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PROVINCIE ? 

GROTE AGGLOMERATIE ? 

AGGLOMERATIERAAD ? 

RIJKSGEBIED ? 

WAAR 

De politieke windstilte is ten einde; wij staan 
voor een nieuw parlementair jaar, dat zich als 
zeer gewichtig aankondigt voor de Vlaams-
Waalse betrekkingen. Naast Leuven zal ook 
Brussel een hoofdschotel worden op de natio
nale spijskaart. 
Het vraaggesprek van « Le Soir » met de heer 
Cappuyns, en dien'> spreekbeurt te Oostende 
hebben reeds heel wat redakteui en naar de pen 
doen grijpen. Sommigen hebben dat gedaan 
met de ernst welke dit vraagstuk vereist. An

deren hebben echter blijk gegeven van een ont
hutsende oppervlakkigheid, waarop wij eerst
daags hopen terug te komen. 
Wij hebben gemeend dat in het algemeen 
concert van opinies ook de Vlaams nationale 
noot moet worden gehoord, des te meer daar 
zij uiteraard wel enigszins anders zal klinken 
dan de overige en zij — daarvan zijn wij over
tuigd — ovei de partijpolitieke begrenzingen 
heen, de overgrote meerderheid der zelfbewus
te Vlamingen zal aanspreken. 

Dat er een probleem Brussel 
bestaat, daarvan is thans zowat 
iedereen overtuigd. De huidige 
strukturen van deze bijna an
derhalf miljoen inwoners tel
lende stad, die vóór amper 100 
jaar nog bestond uit een be
trekkelijk kleine kern met 
daarrond enkele nog haast 
landelijke gemeenten, zijn 
thans hopeloos veroudei d en de 
bijna lolkloristisch aandoende 

ZONDAG, 
BETOGING TE 
OÜDENAARDE-RONSE 

(zie biz. 14) 

verdeling in geleidelijk tot ne
gentien aaneengegroeide vak
jes, beantwoordt niet meer 
aan de eisen van de moderne 
tijd. Evenzeer als wie ook zijn 
wij de mening toegedaan dat 
een einde moet worden ge 
maakt aan deze opdeling in 
vakjes, die moet vervangen 
worden door een eigentijds 
statuut dat bevorderlijk zal 
zijn voor het nemen van tal 
van maatregelen op algemeen 
vlak, zoals die thans geboden 
zijn op talrijke gebieden : 
ruimtelijke ordening, onder
wijs, brandweer ziekenhuis
wezen politie, verkeersrege
ling, openbaar vervoer, enz, 
enz Het is ook vanzelfspre 
kend dat eert samensmelting 
van gemeenten aanleiding kan 
en moet geven tot omvangrijke 
bezuinigingen en een gezonder 
beheer door de uitschakeling 
van allerlei o\erlappingen 

Dat deze opsomming geens 
zins overdreven is, zal wel ie

dereen begrijpen die een denk
beeld heeft van de talloze pro 
blemen die vastzitten aan het 
bestuur van een miljoenenag 
glomeratie Verwijzen naar het 
voorbeeld van Washington, zo 
als vice-goeverneur Cappuvns 
dat heeft gedaan om ex cathe
dra de formule « Brussel rijks
gebied » te verwerpen, omdat 

de v e r g e l i j k i n g tussen 
Washington en Brussel niet 
zou opgaan, is nogal simplis
tisch; buiten Washington in de 
V.S. zijn Canbera in Aus

tralië en Brazilia in Brazilië 
andere voorbeelden van fede
rale districten, waar wellicht 
voor ons ook iets zou kunnen 
te leren zijn Bovendien leeft 
te Brussel, in tegenstelling tot 
de drie bovenvermelde federa
le districten, een tot twee 
volksgemeenschappen beho
rende bevolking, wat het pro
bleem c^n bijzonder karakter 
geeft waarvoor dan ook een ge-
eigende oplossing is geboden. 

De vice-goeverneur heeft 4 
mogelijke oplossingen naar vo
ren gebracht, waarvan alge
meen wordt aangenomen dat 

zij ten grondslag zouden kun
nen liggen aan de besprekin
gen in de nog in te stellen des-
bestreffende commissie; wij 
laten ze hier volgen : 1) van 
Brussel een rijksgebied ma
ken; 2) van Brussel een tiende 
provincie maken; 3) al de ge
meenten van de Brusselse ag
glomeratie versmelten tot één 
enkele; 4) de instelling van 'n 
metropolitane raad, te kiezen 
met algemeen stemrecht. In 
zijn kommentaar daarbij heeft 
de vice-goeverneur zich op de 
vlakte gehouden, wel scheen 
hij duidelijk gekant te zijn te
gen het denkbeeld « Brussel 
Rijksgebied », omdat z.i. Brus
sel dan onder het gezag zou 
komen van het centrale be-

(vervolg blz- 3) 

Ons artikel « Waarheen, hoofdstad ? » werd gesclireven naar aanleiding van de spreek
beurt, die vice-goeverneur Cappuyns verdeden zaterdag over hetzelfde onderwerp hield 
voor de Kuituurraad voor Vlaanderen te Oostende. Deze spreekbeurt heeft dadelijk aanlei
ding gegeven tot een ongehoord politiek incident : vice-goeverneur Cappuyns kreeg een 
publieke uitbrander van eerste-minister Van den Boeynants en hoorde zich veroordeeld om 
voortaan te zwijgen over het probleem Brussel Eerste gevolg van dit brutaal diktaat: de 
B.R.T. moest een vraaggesprek met Cappuyns laten wegvallen. Over dit incident leest ü 
meer on blz. 5. 
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KOLPORTAGES 

(( MIJN WAARHEID » 

De besorekinp van Dr Brauns' 
'« i\Iiin Waarheid » in uw blad 
heeft me niet l)evre<1igd. Het is 
mijn overtuiginij dat. gezien de 
huidige toestand van onze natio
nale beweginjï. terwijl we ons 
inspannen op alle terreinen con
crete resultaten te verwezenlij
ken die onze onafbankeliikheid 
moeten mopeiük maken en con
solideren, we de diepere impul-
.sen niet mogen verwaarlozen 
Avanraan de volkse beweging 
haar kra,-ht ontleent. Ik bedoel 
hiermee • het beniidnikken, ja 
het uitschreeuwen desnoods van 
het onrecht waaronder we als 
volk sebukt gingen en nog gaan. 

Dit nn doet juist Dr Brauns in 
zijn boek ? hii is het radicalisme 
zelf. Fn al is de om^ana niet een 
deraeüike persoonliikbeid mis
schien niet benaald gezellia. veel
eer verontrustend en prnvocant. 
toch ben ik volstrekt zeker dat 
•\ve hem moeten dankbaar ziin. 
Wat bü schriift wi'ten we al
licht. A'aar wie heeft het zo over
rompelend, zo zelfzeker durven 
zeggen ? 

Dr Brauns is een stem en een 
geweten die de lezer in de diepte 
aanspreekt in zijn schijnbare or
deloosheid en improvisatie, maar 
die elke lezer en toehoorder zal 
aanzetten het beste van zichzelf 
te geven in bet gevecht van elke 
dag, ieder op zijn terrein. 

O.v.d.H., Mortsel. 

OPVOEDING 

Wanneer de P.V.V. en ook 
andere «goeie Belgen» liet hoogst 
nodig vinden de staatsburgerliike 
zin berop te voeden, dan zouden 
ook de verantwoordelijke opvoe
ders van onze jeugd l)est eens 
een gewetensonderzoek doen. 

In de ogen van de elite-Belgen 
zijn het vooral de Vlamingen die 
geen staatsburgerlijke deugden 
bezitten. 

De Belgische patriotten willen 
hun « gedeponeerde vaderlands
liefde 5> inplanten bij de Vlaamse 
bevolking en ieuad. om ze dan als 
verbasterde .staatsburgers gemak-
kclijk'-r f)nderdanig te houden, 
waardoor wij dan het brevet van 
«goeie Belg en vaderlander» ver
dienen. Kortom, men wil onder 
dit mom de Vlaming van ziin 
volksfierbeid beroven, terwijl 
men in andere landen zich in
spant om het bewustzijn van 
volksaard en volksfierbeid aan te 
wakkeren. 

Werd er in België vaak aan de 
burger niet te zeer een kunstma
tige oi)voe<iing gegeven in staats
burgerzin ? Daarnaast was dan 

de houding van de Belgische 
staat te dikwijls zo, dat die tot 
« Belgische staatsburger » opge
voede Vlaming de motieven van 
zijn staatsburgerlijke opvoeding 
toetste aan de houding en staats-
zin van België en besefte dat zijn 
motieven bol en vals waren. Wel
dra veranderde deze staatsburger 
van opvatting en kreeg het staats
gezag zware deuken... 

Alzo deed België in Vlaanderen 
de extremisten ontstaan ! 

Heden is in de ogen van België 
geheel Vlaanderen met extremis
ten bevolkt. Men wil die «kwaal» 
oplossen zoals de P.V.V. trou
wens wenst, door opnieuw de 
staatsburgerlijke opvoeding te 
verstevigen. 

Maar gaat men daardoor juist 
niet meer extremisten vormen, te 
meer daar de belgicisten en Brus
sel hun houding niet schijnen te 
verbeteren, integendeel... 

Men kan de verkeerde gevoels
waarde en bet onbegrip van het 
woordje extremist gemakkelijk 
wegwerken door een opvoe<ling 
van waarheid en realiteit Ie 
geven aan de jonge Vlaamse 
staatsburger. 

Wie is daarvoor in de eerste 
plaats verantwoordelijk ? De on
derwijzers, leerkrachten en op
voeders van onze Vlaamse jeugd. 
Trouwens, staan daar niet op bet 
programma : geschiedenisonder-
richt en staatsburgerlijke ojivoe-
ding ? 

En nu volgt er voor deze men
sen een zwaar gewetensonder
zoek. 

Kunnen en (of) durven wij 
leerkrachten aan onze Vlaamse 
jeugd een gcscbiedcnisonderricht 
en staatsburgerlijke opvoeding 
geven die doordrongen zijn \an 
waarheid en realiteit ? 

Kunnen, dan bedoel ik hriofd-
zakelijk dat de leerkracht zelf 
xlaar ziet in de struktuur en hou
ding van België. Dat de leer
kracht de ware toedracht en be
tekenis kent der historische fei
ten en gebeurtenissen in België. 

Een kleine peiling leerde mij 
dat talrijke leerkrachten gewoon
weg niets afwisten over de tra-
geclie der l.Tzerjaren ! Trouwens, 
een paar jaar geleden kwam er 
een braaf nonneke met haar leer
lingen de I.Izertoren bezoeken en 
vertelde daar aan haar leerlingen 
dat het oude Llzergraf door de 
Duitsers werd vernield ! Wat ik 
hier aanhaal, is maar een detail, 
maar toch typerend. 

Wanneer wij nu over dit alles 
voldoende gedokumenteerd zijn, 
stellen wij de volgende vraag : 
« durven wij aan onze jeugd dit 
alles vertellen ? ». Beklemmende 
vraag ! Zou een ware konfron-
tatie van de waarheid en werke
lijkheid tegenover de Bel.giscbe 
staatshou<ling niet grenzen aan 
het revolutionaire ? En welke 
kleine ambtenaar durft zulke 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen ? 

W.L., Hoeleden. 
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MiJNWERKERSPENSIOEN 

Na bet antwoord van de minis
ter op de vraag van dr Goemans 
gelezen te hebben, vraag ik mij 
af of de minister opzettelijk een 
kollega van een andere partij op 
een dwaalspoor wil brengen, 
door hem onvolledige gegevens te 
verstrekken. 

Denkt de minister dat wij ar
beiders nog zo onnozel zijn, dat 
wij het verschil niet zien tussen 
hem die ons wil helpen met vra
gen te stellen en hem die onvol
ledige antwoorden geeft ? Of 
heeft de minister soms niet ge
hoord van art. 7, K.B. 28 mei 
1958 ? Zoniet, hoe wil hij dan 
onze belangen verdedigen ? Het 
luidt als volgt • « Een mijnwer
ker die ,30 ondergrondse dienst
jaren heeft, kan zijn rustpensioen 
bekomen wat ook zijn leeftijd zij, 
op voorwaarde dat hij ophoudt 
met werken. Dit blijft ook na de 
sluiting van kracht ». Bvb. : een 
door sluiting afgedankte mijn
werker is 48 jaar oud, telt 28 on
dergrondse dienstjaren en kan na 
2 jaar (dus .')0 jaar oud) zijn rust-
Ijensioen krijgen. 

Dit is voor ons, mijnwerkers, 
van meer belang dan al de zever 'j^t hij 
die de minister geeft. 

L.S., Opglabbeek. 

Het sukses van de « Wij »-kol-
portages zal menig VU-hart 
deugd doen. Jammer genoeg zijn 
het steeds dezelfde arrondisse
menten waar een bruisende akti-
viteit heerst en zijn het steeds de
zelfde, waar op het stiik van de 
informatieve aktie niets gebeurt. 

Ons arrondissement, dat in de 
nationale welvaartsstatistiek op 
een ver van schitterende voor
laatste plaats blijft bengelen, 
heeft het meer dan nodig door 
een VU-voorlichtingscampagne 
wakker geschud te worden. 

Evenals voor Oudenaarde-Ron-
se is de pendel er een sociale 
plaag. Misschien komen we ook 
nog eens tot een VU-betoging 
voor « Werk in eigen streek » in 
ons gewest ; in afwachting zou
den de plaatselijke propaganda
leiders zich eens ernstig over de 
te voeren voorlichting moeten be
zinnen. 

