biahant , een ambtenaar (als Cap-
pn\ns) de ontbinding \ an de/e piONincie 
\o()istelt '' Is het niet ontzettend dat, /onder 
zi th te bekomnieien om de pio\mcieiaad 

GELDSCHIETERS 
Par t i cn l i e r vraagt op zijn eigendom 
2e ran? hvpotheek Ik geef 9 % 
in te res t 
Schri jven le t ters D 46 g a z e t 

^^n Bi ibant hij /ieh zulke t o e s p m k v ei oor-
looft ^ Stel U voor dat morgen de gouvei 
neur van Luik zich uitspreekt vooi het fede-
lalisme of voor de aanhechting van de pro
vincie Namen 7,et gij de gouverneur van 
Antweipen de afsehafling van de bestendige 
deputaties al eisen ? Onheus, als een daad 
van peisoonlijke kandidaatstelling, inaehts 
misbiuikend als oj)enbaar vooikeui uitsjKe 
ken tegenover een partij, hatelijk dooi het 
miskennen van het belang en de wil van 
d t Biusselse bevolking, sehadcliik tenslotte 
voor het land dat in zulke piobieineii geen 
nood heeft a in zulke onbekookte initi itie-
ven Dooi dit alles zou de lede voor de kul-
t u u i n a d \ooi Vhande ien met missta in heb
ben in de mond van Van dei Flst M n r 
vindt de regering het normaal da"- de i t d e 
Vieid uitgcspioktn dooi M Cajjpujns, viee-
gouv erneu! v m Bi abant '' » 

V O O R U I T 

Na Van Eynde vorige week, znn ook de 
Gentse Socialisten niet akkoord met het plan 
Cappuyns Zij hopen het probleem op te los
sen door «: goede wil » Op die basis heb
ben de 19eeuwse uitzuigers ook de socia'e 
kwestie opgelost Of toch met ? Zouden wa 
het met kunnen oplossen door de Vlaamse 
kinderrijkdom stell.ng Van Cauwelaert 1912 ' 

« Biussel bluft de sjilijt/vvam in h^t Bel
gisch bestel We staan ten slotte zeer scep
tisch tegenover regelingen door bestuuihjke 
pennetiekken Het piobleem Biussel is ei 
een van menselijke verhoudingen Het is het 
gemis aan begrip voor de Vlaamse leahteit 
die de toestand veigiftigt De Vlaanrse socia 
listen zullen vooi zeker de laatsten zijn om 
t« ontkennen dat in Vlaanderen het ijeeste 
Iijk en cultureel peil nog vei van beviedigend 
is, maai ze zijn het hu tsg iondig beu behan 
deld te worden als bevvoneis van een reser-
va i t van goedkojie aibeidskraehten en waar 
folkloie en athteilijkheid sehildeiaclilig zijn » 

L I N K S 

f Oplossing door Vlaamse kinderiijkdom », 
vroegen we hierboven "̂  

Dat zal bij de B S F moeilijk zijn, want 
de partijvoorzitter lijdt volgens de jongens 
van ( Links » aan impotentie, 

« Wanneei de partijvooizitter ons in zijn 
wekelijks en steeds mindei genietbaar edi-
tori lal slechts weet te vei tellen dat hij kom 
pissie heeft met de kleine aandeelhoudeis 
die oj) de beuis met beloond woiden en 
dat er « einslige moeilijkheden te duchten 
zijn » VOOI de legering, dan moeten vvij wel 
aannemen dat Iiij ten einde inspiiatie is en 
zijn heisenen moet uitpeisen om zijn 2 ko
lommen vol te kiijgen Het is weinig gein-
spiieeid en inspiierend, weinig stiijdiiistig en 
stiijdwekkend proza, en niet ten oniechte 
gew lagt de Standaaid hiei van impotentie 
en gedaehtemi moede Om de paitij uit het 
slop te h den en zin aan onze oppositie ie 
geven is ei weikehjk andeie taal nodig » 

D E B O N D 

Het blad van het kinderrijke Vlaanderen 
is bekommerd over de militaire toestanden 
en vroeg Reimond Mattheyssens een bij
drage over het V U standpunt inzake defen
sie 

cc De Volksunie staat op een pacihstiscli 
s tmdpun t / i j verooi deelt de ooi log als een 
immoieel en ondoelmatig middel, om de ge 
scliilleii ondel de \olkeien te beslechten. 
Op intein itionaal vlak, beschouwt zij ooi-
logsvociing en bewapemngspohtiek als een 
misd idige verspilling van rijkdommen, in 
een vveicid w i ii de twee dei den van de 
bevolking oiideivoed zijn en grotendeels on 
gelelteid Oji nation i il vlak beschouwt zij 
de lumi 20 milj i id voor hndsveidcdiging, op 
een globale begioting v m 200 milj ird, als 
een slechte investering, in een land waar 
men voorgeeft te moeten bezuinigen op de 
opvoeding van de jeugd en het wetenschij)-
pelijk ondeizoek, w i ii tal \ a n bejaaiden 
met een ontoii eikend pensioen een komnif-i 
volle oude d i g slijten, w lar economisch ach 
teigcblevcn gebieden onvoldoende hnanciecl 
wolden geholpen, en w a i r de wegen voor 
hun eibaimehjke staat in het biiiteul md be 
1 ut lit zijn Om al die redenen zijn vvij voo. 
sti i ider van de algemene, algehele, gelijk 
tijdige ontwajKmng 

Zolang eclitei de militaire begrotingen van 
de gioten, ils de V S A en de SowietLnie 
0|) het huidig hoog peil blijven, zolang de 
Chinese leideis de ooi log zien als een muldel 
tot weieldievolutie, en de v i ced / ime coe\is 
tentie als een vei vveijielijk levisiomsme af
wijzen, zolang de ooi log in \ letn iiii een ge-
vaaihjke uitbieiding kan nemen, kan het al 
leen maar in het hoofd van een dagdiomer 
opkomen, dat ei werkelijk einstige k msen 
zi|ii oji een algemene ontvvapeiiing in een 
nibiic toekomst hn het ligt toch voor de 
h md, d i t illeen een algemene ontwapening -
of ten minste een algehele ontwaiiening \.in 
de gioten - een bet iouwbaie vvaaiboig k i n 
znn vooi de viede Zol ing (.\t:/e vooivv l i l d e 
niet is vervuld, stelt zich het piobleem vaa 
oii/c veiligheid » 

P O U R O U O I - P A S ? 

Wie niets gelooft van al die <t ontwape-
ningspraat > van de Vlaamse ekstrennisten, 
is deze Brusselse boulevardhoeder van de 
waarden van 1830 De kanonnier van « Bru-
xellcs 1830 » roept tegen het Vlaams impe
rialisme en de « maree brune » alle Belgen 
te wapen. 