J.V., Dendermonde. 

lijk onderwijs in de moedertaal. 
Daartoe is vereist dat de uit

voeringsbesluiten van de taalwet 
1!)63 in zake onderwijs onver
wijld worden uitgevaardigd. In
dien dit niet gebeurt, hebben w« 
alle reden om de toespraak van 
minister Grootjans als holle reto
riek en huichelachtige groot
spraak te bestempelen. 

A.M.D., Dendermonde. 

JACQUES BREL 

GRIJZE CELLETJES 

Maandag 5.9 kwam Grootjans, 
minister van Onderwijs, voor de 
TV ons nog 'ns te overtuigen van 
zijn grote zorg voor het onder
wijs. De « grijze hersenstof » 
schijnt in de P.V.V. furore te 
maken, zeker met woorden. 

We onthouden : in 1967 „ani 
41 miljard naar die grijze hersen
stof ; misbruiken zullen ongena
dig bestreden worden ; iedereen 
moet zich de zaak ter harte 
nemen ! 

Zeer graag ! 
We verwachten van de heer 

Grootjans in allereerste instantie 
de grijze hersenstof van 

duizenden Vlaamse kinderen uit 
het Brusselse de nodige ontwik
keling zou verzekeren door dege-

De Vlaamse Volksbeweging, af
deling Oostende verneemt dat op 
26 augustus de zanger Jacques 
Brei zich in het Kursaal te Oost
ende op de meest onbeschofte 
manier tegen de Vlamingen heeft 
aangesteld in een nieuw liedje 
« Quand je serai vieux ». Met 
veel patos werd hierbij de zin 
« m... pour les flamingants » uit
geschreeuwd. 

Dit gebeurde in aanwezigheid 
van 4 onzer Vlaamse ministers, 
nl. Willy Declercq, Frans Groot-
jans, A. Vanderpoorten en an 
Piers, onder applaus van een be
paalde anti-Vlaamse en a-sociale 
kliek. 

De V.V.V. uit haar verontwaar
diging over de vernedering 
en bespotting van het Vlaamse 
volk door genoemde zanger ; 
hoopt dat de organisatoren die 
deze avond gepatroneerd hebben, 
in de toekomst in geen geval nog 
beroep zullen doen op personen, 
die ons in eigen streek komen 
beledigen ; verwondert zi( J over 
de houding van de Vlaamse mi
nisters, die het niet nodig geoor
deeld hebben, de zaal te verlaten. 

V.V.B., Oostende. 

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

von de redaktie 

Brussel , 15 september 1966, 

Be t r . ; Krulskopaktie. 

De stand van onze s t e i m l i j a t verleden week za^ 
a r u i t a l s volgt : naagt de 1.000 fr van de r e 
dakt ie waren er 950 fr van lezers binnengeko
men, h e t z i j in het t o t a a l 1.950 f r . 
Sindsdien kregen we van een onbekende In West-
Vlaanderen een briefomslag met 100 f r overhan
d igd . En dan varen er na tuur l i jk de nieuwe s t o r 
t ingen , waarvan het l i j s t j e hieronder voTgt 
R. MARTRNS, Kraainem ("Vlaanderen e e r s t " ) j 
f r ; VAN DEN ABBEËIJ:, Brap.^chaat : 100 f r ; 
TOÏ H., Aalst 
f r } 
Boom 
f r ; 
TERS 
J . , 

SOETEWrf 
50 f r ; 
GOETIIALS 

100 
or-

100 f r ; CAl)l̂ ÊLS R., Eeklo : 100 
R., Hoogstraten : 100 fr ; MEERT, 
VAN UFFELEN, Brus.sel-lS : l .WO 

Houwaart 
150 f r ; 
f r : Dr. 

3M1',E3. : 100 f r ; 
VAN DE PONTTSEELE 
DE 

J . P . , 
G,, Meohelen j 

BONDT, Bnxf̂ ge : 
250 Fr ; DE RRIJYNE R., Schoten : 100 fr ; Gobr. 
DORTANT, Nin-Tva : 100 f r ; J . VAN DOOIEN, St 
Martens-Latem t 50 f r ; A. VAN ACKER, Brugge 
(•Hclein inkomen, geeft voor groten") : 20 f r ; 
R. IIERMAN, St Niklaas : 100 f r ; Mw. FEETrERî -rn:-
CASIE, Dilbeek (" te r nagedachtenis aan mijn twee 
gesneuvelde broers in Rusland") : 250 f r . 
Indien wij goed t e l l e n , brengt ons dat op 
4..820 f r , h e t z i j 180 fr beneden het benodigde be
d rag . Wie doet nog een k le ine inspanning voor 
onze Kruiskopsteen in de IJZERTOREN ? Volgende 
vr*̂ V flTiiiten we d e f i n i t i e f af ! f s"" 

\ 
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rijksgebied ? 
grote agglomeratie? 
agglomeratieraad ? 
provincie ? 

WAARHEEN, HOOFDSTAD? 

(vervolg van blz. 1) 
stuur en zijn begroting door 
het parlement zou worden ge
stemd, terwijl ruim een mil
joen Belgen zouden gespeend 
worden van gemeentelijk kies
recht. En toch is deze formule 
o.i. de meest pragmatische. 

Niemand kan het ons ten 
kwade duiden dat wij onze 
aandacht vooral laten uitgaan 
naar het Vlaams aspect van 
het probleem Brussel, omdat 
wij menen dat deze gelegen
heid de laatste zal zijn om een 
afdoende en definitieve oplos
sing na te streven, die van 
Brussel de tweetalige hoofd
stad van een tweetalig land 
kan maken. Wij vragen voor 
Brussel een statuut, 
— waarbij een einde wordt ge
maakt aan de stelselmatige 
verbastering van de nieuwe 
aanvoer van Vlamingen in de 
hoofdstad; 
— Wciarbij aan Vlamingen en 

« vreemdelingen » bestonden. 
Die vreemdelingen, dat waren 
de Vlamingen. 

Weet men in Vlaanderen dat 
de sedert 3 augustus 1963, da
tum van de inwerkingtreding 
van de taalwetten, 206 door de 
kommissies van Openbare On
derstand van de 19 Brusselse 
gemeenten benoemde genees
heren alle 206 tot het Franse 
taalstelsel behoren en dat er 
dus geen enkele, maar dan 
geen enkele tot het Neder
landse taalstelsel behorende 
dokter werd benoemd ? 

Weet nien dat te Brussel 
zelf zopas nog 9 personeelsle
den in hogere administratieve 
funkties zijn bevorderd die al
len tot de Franse taalrol beho
ren, zodat de verhoudingen 
daar thans zijn : 36 franstali-
gen tegen 1 nederlandstalige ? 

Weet men dat voor enkele 
maanden in de Brusselse ge
meenteraad is verklaard dat 

In antwoord op een recente parlementaire vraag van 
volksvertegenwoordiger Mattheyssens moest de mini
ster toegeven dat sedert 3 augustus 1963 — datum van 
inwerkmgtreden der nieuwe taalwetten — door de 
C.O.O.'s van de 19 gemeenten der Brusselse agglomera
tie 206 franstalige geneesheren en geen enkele neder
landstalige werden benoemd. De wet voorziet, dat de 
helft van deze benoemingen aan Vlamingen moest toe
komen. 

Walen gelijke kansen worden 
gegeven te Brussel; 
— waarbij de uitbreiding van 
de hoofdstad geen bedreiging 
meer uitmaakt voor het eigen 
wezen van de omliggende 
Vlaamse gemeenten; 
— waarbij een einde wordt ge
maakt aan de politieke mino-
risatie van de Vlamingen, wat 
de vertegenwoordiging van het 
Vlaamse gedeelte van het ar
rondissement Brussel m het 
parlement betreft; 
— waarbij Brussel in al zijn 
funkties als hoofdstad zo naar 
binnen als naar buiten spon 
taan zal blijk geven van de ge
lijkgerechtigdheid van Vlamin 
gen en Walen. 

Meer dan honderd jaar heb
ben de plaatselijke gemeente
besturen de stelselmatige uit
roeiing van het Vlaamse ele
ment nagestreefd met al de 
drukkingsmiddelen waarover 
zij beschikten En alle drie de 
zogenaamde traditionele par
tijen, diê steeds in een of an
dere koalitievorm in het Brus 
selse aan de macht zijn ge
weest, zijn wat dat betreft 
even schuldig. Met voorbeel
den van Ingebrekeblijvingen 
van de Brusselse gemeentebe
sturen zouden wij geheel ons 
blad kunnen vullen. Tot stich
ting van onze lezers en tot sta
ving van onze stellingen willen 
wij hier enkele feiten vermel
den. 

Meer dan dertig jaar geleden 
reeds werd in het maandblad 
« Bruxelles frangais » de bur
gemeester van Etterbeek ge
lukgewenst, omdat er in zijn 
gemeente geen klassen voor 

er geen geld was om naast de 
Franse kursussen ook een leer
gang voor nederlandstalige 
verpleegsters in te richten ? 

Bijna dagelijks klagen « De 
Standaard », de « Gazet van 
Antwerpen », « Het Volk » de 
Brusselse wantoestanden aan, 
bijna dagelijks dreigen zij 
« dat het nu de laatste maal 
moet zijn », maar nu het be
slissende ogenblik gekomen is, 
schrikken zij terug voor de eni
ge en afdoende oplossing : 
met name het onttrekken van 
de macht aan die gemeentelij
ke potentaten, om die over te 
dragen aan een bestuursli
chaam dat de Belgische wet
ten ook in de Belgische hoofd
stad zal doen toepassen. 

Tegen de formule « Brussel 
Rijksgebied » wordt stemming 
gemaakt met de bewering, dat 
zowat één negende van de Bel
gische bevolking van haar 
stemrecht zou worden beroofd 
« Brussel Rijksgebied » moet 

niet noodzakelijkerwijze bete
kenen dat de Brusselse bevol
king tot de status van politie
ke onmondigheid moet worden 
teruggedrongen en onder de 
dictatoriale macht van een 
rijkskommissaris moet wor
den geplaatst. Kan de bevol
king geen zeggenschap gegeven 
worden, via een gekozen ad
viesraad, in al de problemen 
die vastzitten aan het bestuur 
van een grote stad ? Kan de 
rijkskommissaris, net zoals de 
burgemeesters in Nederland, 
niet een niet-politiek-geënga-
geerde ambtenaar zijn die bij
gestaan wordt door een kolle
ge van schepenen, aan te wij
zen door de gekozen advies
raad ? 

De drie andere formules 
kunnen politiek en adminis
tratief gezien enkel de voort
zetting verzekeren van de on
wettelijke toestanden die 
reeds meer dan een eeuw du
ren en die, onder de leiding 
van de drie zogenaamde tradi
tionele partijen, van het eer
tijds Vlaamse Brussel het wan
gedrocht hebben gemaakt 
waar de Vlamingen thans als 
in de diaspora leven. 

Wat de gemeentelijke auto
nomie betreft waarmee nu 
zoveel zal geschermd worden : 
dat is een groot woord. De ge
meenten Hebben niet alleen 
rechten maar ook plichten, en 
in de hoofdstad van het land is 
de allereerste plicht te zorgen 
voor de absolute gelijkgerech
tigdheid van Vlamingen en 
Walen. Waar de gemeentebe
sturen in het Brusselse deze 
autonomie steeds hebben mis
bruikt om de toestand van on
dergeschiktheid v a n h e t 
Vlaamse element in de hoofd
stad te bewerken en te besten
digen, is het maar normaal 
dat een einde wordt gemaakt 
aan hun mcivieke gedragingen 
en dat zij de plaats moeten 
ruimen voor een gezagsli
chaam dat bereid is de Bel
gische wetten te doen toepas
sen 

Ontelbare Vlamingen in alle 
partijen zijn voorstanders van 
de formule « Brussel Rijksge
bied » omdat zij geen vertrou
wen kunnen blijven hebben in 
gezagsdragers die dat vertrou
wen steeds weer hebben be
schaamd, en omdat alleen met 
een Rijkscommissaris kan ge
hoopt worden op de invoering 
van het stelsel der dubbele na

tionaliteit, het enige dat zou 
mogelijk maken na een paar 
generaties een betrekkelijk 
evenwicht tussen de twee 
volksgemeenschappen in de 
hoofdstad tot stand te bren
gen. 

En wij zouden willen beslui
ten met een vraag. Is de heer 
Cappuyns, die officieel getooid 
gaat met de titel van vice-goe-
verneur van Brabant, niet 
voornamelijk in die funktie 
geparachuteerd, omdat de wet
gever in 1963 geoordeeld heeft 

DE VERFRANSINGSMACHINE 
In mei jl. verschafte de minister in antwoord 
op een parlementaire vraag van senator Wim 
lorissen de jong'^te beschikbare cijfers over 
het gemeentelijk onderwijs in de Brusselse 
agglomeratie. In de 19 gemeenten zijn er 168 
Franse en slechts 31 Nederlandse gemeente
scholen. Tegenover 501 Franse kleuterklas
sen staan er <:lechts 71 Nederlandse. Er zijn 

1.584 Franse lagere klassen tegenover 194 
Nederlandse. Zeven gemeenten — Eisene, 
Etterbeek, Ganshoren, Oudergem, St Gillis, 
Ukkel en Watermaal — verschaffen hoege
naamd geen Nederlands onderwijs. In Brus
sel-stad gaan slechts 3 % der kleuters naar 
de Nederlandse klas. 
Zo draait de molen jaar-in jaar-uit. 

dat van hogerhand toezicht 
moet geoefend worden op de 
toepassing van de taalwetten 
in de hoofdstad ? Kan de aan
stelling van een vice-goever-
neur met bepaalde opdrachten 
aldus niet beschouwd worden 
als een eerste stap op de weg 
naar « Brussel Rijksgebied » ? 