«c Op alle fionten maken de troepen van 
het Vlianis impeiiahsme zich klaar voor de 
aanval Met alle middelen, wettige en on 
wettige In de naaste weken gaat de rege
ring zich dus moeten veidedigen tegen de 
racistische vloedgoll 

Indien zij liiei niet is tegen opgewassen, 
blijft er de fianstalige Biusselaai-s maar een 
middel meer • zelf hun verdediging en be 
schei ming veizekeien, wettelijk zeker, maar 
met de grootste kiachtd idigheid 7o zullen 
de bommen v m Gustaaf \ an Fssche en zijn 

, kamenad jes , zelfs al zijn ze met ontploft, een 
V OOI deel gehad hebben de ogen te opent n 
aan de laatste fi inst ilige pohtiekers, die bij 
toev il nog met zouden begiepen hebben en 
hen overtuigen zich te v ei enigen om blok te 
voinien te ,en de biuine vloedgolf » 

Of • Van Essche van politiek gevangene te 
Neuengamme tot de nieuwe nazi Waarom 
niet, he a Pouiquoi Pas "̂  ». 

H E T S T R I J D E R S B L A D 

Het patiiottenb^ad van de N S B geeft ech
ter een goede les aan ai die ruziemakers 
over Brussel, Leuven, Zwartberg en noem 
maar op Zij zouden beter het vredelied zin
gen, eindelijk een Belgisch li^d, dat makker 
Joosen, Koningin Astridlaan 220 te Mechelen, 
heeft getoonzet onder de dreunende titel : 

Bhjf Belg' (voor 35 fr slechts en dan nog met 
pianobegeleiding). 

« I md van weelde, land van vooi spoed, 
Waar h u i o p a s hai te leeft, 
Dat, VOOI letler die wil wei ken, 
Fen gezellig plekje heeft, 
Waar het goed is om te wonen, 
Waai men stand nog rang nusbiuikt, 
Waa i , als demokratisch voorbeeld. 
Lik voorooi deel woidt gefnuikt 

Refiein 

Geven we elkaar de hand, Waals of 
Vlaamse telgen, vooi het heil van t N a-
derland 
Blijven vv allen Belgen 
Geven we elkaar de hand, Waals of 
Vla imse telgen, vooi het heil van t Vader-
l ind 
Blijven vv'allen Belgen 

Komen ei soms misv ei standen 
Op het jioliliek beleid. 
Is ei tailgesthil te legelen, 
Doe het zonder haat of nijd, 
Het zou eeuwig wiake loeiien, 
Dat voor diktatiiur of leclit 
Hiei, zo lis in a n d i e l inden, 
Bioetler tegen bioedei vecht. 

I aat ons. v aderland behouden 
Oord van 't gul Luilekkei land, 
Waar de vreemdeling komt eten 
Vreugde vindt in groepsveiband. 
Laat de pohtiekers vitten, 
lilt diskuties spreidt het licht, 
't Land mtiet zijn getal bezitten 
't P i r lement zijn juist gewitht » 
En vergeten we vooral met dat « we B de 

grootste bierspecialisten zijn van heel de we
reld 

Walter Luyten. 

GARAGE AUTOHANDEL 
DMIBRLG&LSIRAAI 137 139 — AMWERPLN 

Herstellingen -lan alle merken — 
Hei groeven van banden. 
Engelse bougies ^8 F. - Giatis geplaatst 
TE KOOP B M W. 700 LUX 64 - Radio 

CAPRI C OUPE SPORT - 64. 
M.G.A. 1600 - 60 - Conduite 

MA\K OUDE AUTO'S lERLG OP EN KONTROLEVRIJ. 

DE LEY 

Matige prijzen. 

- Chauffage. 

- Zv\art. 

V.V.B. WEST-VLAANDEREN 

AUTOKARAVAAN NAAR 
VOETTOCHT-LEUVEN 

De Voettocht van de studenten vertrekt op 4 oktober 
uit Oostende naar Leuven. Brugge is de eerste pleister
plaats De studenten komen de stad bmnen rond 20 uur 
waarop een volksmeeting volgt op de Burg. 

West Vlaanderen neemt deel aan de aktie -van de sta
denten door de weg te bevlaggen waarlangs de Voet
tocht trekt en door de aanwezigheid te Brugge om de 
studenten te ontvangen. 

Twee autokaravanen trekken door de piovmcie, res-
pektie\elijk uit Veurne en Koitrijk met volgende reis
weg Veurne, Wulpen, Nieuwpoort, Lombardzij de, Wes-
tende. Middelkerke, Oostende, Bredene, Houthave, 
Brugge en anderzijds Kortrijk, Heule, Gullegem, Smt 
Eloois Winkel, Dekene, Rumbeke, Roeselare, Gits, Lich-
ter\elde, Torhout, Veldegem, Zedelgem, Loppem, Brug
ge. 

Vertrek te Kortrijk op het Casinoplein te 18 u 15 
met aansluiting te Roeselare op de markt te 18 u 30. 

Veitrek te Veurne op de markt te 18 u 15 met aan
sluiting te Nieuwpoort op de markt te 18 u 30 en te 
Oostende op de Koninginnelaan te 19 uur. 

Tijdens de Voettocht zijn geen uniformen toegelaten 
en alleen leeuwenvlaggen zonder enig opschrift 

De regionale uitbouw van het Koordmatiekomitee 
wordt doorgezet en de basis wordt gelegd \oor de 
plaatselijke en arrondissementele koordinatiekomitees. 
Het gelegenheidssekretariaat wordt waargenomen door 
de Vlaamse Volksbeweging Het Landehjk koordmatie
komitee richt een oproep tot alle Vlamingen om zich 
als plaatselijke medewerkers aan te melden op het 
adres : Paardemarkt 90, Antwerpen (Regionale Uit
bouw) of voor West-Vlaanderen • Overlegcentrum, 
Gentsestraat 18, Izegem, tel (051)33337. 

V V B West Vlaanderen. 

/ O I K I E 111 LR 
Landhu i s of \ illa niet ga iage Cent ra
le \ e i vvai uiing, - m o d e m comfoi t -
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 per m a a n d Xiet ve rde r dan 
25 km bui ten Anhv. Stad - l e l 
(03) 53 69 42 

Import f i r ina in volle u i tbre id ing zoekt 
voor het Vlaamse land d r i n g e n d 
V R II E VER'! I ( .ENWOORDIGERS 
Ook vasle be t r kking mogeliik Speel 
goed en fantazie ar t ike len Zeer goede 
bIOod\^ inning. 
Voor verdere in l icht ingen • telefoon 
\n tvverpen 03/77 5116. 
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12 WIJ 

B O O M K W E K E R I J E N 
11 L A M B R E C H T S P.v.b.a. • Dries U. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 - Bestuurder Jos Feyaerts 

TU I N AA 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, kanada's, sperdennen, rozen, 
sierstruiken, maasrotscn, al'es voor de tuin. 