Dat de heer Cappuyns zich 
zondag te Oostende formeel 
heeft uitgesproken voor de op
richting van een ajzonderltjke 
provincie Vlaams-Brabant, wat 
ook een van de door de Volks
unie voorgestane itellingen is, 
zullen WIJ hem vanzelfspre
kend niet ten kwade duiden. 
Het bewijst alleen maat dat 'n 
logisch denkbeeld, hoezeer het 
aanvankelijk ook bekampt 
wordt, tenslotte toch zijn weg 
vindt. Zo zal het ook gaan met 
het denkbeeld « Brussel Rijks
gebied ». En vol vertrouwen 
sluiten wij dan ook deze bij
drage niet een verwijzing naar 
het strijdgedicht van René de 
Clercq, « Schaduwen », waarin 
de Vlaamse bard de volgers zo 
juist typeert : « En waar wij 
treden, zullen zij gaan ! », 

M. Van der Beele. 



4 wii 

nazijn 
LEUVEN 

In het jeugdblad «Vandaag» 
verscheen een vraaggesprek 
m e t de nieuwe Vlaamse pro
rec tor van de Leuvense univer
siteit, professor Piet De So
m e n 

Piet De Somer vertelde aan 
de redaktie van « Vandaag » 
een hele hoop wetens- en be-
har tenswaardige dingen, waar
mee we het volmondig eens 
zijn. Het heeft ons echter ver
baasd, het volgende te lezen : 
« . . . Wc moeten zo vlug moge
lijk de tijd, die verloren ging 
in de str i jd om een zelfstandi
ge Vlaamse universiteit te 
Leuven, inhalen. Versta me 
niet verkeerd: deze harde str i jd 
w a s er nodig om zuivere toe
s tanden te scheppen ». 

VERLEDEN TIJD ? 
Dat professor De Somer over 

de harde stri jd in de verleden 
t i jd spreekt, lijkt ons toch 
nogal aan de optimistisch-
lichtzinnige kant . De zelfstan
dige Vlaamse universiteit zal 
e r te Leuven slechts zijn op 
he t ogenblik dat de Walen hun 
zelfstandige Waalse katolieke 
universitei t ergens in het ha r t 
van Wallonië hebben. En zover 
zijn we nog lang niet. 

Want , alle nieuwe benoe
mingen en reorganisaties ten 
spijt, is nog steeds de bis
schoppelijke verordening ui t 
de meidagen van kracht . 

VERDACHTE STILTE 
Op het front der Vlaamse 

katolieke kran ten heerst er 'n 
meer dan verdachte stilte rond 
het probleem Leuven. Het is 
met de ellebogen aan te voelen, 
dat « v a n hoge rhand» het 
dr ingend verzoek is gekomen 
om over het probleem Leuven 
in alle toonaarden te zwijgen : 
de « entree » in oktober m a g 
vooral niet te luidruchtig wor
den. 

Wanneer het een of ander 
« Volk » dan toch al eens over 
Leuven een voorzichtig woord
j e schrijft, dan is het om de 
s tudenten met een zacht duw
tje op het zijspoor van een 
louter sociaal e i senprogramma 
uit te rangéren. Louter takt iek 
en poging om het s t r i jdende 
Vlaamse kamp te verdelen na
tuurl i jk : een echte demokra-
tizering van het hoger onder
wijs heeft die heren nooit 
nauw aan het har t gelegen. 

Het vraagstuk van de demo-
krat izering en van het mede
beheer stelt zich niet alleen te 
Leuven; het behoor t tot de 

De protestbetoging tegen de willekeurige aanhouding en opsluiting gedurende bijna een maand 
van drie V.M.O.-leden ging verleden zondag, ondanks de gewapende « orde »-legioenen toch door : 
kalm en sportief, zonder enig incident. Meteen bleek dat én het betogingsverbod én de mobili-
zatie van de blauwe kozakken bespottelijke maatregelen waren : ondemokratisch en nutteloos! 

problemat iek van al onze uni
versiteiten. 

Te Leuven echter gaat het 
speciaal om het veiligstellen 
van de sociale funktie der uni
versiteit in de volksgemeen
schap, en om het veiligstellen 
van het Neder lands ka rak te r 
van Vlaams-Brabant . Kor t ge
zegd : de verhuis der Walen. 
Wie het accent verlegt, ver
zwakt het Vlaams eenheids-
front dat rond deze eis tot 
s tand kwam. 

NIET NUTTELOOS 
Toen Xcmrod op maandagmorgen 26 

oktober l!)53 trouw naar de eerste kunsus 
trok, was het te Leuven nog stiller dan 
gewoonlijk, üe gehele studentenbevolk'ng 
was niet veel meer dan één derde van de 
aktuele, maar het was de maandag na de 
25e oktober, De dag van de betoging van 
het IJzerfrunt voor België, dat te Diks-
muide alle smaad die het Vaderland daar 
werd aangedaan wou uitwi.ssen, de dag 
van de tegenbetoging van de Vlaamse stu
denten, die een dergelijke pretentie en 
belediging niet namen. Had de toenmalige 
preses van het K.V.H.V. niet verklaard dat 
het l.Izerfront voor België maar te Water
loo moest gaan « herstellen », waar ieder 
jaar de aanhechting bij Frankiijk wordt 
verkondigd ? Maar het was die maandag 
zeer stil, want oijna iedereen dacht dat 
de tegenaktie mislukt was Ongeveer geen 
van de L'ilenspiegelplannen kon uitge
voerd worden. De IJzerfront-optocht was 
toch doorgegaan. Waren alle plannen dan 
nutteloos geweest ? Had het wel zin, zich 
met honderden voor vierentwintig uren 
te laten vasthouden — administratief — in 
de Hiikswachtkazerne te Etterbeek, zich 
in de paardenstal van die ka/;erne te laten 
behandelen zoals de paarden daar nooit 
worden mishandeld ? 

De stemming was stil en bedrukt — 
omdat de meerderheid alleen maar aan
dacht had \oor het onmiddellijk zichtbare 
en tastbare. Want in werkelijkheid was er 
maar heel weinig mislukt ! Voor hel eerst 
sinds het emde van de oorlog immers was 
het « vaderlandse front > enkel onder zeer 
zware politie en rijkswachtbescherming 
op straat durven komen. Zij die minder 
dan tien jaar vroeger de macht hadden om 
iedereen die hun niet beviel gevangen te 
zetten en te mishandelen, waren nu schuw 
als machteloze kinderen achter een massa 
rijkswachters weggekropen die minstens 
zo talrijk was als zijzelf ! 

De studenten hadden weer een machts
misbruik moeten ondergaan, waren fy

sisch de zwaksten geweest, maar de bewe
ging die zij losgeslagen hadden, de invloed 
die hun bedreigingen blijkbaar hadden ge
had waren groot genoeg geweest om een 
Belgische regering onzeker te maken, om 
de triomf van de zogezegde overwinnaar 
tot een feitelijke nederlaag te maken. 25 
oktober 1953 is geen nederlaag geweest 
maar een wellicht vergeten, uiterst merk
waardige datum in de na-oorlogse geschie
denis van de Vlaamse bewustwording. 
Niemand van wie in de Etterbeekse paar
denstal heeft gezeten mag die dag als een 
verloren dag in zijn leven beschouwen. 
Niemand van wie toen leiding heeft gege
ven zal trouwens nu nog menen dat, wat 
toen gebeurde, verkeerd gepland was. Dat 
het nutteloos zou geweest zijn. 

De échte Vlaamse IJzerbedevaart was 
be\eiligd. En waren de straten nog niet 
vrij voor Vlaamse manifestaties, het opge
blazen en valse Belgische patriottisme had 
zijn heerschappi] verloren. Voor altijd. 
Ongeveer tien jaar later zouden die heren 
uit het gehele land slechts een belachelijk 
aantal « Non- Neen ï-betogers te Brussel 
kunnen bijeenkrijgen ! Terwijl de Vla
mingen, ondanks incidenten en de partij
digheid van de politiediensten te Brussel, 
zelf toch anders konden betogen dan tu.s-
sen de twee wereldoorlogen in. Beter 
tegengewerkt dan geminacht ! 

De talrijke verboden Vlaamse betogin
gen van de voorbije maanden, de drie ver
boden betogingen van het \oorbije week
einde zijn evenmin nutteloos geweest. Niet 
enkel omdat daardoor de politiediensten 
werk kregen, maar vooral omwille van de 
psychologische invloed. Wij worden nirt 
langer bewogen, wij bepalen de beweging 
van (Ie anderen. Wij ondergaan niet, maar 
leifien. W is niets beslist en definitief, wij 
bestaan en daardoor alleen al vlucht de 
minister van politie niet enkel in de rede
loosheid, maar wordt hij radeloos. 

Nemrod. 

ZWARTBERG 
Wie zou menen dat het pro

bleem Zwar tberg van de baan 
is, heeft het mis voor ! In de 
veroordeelde Limburgse mi jn 
zitten nog steeds honderden 
mensen, die de toekomst som
ber tegemoet zien. De jonge 
arbeiders hebben betrekkel i jk 
gemakkeli jk werk gevonden; 
voor velen betekende de slui
ting van de mijn echter met
een pendelarbeid. 

De ouderen — en in de mijn 
is men « oud » als m e n 35 ge
worden is — geraken niet weg. 
Meer dan duizend ondergron-
ders zijn nog steeds op zoek 
naar een nieuwe betrekking. 
Daar zij meestal ouder zijn 
dan 35 tot 40 jaar , worden zij 
van ju t naa r jo ges tuurd en 
vrezen zij, da t zij b innenkor t 
eenvoudig op s t raa t zullen 
staan. De helft van de boven-
gronders — hetzij 400 man — 
zoekt eveneens nog naar werk. 
Van de 200 man kader- en be
diendenpersoneel is tot nog toe 
minder dan de helft elders aan 
werk geraakt . 

S O M B E R E T O E K O M S T 

Meer dan 1.500 mensen leven 
dus nog steeds in bange onze
kerheid. 

Daarnaas t zijn er klachten 
van arbe iders die reeds elders 
werk vonden, doch die de pre
mies waarop zij aanspraak mo
gen maken, niet ui tbetald krij
gen. En tenslot te : de gekwets
ten der januar idagen worden 
eenvoudigweg aan ' hun lot 
overgelaten. Een paa r van hen 
zijn nog steeds totaal werkon
bekwaam; hun blijvende ver
minking word t echter niet als 
arbeidsongeval beschouwd. 
Met het weinige dat zij van de 
ziekteverzekering krijgen, 
moeten zij t rach ten te leven ! 

Zo behandel t men in dit 
land Vlaamse arbeiders , die op 
s t raa t kwamen om hun werk 
en hun bo te rham te verdedi
gen ! 

TE MIJDEN 
Morgen, zondag, word t te 

Brasschaat een luchtmeet ing 
gehouden, ingericht door het 
Belgisch leger. De affiches 
voor deze meeting zijn twee
talig; geen enkele Menapiër 
mag in onwetendheid blijven 
over het feit da t de « Aviation 
legére de la Force Terres t re » 
haar Piper Cubs naar de Ant
werpse randgemeente s tuur t . 

« Ons » leger blijft hardleers! 

IN MEMORIAM 
FRANS VANDEN BRANDE 

Dinsdagmorgen, vroeg in de 
nacht, overleed onze trouwe 
vriend Frans. Hij was 67 jaar. 

Ik zie hem nog staan op de 
slotmeeting van onze verkie
zingscampagne in mei 1965. 
Hij leidde deze geestdriftige 
bijeenkomst in een grote zaal 
van Wolvertem, zijn geboorte
dorp. Zijn reusachtige gestalte 
met omhooggeheven armen 
omvatte alle aanwezigen, zijn 
ogen glinsterden en stonden 
vol tranen. Zo was Frans Van
den Brande ; niet alleen een 
reus naar lichaam, maar te
vens een reus in zijn ideaal, 
een reus in zijn gezin, een 
reus in zijn hart. 

Bijna heel zijn leven stond 
hij te midden van bloemen. 
Zijn gevoelige natuur vond 
hier rust en zin voor schoon
heid. Deze schoonheid zag hij 
ook in zijn volk, dat hij aan 
de rand van de grootstad 
Brussel erg bedreigd voelde. 

Als 34-jarige man kwam hij 
in de gemeenteraad te Wol
vertem en op 37 jaar zetelde 
hij in de provincieraad Bra
bant, verkozen op de Vlaams-
nationale lij.st. De Vlaamse 
strijd was voor hem geen ro
mantische beweging, maar een 
duidelijke reële plicht. Wat 
Karel Lambrechts te Brussel 
betekende voor d'- Vlaamse 
arbeider, dat was Frans Van
den Brande voor de Vlaamse 
land- en tuinbouwer rondom 
Brussel. Zakelijk, maar steeds 
begeesterend \erdedigde hij 
deze belangen als lid van de 
landbouwcommissie van de 
provincie Brabant. 

In 1941 kende hij zijn ver
antwoordelijkheid en werd 
burgemeester van Wohertem. 
Vooral aan ziin werk geduren
de deze moeilijke oorlogsjaren 
dankte hij zijn grote populari
teit. Zijn goedheid tegenover 
de mensen van zijn dorp, zijn 
grote liefde voor het Vlaamse 
volk verkreeg wederliefde. In 
1065 behaalde hij bijna 2.000 
voorkeurstemmen op de V.I'.-
lijst Brussel. Na de oorlog 
wierp België deze edele figuur 
gedurende 19 maanden in de 
gevangenis, verwijderd van 
zijn groot gezin, en bracht 
hem tot \olledige armoede. 
Doch met zijn gekende werk
lust dreef hij zijn bloemisterij 
terug op tot een bloeiende 
zaak. 