C,50 - 0,53 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0.5Ö - 0,50 - 0,50 - 0,50 
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I 
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I 
CS 
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GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenr icn tot 100.000 F : zelf
s tandigen. Ini idhomvers tot 500.000 F. 
\ u t o . grond, e igendom, tot 100 %. 
krediet , geen voorschot nodig . 

20 000 = 60 X 376 
50 000 = 60 X 910 

100.000 = 60 X 1880 
100 000 = 120 s 990 

Telef. : 03/;i5.9cS.95, tot 21 uur of schr . 
F.B. Bisschoppenl iof laan fó) te Deurne-
. \ n l \ \ e r p e n . — Ik kom thuis . 

er» 

B E C O 
KW.ALITEITSBK.NZIN'E EN -GASOLIE TEGEN VEBMINDERDE PRIJS 
AAN DE DIENSTSTATIONS 

B E C O 
B E C O : kwaliteit! aan onze stations: Renauit-oliën ! 

B E C O : PRIJS! 
B E C O : B E D I E N I N G ! 

Voor le\eringen \an gas- en stookolie vanaf 1.000 L., één adres : 

p.v.b.a. B E C O — 236 Krijgsbaan 
ZWIINDRECHT - tel.: 03/52.81.73 - 32.02.10. 7 

- 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 
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ALLE V E R Z E K E R I N G E N 
l e l . . (OJMI Wi.JJ 

M T O _ MOTO 

van U r.̂  u 

\ o r , STFI 

7 10 uur 

J A N G O O S S E N S 
\ K l o H m u i V M N S S l K A A l 01 
A M A l . l i l l - . N . 

Stelt / i in kandidatuur bi i alle Vlaminaen voor 
e lke v p i / c k e i iPüsv " ! (Il pp schenk t .lan a l le 
|onu u e l i i w c l e n u i a l i s h r a n d en B.V f a m i l i a l e 
f a l i e ri.sico s leöpn d e r d e n ) . 

•DS ^ \ \ o l DK 1 \ U I L F . 

PEHZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

B^hÏK 
Grole l e j ï : 
GLAZEN en MO^JTü'̂ H^J, 
Grati; voor venelerden, 
Hersleiiigen m eigen werlltuiL 

Wglter ROLAND 
— Gediplomeerd Opt eter — 
Kerltstraiit. 58 — Antwerpen 
(Let • u b op Ket tiuijnummec !J 

Telefoon : 3S S& 62 

10 % lorltf>9 op ve/toofï dei«r. 

September : Grote Bierfeesten in 
de Dortmunder - Thier - Br'au - Hoven 

Orkesten 
TE LEUVEN 

— 17-9 : Die Fuschcr Bii.ib'n 
— 18-9 : Dortimiader 'I hier K. F 
— 24-9 : Dortmunder Tluer K H 
— 25-9 : Dortmunder Thier K. I 

TE Hl'LSTE (KORTHI.IK) 
— 16, 17. 18-9 : OFPICIELE OPEVINO 

3 dasen met meerdere orkesten waar
onder Saho - ThoreiS, enz... 

— 24-9 : Tliorez 
— 25-9 : ThorcB 

T E AALST 
— Doorlopend lic-t orkest Carlicr. 

Oktober • November • December 
r.UOTE RI.JN'WMNFEESTEN te Leuven -
Antwerpen - Aalst - Kortrijk met de Hiln-
bnuwer J MOISEL van GAU ALGESlIhlM 
AM RIIEIN. 
AI de grote gekende Duitse en Belgtsehe 
orkesten zullen er /.orgen voor de stemming 
In al on/e lokalen Is er altijd • originele 
Breiigelia.inse stemming - deftige leute en 
ple/ier - goede bediening - beste dranken 
goed en niet duur. 
N B Al onze zalen zijn gans de «Inter ter 
beschikking voor Bals - Banketten - >er-
gadenngen. enz... 

— LEU\EN : 1000 plaatsen 
— AALST : 1 000 plaatsen. 
— KORTIII.JK : 830 plaatsen 
— ANTWERPEN • 700 plaatsen. 

Alle kameraden vinden elkaar daar terug 
en biJ/.onder op de officifrle opening van 
het nORTMl/NDER-TlllER-BRAl-llOF te 
flLLSTE (Kortrijk». Bruggesteenwes 1, op 
lö, 17 en 18 september 19ü6. 

BAZEN of r ,EB\NTS worden gezocht 
voor 2 mooie Vlaamse studenten-caféi 
te Leuven. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B 7 8 

Tlensesleenv.eg (28 Korbeek-l.0. 
Tel : Olfii 4K3 II 

Voortverkoper» worden eevraagd 

bUW IMlil l i i i l l U l \ I U.\s,s,l.,N 
inel 
(ifiji evelt-ci (Ie 
hedeUKingsl.tgen 

HhSS iH I \l \ l lUSSI .N 
(Ulevel 52i)7().S) 
n 1 e I 
d e b i e v e t e e r d e karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
(r .revfi i l 2 ;h7 ) 

TF. /.\ 11- (O M , I 
Ol-.W \ l I I-1.1',lit- HI-l)SI ' l( i ; iLN 
\Vol . | . | - . \ lU-.KlN.S 
le l . (O.VJi »lt>4l en 141)42 

Imlien I «een vpiUnper 
in ii\K .iiiüPk Kent btuur 
on;, een ka.iit|«- en we 
zenden I nel adip'- »an 
de dichts iiiigelegen ver-
kiipej Stai / e l e 

HERMES 
SCH©©L 54 ZuidlaaD 

211 M Lei imnnie i l aan 
Fel 11 (10.33. 
Biusse l . 

VOLI-EOinE 
SEKlil- I ABKXT-
KL'KSLS LN 2 JAAll. 

Steno- en 
daUtv Idgrafie 
in vier lalen. 
Biiektiiiuden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne t" len. 
Handels 
oor respond en t ie. 

Dag en avondlessen . 
De school « a a r Vlamingen 
zich ihuis voelen. 

Beter en voordel iger . 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EN BUilENLAKD : 

RÖDI m OER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 

A N I W E R P E N. 

Telefoon : 03/38.91.24. 

w w i m / m . JOL iLS j ï j 

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

StancJaarduitvoering _ n c \l C T 
Poort gans in alummium. Omlijsting D •» t V C | 
in gephosfateer(de staalplaat. O "^ O Q Q 
Zeer lichte bediening. Z o U i7 O 
Automaïische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSShN - CLOOSTERAAANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel 0 1 1 / 1 3 2 31 & 132.3ó 

^ 
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Sted 
KOLPORTAGES 

Buiten de gewone wekelijkse za-
terdag-kolportajies grijpt er een gro
te oSchokn-werftoclu iTiet het bhid 
c WIJ » plaats op zaterdag 24 sept. 
in het centrum van de stad op de 
belangrijkste verkeerspunten. Er zal 
slechts één uur gekolporteerd wor
den, maar het moet massaal door 
alle leden en simpntisanten die zich 
vrij kunnen maken uitgevoerd wor
den ! Vertrek stipt te 15 u. Lokaal 
« Tyrol o, Nationalestraat 22. 