Voor ons, jonae Vlaams-na-
lionalisten, betekende Frans 
Vanden Brande de voortzet
ting van de vooroorlogse 
strijd. Hij was het levend 
bindteken en bewees, door 
zijn aanpassing, dat de idee 
steeds dezelfde blijft. 

Hij is nu heengegaan. Zijn 
vrouw en ziin vele kinderen 
verliezen een liefdevolle va
der. Wii verliezen een Vlaams-
nationale reus. Wij zullen hem 
bewaren in onze gedachten en 
trouw blijven, zo trouw als 
heel zijn leven was. 

Volksvertegenwoordiger 
Dr Vic Anciaux. 
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E U R O P E S E . . . 

Brussel heeft heel veel pre
tent ies; het is er niet tevreden 
mee, alleen m a a r Belgische 
hoofdstad te zijn, het wil daar
enboven Europese hoofdstad 
en — waarom niet ? — navel 
van de hele wereld zijn. 

In Brusselse hospi talen is 
he t hoegenaamd niet onge
woon, kinderbedjes in een 
gang te vinden. Of twee jonge 
pat ient jes in één enkel bed. Of 
twee wiegjes onder één enkel 
plastic-dek. Heel wat Brussel
se geneesheren aarzelen steeds 
weer om kinderen te doen hos-
pitalizeren. Het hospitaalper
soneel gaat met antibiotica in-
fekties te lijf, die in een mo
de rn en goed ingericht hospi
taa l eenvoudigweg niet zouden 
mogen voorkomen. 

. . . H O O F D S T A D 

Brussel is een der weinige 
Westeuropese miljoenen-agglo
mera t ies zonder kinderhospi
taal . Deze leemte zou eens te 
meer een echt-Belgische oor
zaak hebben : bekvechteri jen 
tussen de Vrije Universiteiten 
van Leuven en Brussel . 

Het Brussels waterhoofd is 
getooid met vele lauweren. 
Men kan in Brusselse hospita
len het middenrif opengekerfd 
kri jgen als men tandpi jn heeft 
en geen Frans verstaat . En 
zelfs voor franstalige k inderen 
moet vaak een bedje in een 
tochtige gang volstaan. 

Oh, carrefour de l 'Europe ! 

D E VROME MIETER 

De P.V.V. geeft in Limburg 
een weekblad uit, dat schi t ter t 
door zijn peil en zijn tipisch-
liberale h u m a n e opvatt ingen. 
Ziehier een staaltje van dit 
Cro-Magnon-proza ; « Gerard 
Romsee, voormalige leider van 
he t V.N.V., oorlogs Gouver
neu r van Limburg en later Se-
kre tar is Generaal voor de vij
and, s taat weer aan het hoofd 
van zijn par t i j , thans Volks
unie geheten. Bourguignon 
(sic), voormalige manda ta r i s 
van he t V.N.V., is thans de 
he rou t (resic) van het IJzer
bedevaar t Komité om ons de 
levieten te lezen en weer ver
deeldheid te zaaien. En aan 

alle kanten kunnen wij ons re
kenschap geven van een groei
ende revanchepsychose, die de 
amnestieverlening op de voet 
volgt. Men t racht ons te be-
dremmelen (reresic) me t onze 
beginselen van verdraagzaam
heid en demokrat ie . Zelfs voor 
de gelegenheid wil men niet 
ongaarne eens de vrome mie
te r spelen. . . ». 

Deze vrome mieter zal he t 
wel gloeiend eens zijn me t 
b lauwbaas Vanaudenhove : 
men had ze al lemaal moe ten 
omverschieten. En hun doch
ters verkopen aan de soldates-
ka, voor een handvol sigaret
ten. Gelijk het, zonder « revan
chepsychose », in de heerl i jke 
dagen van weleer gebruikeli jk 
was . 

VOORLICHTING 
B U I T E N L A N D 

We hebben in dit b lad her
haaldeli jk een lans gebroken 
voor de opricht ing van een 
niet-politieke Vlaamse nieuws
dienst die zich zou gelasten 
me t de voorlichting van de 
bui tenlandse pers en van de in 
ons land gevestigde buiten
landse diplomaten. 

Het is thans zo ver ! V.E.V.-
voorzit ter Wildiers kondigde 
verleden zondag op he t kon-
gres van de Kul tuur raad te 
Oostende aan, dat zijn vereni
ging samen met de Ekonomi-
sche Raad en de Kul tuur raad 
voor Vlaanderen vanaf begin 
ok tober een engelstalige « Fle-
misch Press-Review » zal uitge
ven, die iedere voormiddag zal 
verspreid worden. Uitgaven in 
andere talen zullen volgen. 

EEN W E N S 

Dat is een bui tengewoon ge
lukkig initiatief. Men kan ver
t rouwen hebben zowel in de 
mensen als in de middelen die 
er ach te r s taan. We verwach
ten na tuur l i jk niet da t deze 
«St ich t ing Voorlichting Bui
tenland » de V.U.-standpunten 
gaat verspreiden in het buiten
land; voor zover dat nodig is, 
zullen we dat varkentje zelf 
wel wassen. Maar we zijn er 
van overtuigd, dat de « Press-
Review » op zeer kor te ti jd 
pracht ige rezul ta ten zal boe
ken. Tot op heden gingen vier-
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In de Voerstreek waren verleden zondag een'driehonderdtal rijkswachters geniobüizeerd om het 
ondemokratisch betogingsverbod van de burgemeester van Moelingen kracht bij te zetten. Ver
geefse moeite : de V.M.O. kwam niet. Te Eisene (de oase francophone) was het politiekorps 48 
uur gemobilizeerd, rukten rijkswachtversterking en aan en werd zelfs een « course cycliste » afge
last. Ook daar zond Uilenspiegel zijn kat. Te Brugge (foto hierboven) eveneens zondagtoerisme 
van honderden rijkswachters. Zou het niet een beetje simpelder en vooral goedkoper zijn, het 

demokratisch betogin gsrecht te vrijwaren ? 

vijfden van de hier gevestigde 
kor respondenten en diploma
ten hun licht ui ts lui tend opste
ken bij franstalige bladen en 
kringen, doodeenvoudig omda t 
ze het Neder lands niet beheer
sen. Het nieuw organisme be

zit voldoende gezag en ge
wicht , opdat men er rekening 
zou mee houden. 

Eén wens nochtans : de 
dienst zou schromeli jk onge
lijk hebben, zich te beperken 
tot de dagbladpers voor het 

samenstellen van zijn « Press-
Review ». De Vlaamse week
bladpers vertegenwoordigt een 
deel der publieke opinie, da t 
in geen enkele objektieve be
richtgeving over het hoofd kan 
gezien worden. 

HET INCIDENT CAPPUYNS 
Eerst even herinneren aan de 

feiten. Verleden zaterdag hield 
de Brabantse vice-goeverneur 
Cappu)ns voor de Kul tuurraad 
voor Vlaanderen te Oostende 
een toespraak over het toekom
stig statuut van Brussel-Hoofd-
stad. Hij bepleitte o.m. de op
richting van een provincie 
Vlaams-Biabant en een provin
cie Waals-Biabant; voor wat 
betreft de 19 gemeenten der 
Brusselse agglomeratie gaf hij 
als zijn persoonlijke mening te 
kennen, dat ze moeten samen
gevoegd worden tot een tiende 
provincie. 

Men kan het met Cappuyns 
eens zijn of niet (wat ons be
treft zijn wij het gloeiend on
eens), maar men kan niet ont
kennen dat de vice-goeverneur 
goed geplaatst is om een me
ning over hel probleem Brussel 

Dit is de heldehuldezerk die 14 dagen geleden op het graf van oorlogsaalmoezenier E.H. Jan Gee-
raarts werd ingehuldigd. De steen draagt slechts één eretitel van deze volkse en ongemeen ver

dienstelijke priest er : hd van V.O.S. 

te hebben en om die te verkon
digen. De allereerste taak im
mers die door de wetgever aan 
de Brabantse vice-goeverneur 
werd toebedacht, is toch een 
oplossing te vinden voor de pro
blemen die te Brussel rijzen 
door het samenwonen van twee 
taal- en kultuurgemeenschap-
pen. Dat Cappuyns zich gedach
ten maakt over het hoofdstede
lijk s tatuut en daarover zijn 
persoonlijke mening te kennen 
geeft, ligt dus volkomen in de 
normale lijn der dingen. 

B E U L E M A N S 

Dat IS echter blijkbaar niet 
bet ooideel van Van den Boey-
nants ! Brussel is het persoon
lijk politiek wingewest van de 
eerste-minister, te Brussel ligt 
de bazis van zijn politieke 
macht. Deze kleinzoon van een 
Mechelse arbeider die zichzelf 
op partijmeeiings in Wallonië 
aandient als Waal, zorgt er ver
duiveld goed voor dat de Brus
selse mentaliteit, de Beuleman-
se bekrompenheid, de eigen
dunk der verfranste en frans-
dolle Ziimekens geen haar 
wordt gekrenkt. 

Na de spreekbeurt te Oosten
de werd vice-goeverneur Cap 
puyns ontboden bij de eerste-
ministei en hoorde hij zich, in 
aanwezigheid van politieminis
ter Van der Poorten, de levieten 
lezen . vooitaan is het hem ra-
dikaal verboden, publiek te 
handelen over het probleem 
Biussel. De B.R.T., die in het 
nieuwsmagazine « Aktueel » 
een vraaggesprek met Cappuyns 
wou brengen kreeg het deksel 
op de neus : het vraaggesprek 
moest afgelast worden. 

De wijze waarop vice-goever
neur Cappuyns door de eerste-
minister en diens blauw aan
hangsel publiek vernederd, be
lachelijk en monddood werd ge
maakt, is enig in de politieke 

geschiedenis van ons land. Voor 
een dergelijk toppunt van on
beschoftheid heeft men moeten 
wachten op de « nieuwe stijl » 
van super Beulemans Van den 
Boeynants. 

S C H O O L V O O R B E E L D 

Er is echter nog meer ! Nooit 
of nooit heeft de huidige eerste-
minister één woord van afkeu
ring, één enkele kritische op
merking gehad voor de burge
meesters en de scbepenkolleges 
van de Brusselse agglomeratie 
die dag aan dag, als full time-
incivieken, de taalwetten aan 
hun laarzen lappen. Integen
deel, als Brussels gemeentepoli
tieker en als schepen van de 
stad Brussel is Van den Boey
nants het schoolvoorbeeld van 
de verfranste Vlaming die on
verschillig en zelfs vijandig 
slaat tegenover ieder rechtmatig 
\ ' iaams belang, iedere Vlaamse 
eis of ieder schuchter Vlaams 
verlangen inzake Brussel. 

D E EKSTREMIST 

De Brusselse ekstremist, de 
beschermer van de incivieke 
wailingantische Voerstreek-eks-
tiemisten, de ontwortelde Vla
ming en Wallon de coeur eist, 
dat het probleem Brussel daar 
zou besproken worden, waar hij 
zeker is van een anti-Vlaamse 
meerdeiheid : in de fameuze 
kommissie Vander Poorten. 

En daarbuiten heeft iedereen, 
zelfs een vice goeverneur, te 
zwijgen ! 

Zo wil het deze belachelijke 
grootstedelijke dorpspotentaat, 
onder wiens bewind we iedere 
dag dichter bij de totale kor-
poralisatie van het land komen. 
Dank zij — onder meer — de 
Vlaamse C.V.P.-ers die hem 
steunen of dulden I 
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De Nalo maakt een krisis door, ék scherper en scherper wordt. Tal 

van faktoren hebben meer en meer het onderling vertrouwen van 

'de lidstaten geschokt en steeds grotere onzekerheid gebracht. 

Van Franse zijde werd, sedert de Franse uittreding uit de Nato werd 

aangekondigd, door de Gaulle een geleidelijke strakkere houdiïïg 

tegen AmerHo -aangenomen. Nadat De Gaulle voor een paar jaar zich 

te Bonn liet toejuichen als de strijder voor de Frans-Duitse vriend

schap, heeft hii de laatste tijd van een dubbelzinnige houding blijk 

gegeven tegenover de hereniging van Duitsland. 

De Gaulle's bezoek aan Moskou ver
wekte nog meer wantrouwen in Duits
land. Frankrijk kondigde thans ook 
aan, zeer tot ongenoegen van de Duit
sers, dat het niets meer zou betalen 
aan de Atlantische verdedigingsorgani
satie. 

Intussen heeft De Gaulle met zijn 
•wereldreizen en zijn redevoeringen, 
waarin hij allerlei beloften voorspie
gelt die Frankrijk niet bij machte is 
te volbrengen, meer en meer het wan
trouwen van Amerika en Duitsland op
gewekt. 

In zijn rede te Phnom-Penh viel hij 
scherp de Vietnam-politiek van Ameri
ka aan : een oppervlakkige, onlogische 
rede, die helemaal niet vredestichtend 
kan werken en waarin De Gaulle zich 
voordoet als een kwajongen met groot
heidswaan, die het spel van grote men
sen wil storen. Hij haalde er zich niet 
alleen de afkeuring van .Amerika mee op 
de hals (wat hij misschien zocht) maar 
ook (en dat verwachtte hij waarschijn
lijk niet) een scheipe terechtwijzing 
van China. 

DE VEREHJGDE STATEN 
Maar ook Amerika's politiek heeft 

meer en meer onzekerheid gewekt be
treffende zijn Nato-inzichten. 