O p zondag 16 oktober kolporta^e 
n e t o WIJ » vergezeld van radio-
wagen in sektie zuid Vertrek lo
kaal « Begijnhol o, hoek Kronen
burgstraat • Begijnenstraat om 10 
u. Let op, ook alle gemeenteraads
leden van Antwerpen-stad doen 
hieraan mee. 

TIJDELIJKE VERHUIS 
Het secretariaat blijft nog mins

tens tot eind sept. gevestigd op het 
oude adres Frankrijklei 8 (Peter 
Benoit). 

De juiste datum van tijdelijke 
verhuis naar het adres van Dr. De-
lahaye wordt later nog meegedeeld, 

AUTOKARAVAAN 
Onze afdeling doet mee aan de 

grote trek op zondag 18 scptembei 
naar de streek van üudenaarde-
Ronse. Vertrek met eigen wagens 
Plantin-Moretuslei om 10.30 u. 
Breng de Leeuwenvlaggen m e e ! 
O P R O E P 

Aan alle jonge elementen die 
krachtdadig allerlei propaganda-
werking willen \ en ich ten : op te 
geven aan propagandaleider Ber
gers G., St. Jansvliet 19, Antwer
pen, tel. 33.91.65. 

LEDEN en SIMP. 
VERGADERING 

Op vrijdag 28 October in lokaal 
• Peter Benoit n, Frankrijklei 8, 
spreekt ï . Van Overstraeten. 

Borsbeek 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Op 5 november ons 2de jaarlijks 
bal, in zaal « Kiviera », Jozef Reu-
senslei 17. Om 8 uur 30 speelt voor 
L' ten dans het orkest « Sleep Wal
kers s. 

De afdeling nodigt al haar leden 
en simpatisanten uit voor deze ge
zellige dansavond. 

Deuren om 8 uur. Toegangsprijs 
23 Ir. 

Kaarten te bekomen bij J. Peust-
jens, L. Hendrickxlei 22. Tel. : 
36.24.70. 

Ekeren 
Op zondag 25 september e.k 

houdt onze propagandaploeg een 
kolportage met ons blad « Wij » te 
likeren-Centru/n. Bijeenkomst aan 
de kerk te Ekeren-Centrum om 10 
uur, vanwaar de kolportage een 
aanvang neemt. Wij verwachten 
iedereen op post. 

Edegem 
Eeiste lustrum-bal, op vrijdag 23 

september 1966 van 20 uur af in de 
zaal o De Basiliek o, Hovestraat 69. 
Hdegeni. 

Miei Cools komt ! 
Noteer deze datum Cïezellige 

sleer en pret verzekerd. 
(Gelegenheid om met elkaar ken 

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

Wi] verwachun U. 

Mechelen 
•Alles wijst er op dat de stads

feestzaal van Meclulen op zater
dag 1 oktober te klein zal zijn. De 
>laamse Klub richt haar jaarlijks 
bal in onder het motto o Leuven-
Mechelen han<l i„ hand ». Het ak-
tiebal «ord t opgeluisterd door het 
gekende T.V „, U.,t. p , Qulntens-
1 neo INIertens. 

Aanvang 21 tuir. 
Plaatsbespreking : Salamander, 

A(K-s^emstraat; 
Opsinjoorken, Nieuw werk. 

Weerde • Eppegem 
Houdt nu reeds 12 november '66 

vrij! De afdeling geeft dan haar 
4de V.U.-bal, en wel te Eppegem 
in de zaal a Rubenshof ». 

BRABANT 

Anderlecht 
Het atdefingsbestuur wenst zijn 

sekretaris en familie van harte ge
luk bij de geboorte van het zesde 
kindje. Gelegenheidsadres : Daniel 
De Coninck, Lenniksebaan 1057, 
Anderlecht. 

Brussel 
PAMFLET 

Het pamflet « Vlaamse pende
laars naar Brussel » waarvan 
reeds vorige week gesproken, moet 
uitgedeeld worden op 50.000 ek-
semplaren ! 

Op dinsdag 27.9.66 te 7 uur 15 
aan het Schaarbeekstation Verza
melen aan de ingang. 

Op woensdag 28.9.66 te 7 uur 15 
aan het Zuidstation. Verzamelen 
aan de Kredietbank op de Fonsny-
laan. 

De uitdelingen beginnen te 7 uur 
15 en eindigen ten laatste te 8 uur 
15. 

Het arrondissementsbestuur, met 
onze volksvertegenwoordiger, dr. 
Vic Anciaux, neemt aktief deel 
aan deze aktie Het verwacht, op 
de vastgestelde data en plaatsen, 
entoesiaste militanten om dit reu-
zenwerk snel en suksesvol te doen 
verlopen. 

KOLPORTAGE 
De tocht naar Galmaarden, Hei

ne en Tollembeek l^racht 13 man 
o|) de been, die 116 nummers van 
ons blad wisten te plaatsen. 

De volgende werftocht, op 2 ok 
tober. gaat naar Oelingen en VoUe-
zele. Bijeenkomst om 8 uur 45 ach
ter de K.V.S. of om 9 uur 30 aan 
de kerli van Vollezele. Onze ploeg 
moet dan tot 20 man zijn aange
groeid. 

MOSSEL- EN FRIETKERMIS 
Waterdag 1 oktober, zondag 2 ok 

tober en maandag 3 oktober 1966. 
telkens van 17 uur al richt de 
plaatselijke V.U.-afdeling in samen 
werking met de Pallieterklub haai 
jaarlijkse mossel- en frielkermis in. 
ten voordele van een Kerst- en Sin 
lerklaasleest van on/e kinderen 

Alle sympatisanten uit de streek 
worden verwacht. 

Oetingen • Vollezele 
De werf|)loeg uit Brussel brengt 

ons op 2 oktober een bezoek met 
ons blad o Wij ». Om een goede 
verkoop te verzekeren, moeten alle 
medewerkers uit Oelingen en om-
sdeken een handje toesteken. Bij 
eenkomst om 9 uur 30 aan de kerk 
van Oetingen. 

Pafottenland 
Op zaterdag 8 oktober nodigt de 

Vülksunie-Halle alle dans- (en 
drinklustigen uit op haar 1ste 
groot Pajottenlands dansfeest in 
de /aal « Limbourg » te Pepi'i-
gen-bij-Halle. o The Musical 
Friends » spelen ten dans \ an 21 
uur af. Toegang : 50 fr. Een dans 
feest waar muziek in zit ! 

Heverlee 
Na de succesvolle werftochten 

mei ons blad te Testelt en Kessel-
Lo, komt aanstaande zondag 25 
september Heverlee aan de beurt. 