Er was ^«ooreerst een toespraak van 
de Amerikaanse minister van Lands

verdediging, Mac Namara, op een ver
gadering van de ministers van Lands
verdediging van de Nato-landen enige 
weken geleden. Hij sprak over een ge
deeltelijke terugtrekking van Ameri
kaanse troepen uit Duitsland, alhoewel 
in bedekte termen : de « verdedigings-

Bc zéia:k éer Stmfighters deed de lateuie knzis m de Bimdeswehr openbarsten.^ 

Wei verzekerden zowel Rusk als Mac 
Namara, dat zij sterke strijdkrachten 
aan het IJzeren gordijn willen behou
den. 

Maar iedereen weet dat er reeds heel 
wat Amerika-nen uit Duitsland werden 
weggehaald en het is bekend dat de 
plannen van Mac Namara erop neer
komen, dat spoedig 75.000 man tweede-
linietroepen zouden teruggetrokken 
worden. Dat alles heeft de Duitsers ge
schokt in hun onbeperkt vertrouwen 
in de grote Amerikaanse bondgenoot, 
waarvan zij de hechtste steun waren. 
Dus onzekerheid over de Franse hou-

Zolang de Navo goed funktioneerde, 
stelde zich het probleem niet zo scherp 
voor de geïntegreerde Duitse troepen in 
Navo-verband, 

De Bundeswehr heeft met de zaak 
der Starfighters (die met atoomkoppen 
Jïöuden kunnen uitgerust worden) haar 
oorspronkelijke roeping en doel verlo
ren. Nu is de strijd ontbrand tussen 
«das Militar » en zij, die een leger on
der burgelijke leiding willen. 

Er bestaat in Duitsland geen hoop 
meer op Frankrijk, het vertrouwen in 
Amerika is geschokt. Er wordt in bre
de Duitse kringen gedacht aan een 

WAARHEEN MET DE NATO? 

kapaciteit» van de Amerikaanse troe
pen in Duitsland (dus niet de troepen
sterkte) zou behouden blijven. 

Intussen hebben 13 invloedrijke de-
mokratische senatoren (van de partij 
van president Johnson) een resolutie 
ingediend tot merkelijke vermindering 
van de Amerikaanse 'GI's in Duitsland. 

Zij zouden ook de Senaatsbeslissing 
van 1951, waarbij minstens 15 volledige 
Amerikaanse divisis konstant in Euro
pa moeten verblijven, willen doen in
trekken. 

ding, onzekerheid ook over de Ameri
kaanse houding. 

KRiZIS IN BUNDESWEHR 
Het gevolg is geweest dat een lang 

sluimerende strijd in Duitsland zelf tot 
een krisis in de Bundeswehr heeft ge
leid. Ontslag van leidende generaals, 
onenigheid in het Duits ministerie van 
Landsverdediging, harde diskussies 
over de organistievorm 
deswehr. 

van de Bun

herziening van de Duitse standpunten; 
met het oog op de hereniging van 
Duitsland n.1. is er een neiging merk
baar om zich naar de tegen|>artij, d.i. 
Sovjet-Rusland, te wenden als vredes-
partner. 

Dat betekent voor West-Duitsland 
het opgeven van zijn agressiviteit tegen 
Rusland; het betekent vooral het ver
zaken van alle aanspraken op atoom-
macht voor West-Duitsland. 

Met als gevolg een meer onafhanke
lijke houding van de Bundeswehr te
genover de Navo en dus tegenover de 
U.S.A 

De beslissing is deze ^veek gevallen : in en rond deze kazerne te Clüèvres-Casfeau komt binnenkort Shape cli vesii<'en. 

GROTERE ONZEKERHEID 
Dat alles brengt mee dat voor de 

kleine Na\'olanden d<e onzekerheid 
steeds groter woi-dt. 

Een verminderde Amerikaanse troe
penmacht in Europa, een verder eriga-
gement v^n de U.S.A. in Vietnam : 
v\'ürdt West-Europa 'n \-acuum, dat op 
de Sovjet-Unie een onA-ei-mijdelijke 
aantrekking m-oet uitoefenen ? 

I.ntussen is men met een reorganisa
tie van de jmiMtaire stniktuur van de 
Navo ht"y^n r^r. ., nh-aim «f Command » 
wordt koa,^! 

Niet alteeiii ikai.ncn er \vij/.igingen in 
de top van de militaire slruktuur v'an 
de Navo., maar op lager niveau zijn &c 
veranderingen gepland, nl. liet x-erdwij-
nen \'an een geheel beA-elsednefen en 
liet uitdurmen van de nog ovcrbiiijven-
de stafk^vart^eren. 

In het bie^ondcr v '̂ordt het \«j-dw5j-
nen voorzien vun een van de Na\'o-op-
perbe\'elbebbers, nl. de geallieerde op-
perbc\'e]hol>ber in Europa:; dl. de be-
\'elhebbcr van het «Supreme Allied 
Commander Europe» (--SACEM)., ge
neraal Lcmnitzer. 

Daaruit blijkt eens Ic meer de blun
der van de Belgische regering, die de 
staf van SACEM, nl. de SHAPE, in Bel
gië onderdak verleende. 

Dr. H. Ballet. 

-V 
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ter waarheid 
staat, kerk en vlaamse hogeschool 

« In Christus en de Kerk bestaat er dus geen enkele ongelijk
heid naar rui, nationaliteit, sociale stand of geslacht . ». 

Dogmat. Constitutie over De Kerk, 
Vaticanmn II, 32). 

De ongelijkheid, door het episcopaat schoppen van België on essentiële 
tot stand gebracht tussen het franstalig punten in strijd is met de hoger ver
en het nederlandstalig universitair on- melde « Verklaring over de Christelij-
derwijs, ten nadele van de Vlaamse ke Opvoeding » van het Concilie ! 
gemeenschap, is volstrekt in strijd met *** 
de « Verklaring over de Christelijke Maar nu eerst terug naar de onom-
Opvoeding » van Vaticanum II, stootbare feitelijke gegevens. 

Werkelijk vrije keuze in universitair Uit het financieringsplan 1967 van de 
onderwijs hebben de Vlaamse katolie- Katolieke Universiteiten blijkt over-
ke ouders niet, wegens de eenzijdige duidelijk hoc het franstalig onderwijs 
oriëntatie van de studierichtingen en vóór 1965 werd voorgetrokken en hoe
de eenzijdige spreiding van de instel- veel Vlaanderen daarbij werd en wordt 
lingen. tekort gedaan ; 

De monopolie-positie van franstalig Frans stelsel : 
katoliek universitair onderwijs op Bergen : 18.760.000 fr 
Vlaamse bodem en in de Belgische Brussel : 25 014.000 fr 
Staat is strijdig met de aangeboren Namen : 85.987.000 fr 
rechten van de menselijke persoon en Nederlands stelsel: 
met een vreedzame samenleving van de Antwerpen : 46.902.000 fr 
burgers. Nadelig saldo voor Vlaanderen : 

Bij het in stand houden van een 82.859.000 fr [ 
anderstalige instelling op Vlaamse bo- Volgens hetzelfde financieringsplan 
dem kan de inrichtende overheid ook zal de K.U.L. in 1967 ongeveer 1,5 mil-
het « kultureel» doel niet inroepen. jard fr ontvangen uit de staatskas en 

Van bijzondere zorg voor de verschil- het Landbouwinstituut ongeveer 60 
lende wetenschappen en het voorrang miljoen fr. 
verlenen aan instituten die primair bij- Ingevolge de wet van 9 april 1965 
dragen tot wetenschappelijk onderwijs, werd een « Bijzondere Commissie van 
valt in België ook niets te bespeuren. de Nationale Raad voor Wetenschaps-
De inrichtende macht van het katoliek beleid » opgericht. Leerrijk is de ver
universitair onderwijs — te weten de tegenwoordiging van het katoliek uni-
bisschoppen — heeft voor het Neder- versitair onderwijs in deze Commissie : 
lands taalstelsel eenzijdig aan «lette- 7 vertegenwoordigers van het Frans 
ren en wijsbegeerte » en « toegepaste stelsel tegenover 3 van het Nederlands 
ekonomie » voorrang gegeven. stelsel. De aanduiding van deze tien 

Samenvattend mag gezegd dat de vertegenwoordigers door de bisschop-
hogere onderwijspolitiek van de bis- pen van België greep plaats in de 

maand december 1965, dus op hetzelf
de tijdstip van de plechtige verklaring 
van dezelfde bisschoppen over het 
streven naar volstrekte gelijkstelling ! 

Bevreemdend ook het zwijgen voor 
Kortrijk Noch in het financierings
plan 1967, noch in de gevraagde toela
gen aan de « Bijzondere Commissie van 
de Nationale Raad voor Wetenschaps
beleid » is er sprake van Kortrijk... 

De kandidaturen letteren en wijsbe
geerte te Kortrijk vinden wij in geen 
enkel officieel stuk, wet, begroting of 
officieel rapport, vermeld als volwaar-
digg stichting. Wettelijk is Kortrijk 
niet alleen geen universiteit, maar zelfs 
geen « fakulteit » ! 

Ieder belastingbetaler, ieder katoliek, 
ieder Vlaming kan nu zelf oordelen 
hoe het episcopaat de « spreiding bui
ten het arrondissement Leuven » heeft 
doorgevoerd. 

Van de wet van 12 augustus 1912 
hebben de bisschoppen handig gebruik 
gemaakt om «met universiteitsfakul-
teiten gelijkgestelde » en « andere in
richtingen voor universitair onderwijs» 
op te richten, buiten Leuven, maar al
leen franstalige, namelijk te Brussel en 
te Namen. Bewijst deze oprichting niet, 
dat het episcopaat ten gepasten tijde 
zeer helder onderscheid wist te maken 
tussen, van de ene kant, de eenheid van 
het katoliek hoger onderwijs en, van 
de andere kant, de eenheid van de 
K.U.L ? De inrichtende overheid was 
vóór 1965 dus wel degelijk akkoord, 

dat er een onderscheid dient gemaakt 
tussen «levensbeschouwelijke » een-
beid en « territoriale » eenheid. 

Het beroep op de taalwet en op de 
tvet van 1965 om de franstalige univer
siteit te Leuven te houden klinkt wel 
wat vals in de mond van de huidige 
bisschoppen... 

En wat staat de Vlaamse gemeen
schap nu te wachten in het raam van 
de uitvoering van de wet van 9 april 
1965? 

Dat er in plaats van één franstalige 
katolieke universiteit, twee komen : 
Leuven én Waver. 

Hier volgt nu een globaal overzicht 
van het katoliek universitair onderwijs 
na de wet van 1965 ; 
A. Het episcopaat (« Inrichtende 

Macht » ) ontving wettelijk toe
lating om op te richten : 

1. een nieuwe « universiteit » op frans
talig grondgebied : Waver; 

2. een verplicht franstalige «fakulteit»: 
Woluwe; 

3. een « kandWatuur » : Kortrijk. 
B. De « Inrichtende Macht » bekwam 

de erkenning van de « met de uni
versiteitsfaculteiten gelijkgestel
de Inrichtingen », opgericht vóór 
1965 : 

4. Franstalige fakulteit : Brussel; 
5. Franstalige fakulteiten : Namen. 
C. De « Inrichtende Macht » bekwam 

de toelating «inrichtingen voor 
universitair onderwijs» op te 
trekken tot « inrichtingen op uni
versitair niveau ». 

6. Nederlandstalige fakulteiten : Ant
werpen; 

7. Franstalige fakulteit : Brussel; j 
8. Franstalige fakulteit : Bergen. 

Aan het episcopaat moet dan ook dui
delijk deze vraag gesteld : hoe zal de 
plechtige verklaring van 21 december 
1965 in daden worden omgezet ? Wan
neer ? En binnen welke termijn ? 

Hieromtrent heeft de Vlaamse ge
meenschap het recht, ondubbelzinnige 
waarborgen en zekerheden te eisen 
vanwege de bisschoppen. Deze mogen 
toch niet vergeten dat de onderwij s-
macht hun gedelegeerd wordt door de 
ouders, de eerste leken van de levende 
kerk. 

(vervolgt) 
drs. M. Coppieters. 

IV/El/TFS VAN DE VOLKSUNIEPARLEMENTSFRAKTIES 
D I P L O M A 

In antwoord op een vraag 
van dhr Coppieters zegde de 
minister van Middenstand dat 
de D-diploma's (diploma van 
technisch leraar) niet in aan
merking kunnen genomen wor
den voor het verkrijgen van 'n 
vergoeding voor sociale pro
motie, gezien ze niet woiden 
vermeld in het desbetreffende 
K.B. van 1 juli 1965 Tot nog 
toe werd door één houder een 
aanvraag om vergoeding inge
diend; zij werd geweigerd. Zui
vere koffie lijkt ons dit hele
maal niet. 

P E R S O N E E L 
R E C H T B A N K E N 

Volksvertegenwoordiger Leys 
vroeg de minister van Justitie 
wanneer overgegaan wordt tot 
de betaling van het verlofgeld 
1966 (de wcderaanpassing van 
3.000 fr in het kader der socia
le programmatic en de aan
passing aan de index voor wat 
betreft de personeelsleden aan 
de griffies en de parketten der 
rechtbanken. De minister ant
woordde dat het vakantiegeld 
werd uitgekeerd op 14 juni; 
aan zijn koUega van het open
baar Ambt werd gevraagd om 
de verhoging van het gewaar
borgd minimum te mogen toe
passen, wat onmiddellijk na 
het antwoord zal gebeuren. De 
wedden zijn aan de index ge

koppeld en worden — aldus de 
minister — regelmatig aange
past. 