Serzamelen om 9 uur 30 in café 
Cristal, Parijsstraat, Leuven. Alle 
svmpathisanten worden vriendelijk 
uitgenodigd. 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 n()\ ember 19(ifi : 

laarlijkse frietkermis in lokaal lan 
Meert, Keizerstraat 15 (Markt), Ter 
nat 

Niemand ombreke. 

'!* Jllllil 

WW 

Zo stapten Wint Maes en zijn mannen (in « groe pjes » van 5, zoals de verraste Rijkswacht wou) 
verleden zaterdag door Moelingen. 

Zaventem - Hossegem 
Zaterdag 15 oktober te 20 uur 30 

» Vlaams Herfstbal » met het be
kende orkest « De Uilenspiegels o. 
Zaal <r 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 1 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Zondag 25 september houden wij 

in Denderleeuw een grote kolpor
tage. 

Het streefcijfer is nu 600 num
mers verkopen, dus rekenen wij op 
25 medewerkers. De afdeling Den
derleeuw nodigt ons uit tot de kof
fietafel om 9 uur in het café « De 
Klok », Grote Markt. 

De propagandisten van Aalst ver
gaderen om 8 uur 30 aan de 
« Vriendschap ». Iedereen op post ! 
CENTRUM VOOR 
DIENSTBETOON 

Het arrondis.sementeel Centrum 
voor Dienstbetoon, in samenwer
king met het Studie- en Dokumen-
tatie-centrum, heeft een samen
vatting gepubliceerd van de wet
geving i.v.m. het arbeiderspensioen. 
Redaktie : Urbain De Grave, pro
vincieraadslid. Te bestellen door 
storting of overschrijving van 10 
fr op per. 9147.64 van Willy Cob-
baiit, Bellaertstraat 93, Lede 
(Aalst). 

Halter 
In de feestzalen .Aalter-Brug op 

zaterdag 12 november 1966 te 21 u : 
Tweede verbroederingsbal Volksu 
nie West en Oost-\ ' laanderen; or 
kest Stan Philips. 

Denderleeuw 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 september grote kol-
portagetocht door de gemeente. 
Alle bestuursleden dei afdeling en 
alle propagandisten dienen aan 
wezig te zijn. Bijeenkomst te 9 
uur 30 in het Vlaams huis De 
Klok op het Dorp. 

Dendermonde 
Zondag 25.9.()6 arrondissenientele 

kolportage te Wichelen en Uitber
gen — samenkomst aan de kerk te 
Uitbergen om 9 uur 30. 

Wij verwachten dat iedere afde
ling door minstens één propagan
dist zal vertegenwoordigd zijn. 

Gent 
ZIELEMIS 

De jaarlijkse zielemis voor wijlen 
Leo Vindevogel wordt gele/en in de 
kerk van de EE. P P Dominikanen. 
Holstraat teGent, om half-twaalf, op 
zondag 25 september e.k.. dag op 
dag eenentwintig jaar nadat Leo 
Vindevogel op de koer van de ge
vangenis Ie (ïent de Belgische re 
pressiemooi'd onderging. 

BAL IN DE OPERA OP 8 OKTO
BER 

De V.U.-afdelingen Gent, St. 
Amandsberg, Wondelgem en Gent-
brugge-Ledeberg, nodigen u vrien
delijk uit tot het bal van het 
« Vlaams konlaktcentrum Gent » 
op zaterdag 8 oktober a.s. om 21 
uur in de Kon. Opera te Gent. 

Twee orkesten zullen zorgen 
voor de nodige stemming : Luc 
\ 'an Hoesselt en zijn ensemble en 
het dansorkest Typica. 

Toegangsprijs 50 fr. Stadskledij 
Kaarten te bekomen door stor

ting op PCR. 3840 van Kredietl^ank 
Wondelgem voor rekening 50.400 
van Vlaams Kontaklcentrum Gent. 

Het Vlaams Kontaktcentrum 
groepeert reeds meer dan 20 vere
nigingen te Gent en zal als overkoe
pelend orgaan het Vlaamse leven 
in onze stad stimuleren. 

Het bal moet door de massale 
opkomst bewijze.i dat het N'Iaams 
Kontaktcentrum Gent een macht is 
waarmee in onze stad rekening zal 
moeten gehouden worden ! 

Gentbrugge Ledeberg 
De afdeling nodigt u allen uit op 

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

Orkest : Paul Rutger in volledige 
formatie, als attraktie : a The Hen 
ry's Campfire Band • (ondei lei 
ding van Hendrik Van Wiitenlwr 
ghe). De revelatie van het longste 
11 juli-feest te Gentbrugge. 

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

Kaarten te bekomen dooi stor
ting op postgiro : 8872.51 van de 
heer Jacolis Alfons, Gentlii ugge 
Deuren : 20 uur; eerste dans : 20 
uur 30 

Herzeie 
Op 24 september a.s. richt onze 

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

o Breugelpaleis », Vierwegen te 
Herzeie. 

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

Neve'e 
Op donderdag 29 september :e 

20 uur 30 : bestuursvergadering ten 
huize van volksvertegenwoordiger 
Dr. J. Wannijn 

Dagorde : winterwerking, leden
en abonnemenlenwerving 1967, 
voorbereiding van het jaarlijks afde
lingsbal. 

Alle bestuursleden op post! 

St. Amsnjsberg 
AKTIVITEITEN 

Zanterdag 8 oclober, eerste groot 

Zaterdag 8 October, vijfde natio
naal congres van het Aktiecenlrum 
voor Europees Federalisme in de 
marmeren zaal van de Dierentuin 
te Antwerpen, begin om 9 uui .30. 
Vertrek Dr. Em. Maeyensstraat 40, 
om 8 uur st ipt 

Zondag 9 October om 14 uur 30 
Derde Internationale Europeade in 
het Antwerps Sportpaleis. Wie op 
Europees slak iets wilt leren wordt 
vriendelijk uitgenodigd en kan 
zich melden : ï)r. Em. Maeyens
straat 40, St. Amandsberg. TeL 
28.18.07. 
BALS 

Zaterdag 8 October, eerste groot 
bal van het Vlaams contaktcen-
trum-Gent in de Opera, Kouter 
Gent. Twintig Vlaamse verenigin
gen verlenen hun medewerking. 
Het is gewenst dat onTe leden met 
familie daar aanwezig zijn. 

Zaterdag, 22 October, eerste 
groot bal te St. Amandsberg. Het 
bestuur der afdeling St. Amands-
berg-Oostakker heeft de eer .̂ n 
liet genoegen alle mandatarissen 
van het arrondissement Gent-
Eeklo, haar leden en sympatisan
ten uit te nodigen. Het dansfeest 
heeft plaats in de zaal Concordia 
Schoolstraat 26, St. Amandsberg 
en zal opgeluisterd worden door 
het befaamde orkest van Bert 
Brent. 

Deuren open 20 uur 30. Eerste 
dans om 21 uur. Inkom : 40 Ir. 
Kaarten te bekomen bij al onze 
bestuursleden en bij onze propa
gandaleider van het bal, Roelandt 
Albert, Dr. Em. Maeyensstraat 2a, 
St. Amandsberg. 

Voorbehouden plaatsen 10 fr. te 
storten op P.C.R. nr. 867.02 van 
Behiels-Stroobandt J., Dr. Em. 
Maeyensstraat 40, St. Amandsberg. 
Tel. 28.18.07. 

Welle 
V.U.-KOERS 

De tweede grote prijs van de 
Volksunie te Welle voor internatio
nale liefhebbers vindt plaats op 1 
oktober. Inschrijvingen bij Burnes 
Hugo; aankom.st en prijsuitdeling : 
café « Mascotte ». 

Vertrek te 14 uur; 9 ronden, 110 
km. 

Ze 
In de feestzaal « Het Anker » op 

zaterdag 19 november 19()6, te 20 
uur : tweede verbroederingsbal 
Volksunie. 

Later meer daarover ! 

I 'AISKL.M 
l, riilki craaf parfum, mcirt nns 
u» Kcllpfkoosrte DloenieiitPiii. en 
l iintvanEt srati? een staalflesje 
ladre.s niel fprgcteii' VIII.*DV 
i'ostliii» Ifi.t *n(nprnpn I 

MKKR ISKD.VIEN riool vrije ver
koop aan partikiilleren, vrlpiiden 
en konnls.sen voor leder geschikt 
\ ast tllenstverhanrt of als bijver-
rtipii'ite .Schrijven KOSMKTIR*. 
noprenlecer Si - fdeepiti 

KOHSTRUKTIEWERKHUIZEN 
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IfEST-VLAANDEREN 

Oproep tot West-Ylasaderen 

vanwege 

het Aktiekoniltee Leuven 
I Op 4 oktoher vertrekt vanuit 
Oostende (N\'apenplaats) een voet
tocht naar Leu\en. Gedurende een 
tocht vap. les dagen zullen honder
den Vlamingen opkomen \oor hun 
rechten. 

I In Leu\en willen de bisschoppen 
met hun diklaat de integrale ver
nederlandsing beleden. De Vlaamse 
stuilenten en met hen het gehele 
y iaamse land kwamen hiertegen in 
opstand. Het parlement heeft het 
diktaat niet willen ongedaan ma
ken en ook de bisschoppen trok
ken geen woord terug. 

Daarom moet het verzet massaal 
hernomen worden. 

Op 10 oktober begint het nieuwe 
akadeniiejaar. Zolang willen we 
echter niet wachten : de voettocht 
moet een massale opgang beteke
nen. 

De voettocht wordt een manifes
tatie met een enorme weerslag : 
heel N'laanderen wacht sinds drie 
maand op een nieuwe studenten-
aktie. 

Pers, radio en TV uit binnen- en 
buitenland zullen de eerste dag 
van de voettocht zeer sterk verte
genwoordigd zijn. Omwille >an de 
afstand beslaat er een kans dat de 
eerste dag nog niet iedereen mee-
stapt. Daarom zouden juist de 
VA'estvlaamse studenten er moeten 
>oor zorgen dat de eerste dag in
drukwekkend wordt. Alle West-
\laam.se studenten zijn nodig in 
Oostende : vertrek op dinsdag i 
oktober om 13 uur aan Petit Nice 
Kursaal. Niet iedereen hoeft alle 
dagen op te slappen; ook voor één 
dagje ben je hartelijk welkom. 

Te Brugge wordt \oor overnach
ting gezorgd, alsook voor een warm 
avondmaal: tevens zal er 's avonds 
een manifestatie plaats hebben. 

We willen aan iedereen die mee-
sta])t vragen dat hij vooraf zou in
schrijven op volgend adres : Aktie-
komitee. Postbus 33, Leuven. Alleen 
zij die hebben ingeschreven, kun
nen wij \aste overnachting waar
borgen. 

VN'ij willen ook een oproep rich
ten tot alle mensen uit de omge
ving van Brugge : mogen v\e vra
gen dat ieder die een paar studen
ten aan overnachting kan helpen, 
dit zo snel mogelijk schrijft op ons 
adres, Aktiekomitee, Postbus 33, 
Leuven. 

We hebben de hulj) nodig van 
alle X'lamingen om deze reusach
tige tocht te laten slagen. 

De tocht gaat verder van Brugge 
per bus naar Eekio, vanwaar we 
te voet naar' Gent trekken C2ü 
km.). 

Derde dag van Gent naar Sint-
Niklaas (33 km.). 

Vierde dag : Sint-Niklaas - Ant 
werpen (21 km.). 

\'iifde dag : Antwerpen - Meclie-
len (24 km,). 

Laatste, dag, zondag 9 oktober : 
Meclielen - Leu>en (23 km.). 

Op de avond \an de eerste etap
pe zal \oor heel de pro\incie een 
aulokara \aan worden ingelegd 
naar Brugge. In lïru.gge komt de 
\(>ettocht samen met de autokara
vaan aan op een gezamenlijke mee
ting. Inlichtingen oxer de autoka
ravaan kun je l>ekomen bij de 
|)laatseliike X'laamse verenigingen 
( \ ' \ B , Davidsfonds). 

De eerste dag is de belangrijk
ste van de tocht. In binnen- en 
buitenland krijgen we die dag alle 
aandacht. Het komt aan de West-
vlamingen toe om van die eerste 
dag een ongehoord succes te ma
ken. 

Kortrijk 
BAL 

X'olksunle-arrondissement Kor-
tiijk heeft zijn jaarlijks bal op za
terdag 15 oktober a.s. in de zaal 
« troubadour » te Bissegem. 

Orkest de Melorvthmers. Aan
vang 20 uur. Noteer deze datum en 
houdt hem vrij ! 

Vandaag zaterdag 17 september 
om 17 uur 30 : \ergadering \:\n J e 
arrondissementele raad in het 
partijlokaal Astor. 

Menen 
Op donderdag 22 september, te 

8 uur, richten de V.N'.B., het .long-
Davidsfonds en de studenteiiklub 
iM<M>der Meense, een openbare ver
gadering in o\er het probleem Leu-
%en. Spreker : de heer Fr. I.aert, 
\oor/ i t ter aktiekomitee Leuven. 
Zaal Ro>al Palace, Schoülslraat, 
Menen. 

Roeseiare • Tie!t 
VERBROEDERINGS
AVONDFEEST 

Als eerstkomend avondfeest in 
ons arrondissement hebben wij op 
zaterdag 13 oktober om 20 uur .30 
in de zalen « De Beurs » te Roese
iare ons pro\inciaal verbroederings-
feest. 

Het gekende oikest « The Lucky 
Stars » speelt ten dans, terwijl tus
sendoor Miei Cools optreedt. 