EIGEN LIEDEREN 

Volksvertegenwoordiger Cop
pieters kwam in een parlemen
taire vraag tot de minister van 
Europese Zaken en Nederland
se Kuituur op tegen het over
dreven uitzenden van buiten
landse liederen door de Vlaam
se radio en T.V. waarbij dan 
nog veel te veel wordt toegege
ven aan bepaalde smakeloze 
tiener-excessen. Hij vroeg welk 
bedrag jaarlijks daaraan 
wordt uitgekeerd. 

De minister antwoordde dat 
hij dit bedrag niet kon mede
delen daar het betalen van de 
auteursrechten forfaitair ge
beurt via bevoegde maatschap
pijen. Wat de produktie van 
eigen liederen betreft en het 
uitzenden daarvan verwees hij 
naar het feit dat de B.R.T. een 
duur produktie-apparaat be
zit dat de mogelijkheid geeft 
werk van eigen bodem op te 
nemen. Hij verwees ook naar 
de « Ochtendklanken » waarin 
gedurende 1965 voor de helft 
Nederlandstalige nummers 
ten gehore gebracht werden; 
ook de gewestelijke zenders en 
de Vlaamse T.V. laten niets 
onbenut om de eigen kunste
naars een kans te geven en om 
werk van eigen bodem bekend 
te maken in binnen- en buiten
land. 

Laten wij het hopen 1 

H O E F S M E D E R I J 

Op de begroting 1965 werd 
ten behoeve van de Rijkscen
trale Praktische school voor 
Hoefsmederij te Brussel, een 
bedrag vn 1.180.364 fr besteed. 
Het aantal ingeschreven leer

lingen bedraagt : 26 van het 
Nederlandse stelsel en 13 van 
het Franse taalstelsel. Volks
vertegenwoordiger Anciaux 
kreeg deze gegevens op een 
vraag waarin in hij tevens liet 
uitschijnen dat een naar ver
houding van het aantal leer

lingen veel te hoge som werd 
besteed en dat de leerlingen 
beter konden mgeschakeld 
worden bij een of andere be-
roepsschool De minister ant
woordde in dat verband nog 
dat een dergelijke aanhechting 
thans ter studie ligt. 

<4tf 

il 
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Enkele leden van onze al 'ieve Brusselse werf ploeg op kolportage te Sint • Kwintens Lennik. De 
Brusselse V.U. voert momenteel een grote kampagne onder de Vlaamse pendelarbeiders en be
dienden die naar de hoofdstad komen. In het kader van die aktie worden tienduizenden pam
fletten te Brussel verspreid. Deze ploeg, die de strijd voert waar hij het hardst nodig is, geeft 

op deze wijze een voorbeeld aan geheel Vlaanderen. 
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Mm kan moeilijk over Friesland schnjven zonder ook wat te vertellen over de 
dieren — koeien, paardeel en schapen — die hier zo overtalrijk te vinden zijn en 
die dit gewest een grote vetmaardheid hebben gegeven. Over het zeilen en het 
ichaatsen ook, eveneens twee zaken die verbonden zijn met de naam van dit land 
en die een van de belangrijkste toeristische aangelegenheden uitmaken. Daarom 
deze laatste aflevering in het teken van Frieslands landbouw en Fiieslands toerisme 
in de hoop dat méér Vlamtngen dan misschien de lust krijgen ook eens derwaaits 
te tiegen en kennis te maken met het « Skandinavie van Nederland ». 

é 

Friesland is lange tijd uitsluitend 'n 
landbouwland geweest met weinig in
dustrie. Het ontbreken van vlugge ver
bindingen in de jaren voor de afslui
ting van de Zuiderzee, was hiervan 
een der grootste oorzaken. De nijver
heid zag er tegen op zich in deze « ver
re uithoek » te gaan vestigen. 

• TOTEMDIER 

Intussen is er wel wat veranderd. Te
genwoordig is de tewerkstelling in de 
landbouw en deze in de industrie zowat 
half om half verdeeld. Nog altijd is de 
landbouw echter een van de belang
rijkste bronnen van inkomsten. Een 
vriend-j oernalist heeft eens geopperd 
dat de koe het Friese totemdier is en 
daar is wel een beetje van aan want in 
Leeuwarden is men er al toe gekomen 
een standbeeld op te richten ter ere 
van het zwartbonte Friese ras. Dit 
standbeeld, een trouwe weergave van 
de Friese modelkoe, wordt in de volks
mond « us mem » (onze moeder) ge
heten en vormt als dusdanig een te
genhanger van « Us heit », onze vader, 
waarmee men de vroegere Friese stad
houder Willem Frederik aanduidt, een 
man die veel voor zijn land en volk 
heeft gedaan. 

Koeien ziet men bij duizenden in dit 
land Ze bevolken de pindraad- en 
boomloze weidevlakten, lopen wel eens 
over de wegen waar zij het verkeer 
stremmen en komen tegen melkenstijd 
bijeen aan het afsluithek waar het voor 
de toerist steeds de moeite loont de 
vaak honderd stuks tellende groepen te 
zien wachten bij de machines die hen 
automatisch de melk ontlasten. Van
daar is het maar een korte weg naar 
de melkerijen. Kort, dan vaak over het 
water, want waar men ten onzent op 
het platteland de vrachtwagens daartoe 
bestemd ziet rondrijden, gebeurt de 
melkophaling in Friesland vaak per 
boot En zo ziet men 's morgens en 's 
avonds vele platte schuiten, boordevol 
gevuld met melkstopen in de richting 
van de melkerijen varen. 

Dergelijke melkverwerkende nijver
heden telt men in deze provincie zeer 
veel • er zijn ongeveer honderd mel
kerijen, wat neerkomt op ongeveer 2 
per grietenij i De voortbrengst ervan is 
wereldvermaard en wordt uitgevoerd 
onder de vorm van gekondenscerde 
melk, kaas of boter. 

• STAMBOEKDIEREN 

Ook het slachtvee is bekend en de 
ontwikkeling ervan gaat steeds in stij
gende lijn. Wekelijks lokken de vee
markten honderden kopers naar Fries
land, onder meer naar het veemarkt-
kompleks aan de Helikonweg te Leeu
warden, de grootste in haar soort van 
Nederland, waar in een hal met een op
pervlakte van 30.000 m2 plaats wordt 
geboden voor bijna vierduizend koeien, 
ongeveer duizend varkens, vijftienhon
derd graskalveren, tweeduizend andere 
kalveren en bijna drieduizend schapen! 
Een speciaal keuringsterrein is er voor
behouden voor het vermaarde Friese 
Rundvee Stamboek. In de gehele pro
vincie telt men meer dan een half mil
joen stuks rundvee en bovendien ook 
nog zo'n twintigduizend paarden van 
het vermaarde zwarte ras die doen den
ken aan de prachtige arabische hengs 
ten. Bij verschillende gelegenheden 
kan men trouwens hun schitterende 
draf bewonderen, vermits de Friezen 
vurige aanhangers zijn van de hard-
draverij die vaak georganiseerd wordt 
tot zelfs m de straten van oude stadjes 
toe ; ter gelegenheid van ringswed-
strijden en hooifeesten. Ook deze paar
den zijn meestal stamboekdieren, net 
zoals trouwens de fokstieren die de in
standhouding van het rasvee verzeke
ren. De Friese stamboeken worden met 
een ongelooflijke zorg bijgehouden en 
de kwekers zijn overigens verenigd in 
verenigingen die niet alleen oer-dege
lijk Fries zijn maar ook strenge voor
schriften voor hun leden in stand hou
den. Een en ander is er dan ook oor

zaak van dat zowel voor paarden als 
vee vaak hoge prijzen worden betaald, 
juist omdat deze dieren van zo'n uit
stekende kwaliteit zijn. Zo is het niet 
onmogelijk dat voor een ras-stier,de 
ronde som van 200.000 gulden Wordt 
neergeteld. 

Het is een feit dat Friesland vroeger 
vooral kleine boerderijen bezat waar
van de grond dan veelal nog in handen 
was van niet-Friezen. Zo erg lang is het 
niet geleden dat tellingen uitwezen dat 
niet minder dan twee-derde van alle 
landbouwgrond gepacht werd, gepacht 
van « heren » uit het « Westen » veelal 
verzekeringsmaatschappijen en andere 
grote ondernemingen. Lange tijd was 
het de eis van de Friese boeren dat er 
een speciale belasting zou geheven 
worden op de bezitters die niet in de 
provincie woonachtig waren. 

• COÖPERATIES 

De dienstbaarheid en de teloorgang 
van de boerderijen deed zich vooral 
gevoelen in de tijd toen de Engelse 
afname van boter naar beneden ging. 
Vele bewoners van de kleine boerde
rijtjes, de in het Fries geheten « lytse 
spultsjes », moesten de pijp aan maar
ten geven. Ze verkochten hun doenink-
jes aan begoede stedelingen uit het 
Westen (die er meestal met een paar 
duizend gulden een buitenverblijfje 
van maakten) en verlieten Friesland 
om zich in een ander deel van Neder
land of het buitenland als arbeider te 
gaan vestigen 

De jongste jaren ontstond hiertegen 
een politiek van ruilverkaveling : be
gin 1963 waren er zes blokken met on
geveer dertigduizend hektaren in uit
voering en ongeveer 53 blokken met in 
het totaal een kleine twee honderddui
zend ha waren aangevraagd. 

De « jaren van armoede » hebben 
zeer hard toegeslagen in Friesland. Ve
ler hoop werd gewekt door het socia
lisme dat een vrij heftige vorm aan
nam in deze provincie en verschillende 
vooraanstaande figuren heeft voortge
bracht (denken wij aan Domela Nieu-
wenhuis). 

De landbouwers zagen in dat er en
kel nog wat te redden viel door de 
handen ineen te slagen en daaruit ont
stonden als een der eersten, de land-
bouwkoöperaties, een der schoonste 
verworvenheden van het Friese volk in 
deze eeuw, zoals Tjittes Pibenga het 
noemt. Er kwamen niet alleen gewone 
landbouwgemeenschappen, maar voor
al veel zuivelkoöperaties, produktie en 
aankoop-verenigingen, afzet- en han
delsorganisaties, veilingen en leenban-
ken. De zuivelkoöperaties groeiden uit 
tot ondernemingen die de produkten 

van Friesland vermaardheid en ver
spreiding over de hele v,rereld bezorg
den. 

De jongste tijd is er zich in Fries
land — traditioneel een gebied met 
veel arbeidersoverschot, lage lonen en 
werkloosheid, uitwijking en pendel — 
een industrialiseringsproces aan het 
aftekenen. Zo werd te Drachten al een 
flinke kern gevormd, een van de elf 
die in 1959 werden vooropgezet, waar
van Philips met een hoofdindustrie-
groep voor huishoudelijke toestellen de 
hoofdzaak vormt. In Bergum werd een 
scheepswerf opgericht, Dokkum kreeg 
een grote wolspinnerij, 's Heerenveen 
is vestigigingsplaats geworden voor een 
groot Amerikaans bedrijf van elektro
nische toestellen, Leeuwarden heeft 

niet minder dan drie industrieparken 
die een flinke bezettmg krijgen en in 
verschillende andere plaatsen werden 
fabrieken voor scheepsbouwonderde-
len, houtverwerking en konfektie op
gericht. Ook de visserij en de zeevaart 
— vanouds is dit laatste een Friese aan
gelegenheid — hebben bijgedragen tot 
de ontwikkeling van de industrie. Har-
lingen is in dat opzicht een goed voor
beeld : deze plaats heeft bij de 150 
schepen die meer dan 10 miljoen kg vis 
aanvoeren met een opbrengst van bij
na drie miljoen gulden. De visverwer-
kende nijverheid heeft hier een grote 
bloei; deze stad is misschien bestemd 
om het lerseke van het Noorden te 
worden nu vele Zeeuwse mosselkwe
kers meer en meer hier naartoe trek-
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WETENSWAARD VOOR TOERISTEN 

Een open zeilboot huurt men in plaatsen 
als Grouw, Sneek, e.a. voor 100 gulden per 
week (75 in laagseizoenj; een buitenboord-
motortje erbij kost 35 tot 50 g. per week; 
gewone motorbootjes betaalt men 135 g. 
Zeilscholen doen het zeer goedkoop : hier 
heeft men voor 105 g. een week zeilles, on
derkomen en maaltijden (bv. jeugdherberg 
Grouw). Na suksesrijk eksamenvaren ont
vangt men het zeilbrevet; een t-weede week 
brengt het brevet B en een derde mogelijk 
de toekenning van het instrukteursbewijs. 
Stenen bungalows van acht personen (W.C., 
stortbad, elektr., ?as, alle eet- en slaapgerei) 
huurt men tegen 195 g. p.w.; voor zes per
sonen wordt het 180 g. en voor vier 165 g. 
terwijl in het laagseizoen de prijzen halve
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](en om in de Waddenzee hun kuituur, 
in Zeeland gedoemd tot verdwijnen, 
weder uit te bouwen. 

• „DELTAWERKEN» 

Ook in Friesland heeft men « delta
werken », de indijking van de Lauwers-
zee namelijk, een groots projekt dat 
begon in 1962, toen midden in zee een 
kunstmatig eiland werd aangelegd met 
aan de noordkant een grote haven die 
thans dienst doet als werkhaven maar 
na het afsluiten bestemd wordt voor 
de visserij en de overzetdiensten naar 
de eilanden Er zijn thans reusachtige 
bouwputten te zien waarin de schut
sluis en de afwateringssluizen worden 
aangelegd; op het werkeiland worden 
eveneens sluitstukken voor de dijkde-
len vervaardigd, er is tevens een mo
dern dorp tot stand gebracht met de 
toepasselijke naam « Lauwersoog » en 
waarin de arbeiders die thans druk be-

, zig zijn ae westelijke dijkarm te bou
wen, ondergebracht worden. Later ho
pen de Friezen dat de ingepolderde 
Lauwerszee aan vele landbouwers een 
go^de broodwinning zal verstrekken 
hoewel de vrees bestaat dat de militai
ren de hand op dit nieuwe gebied wil
len leggen om het als oefenterrein toor 
de artillerie te gebruiken. Vooralsnog 
bieden de « noordelijke deltawerken » 
echter geen terrein voor dappere 
strijders; zij zijn wel een reisdoel voor 
toeristen die vanuit Oostmahorn per 
boot naar het werkeiland kunnen gaan. 

.1* 
• ZEILEN 

Friesland is een van de drukste en 
wellicht een van de meest ideale wa
tersportcentra ter wereld. Men vertelt 
weleens dat een Fries al op het water 
zit voor hij goed en wel de eerste stap
pen heeft gezet en dat hij maar een 
klomp en een handdoek nodig heeft 
om — gedragen door de wind — over 
de wijde meren en grachten te « flit
sen ». En er zit veel waarheid in deze 
gezegden : het is inderdaad zo dat vele 
boerderijen, huizen of woonplaatsen 
slechts goed bereikbaar zijn langs het 
water en op vele plaatsen kan men dan 

spa (4) slot 
re». pE*B goed hotel van eerste rang (zoals 
« Pnacenhof » in Eernewoude) betaalt m e n 
20 t<i 28 g. per dag volpension, a lnaarge lang 
men! een kamer heelt aan de iandzijde of 
een kamer m e t bad, toilet en balkon m e t 
uitziéat op het water. 

Mflt de auto rijdt m e n best naar Friesland 
via Rotterdam, D e n Haag, A m s t e r d a m en 
de Wsluitdijk van de /Zuiderzee. Naar de 
eilai'Mcn zijn er regelmat ige verbindingen , 
maar wie zijn w a g e n op de boot wil (ro
mantischer is het zich te laten afhalen en 
rooilKiden door de t ipisrhe wagenspannetjes) 
tan^^gfX enkele dagen vooraf verwitt igen. 

Alfe mogelijke inl ichtingen verkrijgt m e n 
zéér Wereidwillig bij de Friese VVV Sta-
tionspUtn 2, Leeuwarden . Telefoon : 05100 -
24MJ.-

ook in de gracht voor de woningen een 
steigert je zien met ervoor één of meer 
boten, net zoals men bij ons een fiets 
of een brommer voor de deur heeft 
staan. Het is overigens een heel nor
male zaak dat huisvrouwen per boot 
hun inkopen gaan doen in het dorp. 
Ook het vrachtvervoer gebeurt veelal 
over het water; zelfs zijn er nog een 
aantal beurtschippers die met de alou
de zeilvrachtschepen van dorp tot dorp 
en van stad tot stad varen. Het zijn 
deze schepen waarop men mits beta
ling een lift kan krijgen en die soms 
ook met groepen reizen onder zeil 
doorheen Friesland ondernemen, een 
meer opwindende variante op de grote 
en bont-bevlagde salonboten die voor 
meer bezadigde mensen écndagstoch-
ten langs de meren of de steden in het 
merengebied maken. Zelfs het provin
ciale bestuur heeft hier geen staatsie-
koets of een resem zwarte luxe-auto's 
voor plechtige gelegenheden maar wel 
een boot, het sierlijke staten jacht 
« Friso ». 

• SKUTJESILEN 

Overigens zijn er een aantal dorpen 
die met veel zorg de oude scheepssti-

een paar handen aan het lijf kan voor 
ongeveer 2.000 gulden uit een bouwpak
ket al zo'n vierpersoonsboot maken, zo 
zei ons de Grouwse ontspanningsoord-
beheerder dhr Smeeding. Het is met de 
bootbouw gegaan zoals met de auto-
vervaardiging : steeds meer en steeds 
goedkoper; een 25-tal werven, die van 
zes tot twintig werklieden te werkstel-
len, maken deze sericboten in metaal, 
hec'hthout of polyester terwijl ander
zijds sommige gespecialiseerde bedrij
ven ook nog de voorvaderse, oerdege
lijke, Friese tjalkschepen bouwen. 

• ONTSPANNING 

Waar men tot voor een tiental jaren 
in Friesland nog veelvuldig de kam
peerboerderijen had ('s winters ge
woon boerenbediijt, 's zomers onder
komen voor vakantiegasten, slapen tus
sen het hooi, wassen onder één pomp, 
toilet in één W.C....) daar is de hele 
provincie thans overdekt met ontspan
ningscentrums zoals die van Grouw er 
een voorbeeld van is. « Yn e Lyte » — 
vroeger een boerderij met veertig ha 
grond — opgekocht door de gemeente 
en overgedragen voor het beheer aan 
een stichting zondei wmstoogmerk, is 
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van de bekendste is het Fries muzeum» 
in Leeuwarden dat de grootste regio
nale verzameling van Nederland bevat 
op de gebieden van historie en kunst, 
In Eernewouden vindt men het Turf-
muzeum : « It Kokelhüs fan Jan en 
Sjut » waar men kan zien hoe een een
voudige beurtschipper uit turf en al
leen door middel van een aardappel
schilmesje bijbelse taferelen sneed. In 
Wieuwerd ontdekt men in een kelder 
onder de kerk een ietwat luguber 
maar toch hoogst eigenaardig ver
schijnsel : de honderden jaren geleden 
begraven doden werden er, door een 
tot nog toe onbekende oorzaak, be
waard en gemummificeerd. In Sneek 
vindt men het scheepvaartmuzeum met 
alle oude tipes van boten in Friesland 
ooit gebruikt en op de waddeneilanden 
— waar het niet ontbreekt aan prach
tige stranden in een nagenoeg gevaar
loze zee — zullen de vogelbroedplaat-
sen en de fauna van het op een schorre 
gelijkende waddengebied, zelfs de vol
slagen oningewijde bekoren. 

Friesland moet men ook zien in de 
winter, wanneer het ijs het land plot
seling zoveel groter maakt omdat dan 
alle water begaanbaar geworden is en 
de duizenden schaatsers naar hier ko-

pes als schouwen, tjotters en boeiers 
in ere houden en die ook nog een ei
gen vrachtschip hebben dat deelneemt 
aan de jaarUjkse zeilwedstrijden 
« Skütjesilen », een zeer boeiende ge
beurtenis waarbij men tientallen van 
deze reusachtige platbodemschepen 
met hun indrukwekkende traaigetuigde 
zeilen de meren ziet kruisen. En dan 
is er het echte plezierzeilen, beoefend 
door de duizenden en duizenden vakan
tiegangers die vanuit alle landen, maar 
meestal vanuit het Westen van Neder
land en Duitsland, toestromen en voor 
een week of veertien dagen een boot 
huren om daarmee de meren en waters 
van Friesland op te trekken. Dat zeilen 
heeft fantastische afmetingen aangeno
men. 

V.V.V.-direkteur Soepboer uit Leeu
warden vertelde dal Friesland nog wel 
de ruimte heeft voor het toerisme en 
er wordt ook veel voor gedaan om dit 
te ontsluiten. Waar een twintig jaar 
geleden de zeilerij nog een luxe was 
voor de begoeden toegankelijk, daar 
is het nu gemeengoed geworden vooral 
door de goedkopere wijze van bouwen 
van boten de jongste jaren. Een baan
breker op dat gebied was een Bergu-
mer onderwijzer die de inmiddels we
reldvermaarde B.M heeft ontworpen, 
een boot die werkelijk geknipt is voor 
de Friese wateren en die men dan ook 
veruit het meest aantreft. Iemand met 

in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een vol
waardige vakantie-instelling die naast 
de oorspronkelijke boerderij — inge
richt als kampeerwinkel en schuur-
waar-'s-avonds-wat-te-doen-is — ook 
bijna honderd stenen landhuisjes, alle 
met volledig bestek, gas. stortbad, w.c. 
en kamers voor vier tot acht personen, 
zijn opgericht, naast twee grote cara
van- en 1 kampeerterrein. Het geheel 
dermate opgebouwd dat het een aan 
vulling is van de dorpskom maar dan 
toch weer even ervan gescheiden door 
een arm van het bij Grouw liggende 
Pikmeer, zodanig dat het in volledige 
harmonie met het landschap is, kortom 
een voorbeeld van hoe het bij ons ook 
zou kunnen maar in vele gevallen met 
is. 

Daarnaast zijn er ook de jeugdher
bergen die veelal ook 'n zeilschool her
bergen, samen met een keur van hotels 
die ieders gadmg kunnen bevredigen. 

Het is overigens niet alleen de zeile
rij die Friesland aantrekkelijk maakt. 
Er is ook het natuurschoon vooral in 
de natuurgebieden uitstekend bewaard. 
Een goed voorbeeld daarvan is het ge
bied rond Prinsenhof bii Eernewoude 
dat één groot geheel is van plassen, 
watertjes en bossen, en waarin een rij
ke fauna bloeit naa^t een buitenge
woon zeldzame dieren- en vogelwercid. 

Overal zijn in de dorpen muzea en 
oudheidkamers bewaard gebleven. Een 

men om er een unieke en opwindende 
gelegenheid voor het beoefenen van 
hun sport te vinden. De wereldver
maarde elfstedentocht die de elf steden 
van dit land aandoet, vormt hierin een 
hoogtepunt, samen met de spannende 
wedstrijden voor ijszeilen, waarbij de 
deelnemers vaak bo\en de honderd per 
uur halen,en de tipische folkloristische 
feestelijkheden waarbij de oude met 
paarden bespannen sleeën voor de dag 
worden gehaald en de voorvaderse kle
derdrachten het beeld oproepen van 
vele eeuwen her De tijd toen hiei nog 
het Friese volk leefde, vrij en onafhan
kelijk. Dat stukje vrijheid waarnaar 
velen nog steeds haken, diep in hun 
hart. 

Eén hoop hadden wi] bq het verlaten 
van dit mooie land: dat deze Monde, 
noordse mensen — zo gulhai iig, vriend-
schappelijk en bliimoedtg voor wie hen 
even beter (eert kennen — het eigen 
volkskarakter ongeschonden zonden 
mogen bewaren in deze tijd waarin 
zoveel schoons word! wegsevlaki en 
vervaagd. « Eala Fna Fresena » — 
« Leve de vrije Friezen » Het weze hen 
gegund! 

Stal De Lie. 
Bij de foto's • links • vrachtschip bij het 

. skG;jesilen .; rechts • wialers Friesland 
en scha i t senr i jde i s . Ve'e foto's in deze artl-
ke'enreeks kw. im^n van de A N V.V . Bru--
sel en Friese V.V.V. L e e u w a r d e n , waarvoor 
onze dank. 
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poëtische oogstmaand 
De voorbije oogstmaand heefi op mijn schrijftafel een lyrische oogst bijeengebracht 

van zeer uiteenlopende aard. Deze oogst getuigt wel voor de (artistieke) vrucht

baarheid van onze jongere en oudere poëten. Uiteraard zijn de jongeren in de 

meerderheid : wie zich aan het wangstuk der poëzie begeeft — het is niet slechts 

een aitistiek doch ook een financieel waagstuk — moet nog beschikken over het 

waagmoedige der jeugd die als enige ambitie een artistiek en menselijk idealisme 

bezit eji moet eveneens nog beschikken over de openheid en de naïviteit, over het 

gelovige vertrouwen in de roeping van de kunstenaar en in zijn mogelijkheden. 

1'elkens wanneer ik een boek ter hand neem, en dit geldt a fortiori voor een 

verzenbundel, ondeivind ik a.h.w. een gevoel van eerbied voor de som van in-

spanning en werk, verwachting en hoop, teleurstelling en O7itgoocheling die dit 

werk vertegenwoordigt en die de dichter mij in handen legt. 

Er is daarenboven steeds weer dit betreden van een onontgonnen land : het on

bekende land x>an een bekend of onbekend dichter waarin hij ons voert en zijn 

geheimen op een — al dan niet adekwate, zuiver-poëtische — wijze ontsluiert. 

Wanneer bi] dergelijke tocht ons één vers, één regel ontroeren kunnen of in de 

ba7i van hun schoonheid gevangen houden zodat zij naklinken blijven in onze 

herinnering, dan is onze tocht niel vergeefs geweest. 

VERBROKEN CONTACT. 
Dit is het geval met de eerste bundel 

« Verbroken Coutact » van de nog jon
ge Gilbert Verschooten. Een zevental 
korte hoofdstukken met telkens een 
drie- tot vijftal korte gedichten die te-
matisch verwant zijn, worden samenge-
houden in een innerlijke eenheid, door 
de grondtoon, de dragende idee, de « al
gemene lijn » : het besef van een on
dergegane wereld die als het ware voor
afbeelding is van een « Untergang des 
Abendlandes ». 

De ondergang der klassieke wereld als 
een paralleel met het ondergaan der mo
derne wereld : het tema is niet nieuw 
doch de poëtische behandeling ervan 
biedt nog mogelijkheden genoeg. « In 
de verte wet men de messen der wan
hoop » : het is de aanduiding van een 
ondergang die nakend is. Het geheel 
wordt als het ware « historisch » gezien 
maar de aktualiteit ervan is duidelijk. 
Hel eerste » hoofdstuk » heet « Ilias her
leefd » en vangt reeds aan met « Eeuwen 
is het geleden ». Ondergang wordt ver
der getekend en opgeroepen in vers na 
vers : de val van een stad, Apocalyps 
over Atlantis, en tenslotte in de vierde 
bundel besluitende kwatrijnen : « Ge
bleekt liggen reuzengeraamlen gegeseld 
door duizenden winden ». 