De toegangsprijs bedraagt 60 fr. 
Kaarten zijn nu reeds te bekomen 
bij alle afdelingen van ons arr., als
ook bij de arr. sekretarissen van 
de arr. Brugge, lejier-Poperinge, 
Kortrijk en Oostende-Veurne-Diks-
muide. Tijdens de voorverkoop 
kunt u kaarten \erkrijgen aan 50 
Ir. 

Zoals gewoonlijk is er een tom
bola met minstens 100 prijzen, 
waaronder verscheidene w aarde-
\olle. 

Plaatsbespreking bij Gerard De-
meester, Meulebekeslraat 4, Roese
iare, tel. 051-218.77, elke dag tussen 
18 en 20 uur, tot uiterlijk donder
dag 13 oktober. 

^^'ij rekenen er op dat de zalen 
« De Beurs » die dag te klein zul

len zijn voor de vele Volksunie
vrienden, die wij uit gans West-
\ ' laanderen verwachten. 
KOLPORTAGES 

Resultaten \ an 18 september . 
te Lede.gem werden 144 nummers 
\erkocht door 9 koljjorteerders 
(Roeseiare 4, Ledegem 3, Oost-
nieuwkerke 2); te Oekene verkoch
ten 2 man uit Izegem 13 mmimers. 

Op 25 september koIjK)rteren wij 
te : Dadizele, Roeseiare en Oost
nieuw kerke; komen bijeen in her
berg <c 't Engels Hof » om 8 uur 
30; de groep van Ledegem verza
melt om 8 uur 45 in herberg et St. 
Sebastiaan » op de markt te Dadi
zele: l ie l t : zoals gewoonlijk wordt 
er om 9 uur \erzameld in herberg 
« D'Hespe » op de markt te Tielt: 
Ingeinnmster ; bijeenkomst om 10 
uur bij Carlos Vermeulen, herberg 
<i De Cjouden Leeuw ». 

St Kruis 
Ons tweemaandelijks contactblad 

« \ 'ri j en \ rank », 2de jaargang nr. 
5, is 16 september weer in alle 
bussen van St. Kruis bezorgd. Het 
zijn er 36(K) exemplaren geworden. 

^'erder zal er een kolportage met 
«^ Wij » gehouden worden te St. 
Kruis op 25 sei)tember. 

O p 26 september worden alle le
den en abonnés vriendelijk uitgeno
digd tot een algemene vergadering 
in het Breidelhof, Su\ eestraat, 
Brugge. 

ZOEKERTJES 

Haarkap|)er 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. 

Het Vlaams Huis van Beveren-
Waas, zoekt meisje, voor hulp in 
café; familieleven. Adres Vlaams 
Huis <t Sint Martinus », Markt, Be-
\eren-Waas • tel. (03)75.82.09. 

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

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 : Bondgenotea-
laan 84; Mechelen : Lange Ridder-
straat 36. Volstrekt kosteloos ! 

^ Bouwgrond te koop : Kraainem 
Centrum, 10 km. van Brussel. 5 a. 
89; voorgevel 7.50 m.; 623 fr. m2. 
Tel. 02.31.09.66. 

Zoek te kopen boeken ov. Ant
werpen e.a. st. : Constittitieslraat 
22, Ant. Tel. (0) 31.61.90. 

Juffrouw - Aalst 6-6-50 - 4 jaren 
middelbaar onderwijs (3 -H 1) -
laatste schooljaar met onderschei
ding - diploma steno-daktylo - ele
mentaire kennis Frans, Duits en 
Engels. Zoekt (voorkeur) betrekking 
als steno-daktilo (Ndl.). - onmiddel
lijk \ r i j . 

U. De Graeve, Opaaigem, Aaigeni. 

Vrouwelijke bediende - Burst -
26 -4-47 - lager middelbaar in 
RMS Herzele - diploma daktilo 
Frans en Nederlands - diploma Ne
derlandse steno - werkte 9 maand 
in Europese Overzeebank. Zoekt 
betrekking als bediende (bv. steno-
daktilo), ook op de as Aalst - Brus
sel. 

Neem kontakt op met l ' rbain De 
Grave, Opaaigem, Aaigem. Tel. 
(053) 622.67. 

Onderwijzer - Res.segem - 19-7-
46 - begrippen daktilo en boekhou
den - goede kennis van Nedeilands 
en Frans - begrippen van Engels en 
Duits - beschikt over eigen wagen 
- vrij van militaire dienst. 

Gaat liefst terug naar het onder
wijs, maa r neemt ook betrekking 
als bediende aan. 

Neem kontakt op met L'rbain De 
Gra \e , Opaaigem, Aaigem. Tel. 
(053) 622.67. 

Heer 52 jaar, welstellend, ver
langt kennismaking voor huwelijk 
met jonge dame of weduwe met 1 
of zonder kinderen. Onnodig in
dien niet ernstig. Geheimhouding. 
Schrijven blad D 56. 

Nog een zicht van de betoging te Rouse. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : Eucharistieviering door de 
kermlsrelzigers vanuit Wieze — 
15.00 : Wereldkampioenschappen 
kunst turnen te Dortmund — 15 45 : 
Voor boer en tumder — 16 15 : Het 
grote avontuur. Ie afl • Sekten en 
gebruiken m Cambod.ia — 16,40 : 
Wereldkampioenschappen kunst tur
nen te Dortmund — 18,30 : Kleih, 
klem kleutertje — 18,50 : Piste, 
variétéprogramma vanuit Treslong te 
HiUegom — 19,35 : De Flintstones. 
15Ie afl, : Peestweg 2100 — 20 00 : 
TV-nieuws — 20,15 : Sportweekend 

20,40 : Zonneschijn over New 
York. met Gene Kellv, Dan Dailey, 
Michael Kidd en Cyd Charisse — 
22,15r : Poëzie In 625 lijnen — 
22,35 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
18 55 : Zandmannetje — 19 00 : De 
Jonge speurders, Ie episode : Ont
voerd — 19 15 : Tienerklanken — 
19,55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20,25 : Melissa, Derde en 
laatste episode — 21.15 : Speel een 
woord, een taalquiz o,l,v Paul Van 
de Volde waarin telkens drie kandi
daten achtereenvolgens uitkomen 
tegen het vast paneel — 2145 : 
« Polinjka » en « De boosdoener », 
twee eenakters naar verhalen van 
Anton Tsjechow — 22,10 : Gastpro-
gramma De liberale gedachte en ac
tie — 22,40 : TV-nieuws, 

D I N S D A G 
18,25 : Schooltelevisie — 18,55 : 
Zandmannetje — 19,00 : Batman, 3e 
afl, (deel 1) ; De wraak van de diep-
vriesman — 19 25 : Filmmuseum 
van de schaterlach, Hóe men sheriff 
wordt, met Charlie Chase — 19,40 : 
Kwart-Eefje — 19,55 • Hier spreekt 
men Nederlands — 20,00 : TV-nieuws 
— 20 25 : De lange hote zomer (12E 
afl ) — 21,15 : Op de man at — 
22,05 : Medium — 22,35 : TV-
nleuws. 

W O E N S D A G 
17 00 : Televisum — 18 25 • School-

.televisie — 18.55 : Zandmannetje 
— 19,00 : Tijd voor u — 19,25 : 
Arena — 20,00 : TV-nieuws — 20,25-
Panorama — 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. 3e afl, (deel 2) : Batman 
laat zien wat hij kan — 19,25 : Tie
nerklanken — 19,55 • Hier spreekt 
men Nederlands — 20,00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Lucifer, biit>els treursjx^l 
door Joost van den Vondel — 22 00 • 
Première — 22 30 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
18,25 ; Schooltelevisie — 18,5,'j ; 
Zandmannetje — 19,00 : Vergroot
glas op de postzegel — 19.10 • Het 
woud en wij, natuurfilm — 19 35 : 
Zoeklicht — 19,55 ; De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Elcker-
lyc met vakantie, documentaire — 
21,05 : Speelfilm • Een zeer voor
naam persoon, komedie van Ken An-
nakin met James Robert Justice, 
Leslie Philips en Stanley Baxter — 
22.35 : TV-nieuws, 

Z A T E R D A G 
18 55 : Zandmannetje — 19 00 : 
Luceat, katholiek-godsdienstige uit
zending — 19 30 : Morgenwandeling 
door het bos, eerste van een serie 
natuur- en dierenfilms — 19,55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
20,00 : TV-nieuws — 20,25 : Spele
varen, een nieuw spelprogramma 
waarm quiz en variété elkaar afwis
selen — 21 40 : Echo — 22 10 : De 
man van UN,CLE, 19e afl, : min 
maal plus is min — 23,00 : TV-
nieuws. 
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ERUU TUINMEUBELEN 
Niet duur - wel tiandig 
(nooit schilderen). 

Alleen-invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kortrijkstraat 
ING ELM UNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek < De v e e r m a n • 
te Sl-Atnandi a.d. Schelde. 

Mosselen Paling 
Uitbater , Jan Brugman». 

Geniet »an de lekker* 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijkiel 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARFENTTER 

Guido t^ezeilestraat S9 
ZWIJNDRECHT T 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

J LEEMANS Deurne t 
V»n HsTrelel 70 i : S5.S3.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

HOTEL RESTAURANT 

BLANK RNBERGE 
c Rubensbof i 

Weststr, 7*1 I (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

t V l a a m s Huts * K n o k k e 
Kamera vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder ing Toor g roepeo 
El isabethl 105 Tel, 632.70 

B r e y d e l t i o f B R t G G B 
Jozef Suvees t ra . / 

Gelagzaal 120 p laa t sen 
Tel • 0,50/3,50 67 

U U R W E R K J U W E L E N 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 
SLA E T S 

Dewintfcistr 11 Oudergem 
T, 72.45.43 T e r m i n u s tr , 35 
10 % kor t ing y leden V.U 

PLASTIEK 

F Parquln en 
R, Van Aersctiot P.v.b a 

Lg l^cibroekstraat 44 
ANTWHHPEN. 

Telefoon 03/3f).16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel diepvries, verpakking. 
stockering 
Polvefhvleen : zakken, vel 
len en fnlie op roL 

RAADPLEfiG ONS. 

file:///laam.se
file:///aste
file:///ergadering
file:///erkrijgen
file:///olle
file:///erkocht
file:///erzameld
http://S5.S3.17
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Wanneer op UW grond 

WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN. KOMT MEN HEf « ALGEMEEN BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Breng ons UW idee. 

Wij' werken het graag u i t ! 
— Villa's : modern of klassiek. 
— Bungalows : groot en konfor-

tabe!. 
— Hui/en : naar ieders beurs en 

smaak. 
— Appartementen : steeds buiten 

konkurrentie. 

Speciaal voor Gent: 
— Standingvolle residenties : 

PATRK IA - PATHH.K te Dcstel 
bergen . EIUSMUS te Wondel-
gem Van de 39 reeds 2<) \ ei kocht. 
P I Ijzen vanaf 617.G00 F (akte in 
handen) 

i— Mooie villapercelen te DRON-
GEV/M-VHIAKEHKE in residen
tieel park. 

— Grote keus van bouwgronden in 
het Gentse 

— Degelijke konstruktie volgens be
proefde methoden. 

— Volledige afweik door eigen 
vakmensen. 

— Geen administratieve beslomme
ringen. 

— Gratis voorlichting op eenvou
dige aan\iaag. 

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 

MCIR 18 _ Tel 03/32 92 18. 
G E N T 

ONnrRRrnni^N n — Tei. 09/251023 
G E N K 

Mo^^\STRA^T 39 _ Tel 011'54442. 

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

S. De Lie « Papenhoek » Berendrecht Tel (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

LEKEN GEVRAAGD VOOR MISSIEPOST IN KONGO 

Zijn er in Vlaanderen nog 5 IDEALISTEN of KEIHARDE 
REALISTEN (dal is het relfde) te vinden die voor een paar 
laarkes willen komen wei ken ? 

2 REGENTEN, 1 REGENTES, 1 VERPLEEGSTER en 1 SOCIALE 
ASSISTENT E. 

Dringend ! Vertrek begin september van dit jaar .. 
Inlicht. : Missieklub, paters van de hh. harten, 1 REMELO (Br.). 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN I^ANT\ST1S( HE L\GE 
PRUZLN OP RMMO'S. TELEVISIE'S. 
BANDüPNJiMERS, ENZ„ ENZ. 

bij" UW specialist 
Elektro Akoustiek 

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

Telefoon : 33.04 95 

Riivoonnrn D : 
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 Riiswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
TE L E FC O N : 03/375438. 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Jonepiitstraat 28. 
— B R E F -
Telefoon : 65L8X 

FX 233L 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w a n K . . 

ik koop bij 

MATmeUS $iPVEN8€0RiJf 
TUlINWOUTJiElAAWipi, •OROERHOUr . TEl/sSj?.»»: 

„;.,ilJHUIZtN ! Oi.»;ëM,«.r «4-»*, AnIw.T.I. 31.01.1» • J • 
**«''"**"••»" " - « I . Antw.:i«l >J.«r.J4 . -ealllftrlUi 4 Q ; D^urnK T<I. U.U.Ïl-

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM Antwerpen. • T e l . : (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bi] alle Vlamingen ID de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oost Vlaan
deren voor alle verzekerinK&vormen : Brand -
Leven Persoonliike Familiale Aulo Wet • 
Burg Aansprakeliikheid 

— Komt op het eerste verzoek *oor : 
Overname can bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten ^aak, enz 

KREDIET EN FINANCIEIilNGSVENNOOTSCHAP 
- 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 TE K E N Ie en 2e rang 

ian Van Rljswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38 
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Vlaams nationaal 

titte 

brasser 

juan de anarchist 

leo dress 