Het aandurven van een dergelijke te-
matiek verraadt een uitzonderlijke ernst 
bij een zo jong dichter, een grijpen naar 
een onderwerp dat boven de gewone te-
matiek uitstijgt. Menig jong dichter 
zoekt zijn gedachtelijke gemakkelijkheid 
achter vormelijke moeilijkheden te ver
bergen. Verschooten doet net andersom 
of probeert het toch te doen. De gebal
de, haast prozaïsche taal moet zijn poë
tische kracht niet halen uit het flitsen
de, verrassende beeld of de welluidende 
klank van het woord en het ritme, maar 
uit een strak, haast klassiek evenwicht 
tussen de zin en de gedachte, het woord 
en het gevoel, in een uitzonderlijke con
densatie. Dat daarbij wel eens de poëti
sche ontroering verloren gaat en het doel 
van alle lyriek niet bereikt werd is ver
klaarbaar bij een debutant die zich der
gelijke grenzen heeft gesteld. Wij ver
heugen ons erin, dat hij in enkele verzen 
hierin slaagde : dit getuigt voor zijn on
betwistbaar talent en voor de mogelijk
heden van zijn lyriek. 

COVELIERS. 

Jos Coveliers is geen debutant . Hij pu
bliceerde reeds verscheidene verzenbun
dels : « Het Huis aan de Stroom » — 
<' De Boot der Seizoenen » — « Weer
zien en Vertrek » (waarvoor hij in 1953 
de poëzieprijs der Algemene Runstka-
mer behaalde). Hij behoort tot de gene
ratie die na de oorlog aan het woord 
kwam doch die zich afzijdig hield van 
het experimenteren met de vorm, en die 
trouw bleef aan de klassieke elementen 
van rijm, ritme en beeld. 

Deze lyriek is niet meer nog minder 
tijdloos of tijdsverbonden dan de avant-
garde-lyriek. Tenslotte is deze laatste, 
wat sommigen ook beweren, niet van 
een « nu lpunt » vertrokken, maar is 
amalgaam én resultaat van vijftig jaar 

lyrisch experiment. Dit experiment is 
gedurende deze vijftig jaar echter ook 
aan de (( klassieke » lyriek niet onge
merkt vooi;bij gegaan, zonder ze echter 
in haar vormelijke essentie te verande
ren. Wat wel veranderde, was vocabula-
r ium en beeld, was een sterker dooreen-
weven van het reële en het ((transreële», 
het sneller overspringen van beeld naar 
beeld en een — zo niet sterker, dan toch 
bewuster — aanwenden van de irratio
nele, suggestieve kracht der taal en haar 
magie, zodat de zin van het gedicht pas 
na het woord, en niet ervoor ontstaat. 

Intussen werden de strakke posities 
tussen de « fronten » meer en meer op
gegeven en ontstond een wisselwerking. 
Het zich vastklampen aan het experi
ment zal mettertijd meer en meer een 
anachronisme blijken te zijn De expe
rimentele teoreticus kan er zich over be
klagen en van verraad spreken : het is 
het lot van elk experiment opgenomen 
te worden in de stroom der traditie, zo
als symbolisme en expressionisme opge
nomen werden in de grote romantische 
traditie. Benn heeft in zijn essay over 
het expressionisme deze ontwikkeling 
trouwens als een normaal verschijnsel 
beschouwd. 

HET MENSELIJK BESTEL. 
In « De Boot der Seizoenen » heeft 

Coveliers ergens gezegd : « ik wil ver
mijden dat zich door mijn werk zou we
ven wat al te zeer gesitueerd is in de 
tijd ». Dit afstand-nemen, niet van de 
realiteit, niet van het moderne, maar van 
het modische, is tevens toepasselijk op 
het formele aspekt van Coveliers lyriek. 
Ook in zijn jongste bundel « Het Men
selijk Bestel » behoudt hij de klassieke 
elementen die ook in zijn vroegere bun
dels werden aangewend. Er is echter 
vanaf « Het Huis aan de Stroom », tot 
deze jongste bundel een evolutie waar 
te nemen. 'Het vierregelige, rijmende 
vers en de klassieke prosodie blijven be
houden, doch het vocabularium krijgt 

door het gebruik van een aantal neolo
gismen en vreemdwoorden een ander 
uitzicht. J i e t menselijk bestel, de 
« condition humaine » in een moderne 
wereld wordt met het vocabularium van 
deze wereld getekend : panoramisch 
scherm, close-up, eastman-color, pantser, 
gokautomaat, kosmonaut, motel, span
beton, radar, bidonville. Is deze lyriek 
modern ? Ze is he^ in zover men toepast 
wat W. Jacobs in « Moderne Dichtung » 
als bepaling gaf, namelijk dat zij « Aus-
druck unserer Zeit » is. Nu eisen de ex
perimentelen wel het predikaat « mo
dern » voor hen alleen op, omdat naar 
h u n mening hun vorm alleen adekwaat 
<( Ausdruck der Zeit » is. Maar zijn Ste
fan George, Hoffmansthal, Carossa, 
Schroder, Weinheber e.a. niet evenzeer 
ui tdrukking van geest en gelaat van 
hun tijd als Benn of Trakl , Stadier of 
Becher ? 

Coveliers poëzie is eveneens — en dit 
niettegenstaande de traditionele vorm
geving •— modern, in zoverre zij uit
drukking is van onze tijd. Over de vorm 
zeggen wij seffens meer. Het tema, de 
inhoud van deze bundel van vijftien 
gedichten werd reeds door de titel weer
gegeven : de mens in deze tijd, hij die 
hongert en lijdt, die bedreigd wordt in 
zijn bestaan en die steeds weer het ge
luk zoekt : « Geluk, gij sterft nooit hele
maal in ons » — met tenslotte de vraag 
naar de zin van dit bestaan. 

Is deze tematiek, niettegenstaande 
Coveliers reeds geciteerd afwijzen van 
wat « al tezeer gesitueerd is in de tijd » 
niet sterk geëngageerd, veel meer bv. 
dan in zijn vorige bundels ? Ook in zijn 
vorige bundels trof reeds het moralise
rende en het was soms zelfs een belem
mering der poëtische zuiverheid : het
zelfde gevaar heeft hij trouwens met de
ze bundel gelopen. 

De moralist is echter met zijn tema
tiek doorheen de subjektiviteit van zijn 
eigen levenservaring gegaan, en dat 
heeft haar uit de aktualiteit gerukt naar 
het tijdloze vlak én naar het univer
sele. 

VOLGROEID DICHTERSCHAP. 
Coveliers verzenbundels vormen elk 

op zichzelf één groot cyclisch gedicht en 
zo is het ook met « Het Menselijk Be
stel » het geval. Hierbij dwingt de dich
ter zich in de nabijheid te blijven van 
het inspirerend kerngevoel of de kern
idee. Dit legt beperkingen op en trekt 
grenzen — en is wel eens de oorzaak dat 
de poëtische aandacht verslapt en een 
minder goed vers de hiaten overbrugt. 
Van de droom vogels en nachtegalen uit 
« Weerzien en Vertrek » tot de Reeper-
bahn en het Afrika der zwarte Pancho 
Villa's uit « Het Menselijk Bestel » lijkt 
de weg alleen maar ver : beide zijn 
evenzeer Coveliers' individueel beeld en 
tijdsbeeld tegelijk. Alleen heeft hij zich 
sedert zijn eerste bundels weten te ont
doen van een beeldgebruik dat aan Van 
de Woestijne of Peleman deed denken 
— al is dit verwijt dat men aan vele 
« traditionele » debutanten richt, vee
leer een bewijs van een goede keuze van 
leermeesters ! In «Weerzien en Vertrek» 

Binnenhof Folkwangmuzeum te Essep (Duitsland). 

was de eigenheid, de sprekende origina
liteit vaa zegging reeds aanwezig en ze 
is in « He t Menselijk Bestel » nog ster
ker geworden. Het is geen originaliteit 
te allen prijze, geen « paraproza da t u 
dwazer maakt noch wijzer » om zijn ei
gen woorden te gebruiken, maar een 
zichzelf willen uitzeggen, een belijden 
met eigen woorden. 

Niet om dit belijden alleen is de bun
del belangrijk maar hij brengt Jos Co
veliers een stap verder naar een vol
groeid dichterschap, dat voor zichzelf en 
zijn tijd getuigenis wil afleggen. 

JD. 

FOKOPLATEN 
TWEEMAAL MOZART. 

SIMFONlfS NR. 34 en 38 
(Heliodor 89.515) 

Van Mozart zegt men, dat hij al
leen reeds in zijn korte leven (1756-
1791) een volledige sintese brengt 
van de muziek van zi]n tijd. En dit 
geldt voor zijn simfonische werken, 
zijn opera's en zijn kamermuziek. 

De twee platen die wij U voorstel
len hebben, behalve hun aantrekke
lijke prijs en hun zeer goede uitvoe-
^ing, gemeen — dat ze een goede in
leiding vormen op de Mozarliaanse 
icereld. Ze hebben beide belrekking 
op luerken, die de hoogtepunten uit 
het oeuvre juist voorafgaan. Wat 
niet wil zeggen dat de gebrachte stuk
ken zelf nog minderwaardig zouden 
zijn ! 

Voor het simfonisch werk was het 
jaar 1788 het hoogtepunt in Mozart's 
leven, toen hij drie simfonieën in 
een jaar schiep. De simfonie nr. 34 
in C (KV. 338) werd geschreven in 
1780, toen de komponist nog in Salz
burg verbleef. Nr. 38 in D (KV. 504) 
zag het licht in 1787 te Praag (van
daar de naam : Praagse simfonie). 

De eerstgenoemde is een kort en 
bevallig werk, waarvan de bewegin
gen om strijd het oor strelen en dan 
ook bekend zijn. Het roerend adante, 
het ritmisch menuet en de jubelende 
finale maken het geheel tot een mees
ter-werk. 

De Praagse simfonie vertegenwoor
digt samen met het afsluitend drietal 
uit 1788, de rijpere tijd. In tegenstel
ling met de luchtige tint van Mo
zart's meeste werk, heeft deze simfo 
nie een errrstige ondertoon en doet 
zelfs aan Beethoven denken. 

Het is ook de enige grote simfonie 
zonder menuet. 

Igor Markevitch dirigeert met zijn 
gekende kracht het Berliner Philar-
moniker in een woordevolle uitvoe
ring. De prijs van deze opname be
draagt slechts 139 fr. 

VIOOLCONCERTEN 

DOOR A. GRUMIAUX 

(Fontana 695.048 KL) 
Meer nog dan de vorige werken 

betreft het hier stukken uit de begin
periode van Mozart. Htj schreef de 
beide concerten (KV. 216 en KV 219) 
toen hij nog geen 20 jaar oud was. 
Toch is het reeds heerlijke muziek, 
die door Grumiaux met de Wiener 
Symphoniker op weergaloze wijze 
wordt vertolkt. Wij aarzelen met de 
violist Grumiaux een der beste van 
de ganse wereld te noemen, wiens 
uitdrukkingskracht, intelligentie en 
gevoeligheid getuigen van een zeld
zaam genie. 

Het karakter der twee vioolconcer
ten wordt beschreven op de smaak
volle platenhoes. Ook hier zijn de 
bewegingen (steeds allegro, adagio en 
rondo) zeer bekend. 

Technisch is de opname peijekt; ze 
kan zeer scherp worden afgespeeld. 
De prijs is uiterst laag gehouden : 
129 fr., wat elk platenliefhebber voor 
lielgeen geboden wordt zeker zal over
hebben. 

Stef. 

- I 



persspi egel - persspi egel - persspi egel 
« Van spekslager tot Kanenslachter » of 

•het ïeven van Polle Pens] Van den Bocy-
nant«, zo kan de jon^^ste vfetTrolgroman in onze 
nationale geschiedenis heten. Cappuyns (van 
het middelnederlands Cappoen of gesn«den 
haan ?) heeft even zijn mening als vice-
goeverneur gezegd over Brussel en daa r 
heeft Van den Beuling zijn sleichtersmes ge-
nojTien om deze kraaiende haan de bek te 
pnoeren. Eén ding heeft V.d.B. er nu in elk 
geval mee bereikt : dat de hele pers een 
grote belangstelling voor deze Brusscï-voor-
«tellen betoont. 

H E T V O L K 

Emie! Van Cauw«Ui«rt vindt wei wrat in 
het plan Cappuyns, maa r vreest de kracht 
van de Brusselse franskiljons bij d« door
voering. En waar is dan de kracht van de 
Vlaanmse C.V.P., Miei ? Zou die rich nu wer
kelijk nooit kunnen doorzetten ? Immers, 
« ook vele Walen ».« 

« Ook vele M'aleii ergeren zich aan de on
gebreidelde expansie \ an Bj-ussel. Zij mer
ken ook v\ el, dat Bi ussel van zijn hoofd
stedelijke positie misbruik maakt ojii op fi
nancieel en economisch gebied het laken 
naar zich toe te trekken. Herinneren wij 
slechts aan het wetsvoorstel van de Luikse 
C.V.P.-\X)lks\ertej>ewwoordi^r Phiilipart, dat 
tot doel had de ondernemingen te verplich
ten hun maatschappelijke zetel te vestigen 
in de gemeente, waar hun bedrijfsgebouwen 
gelegen zijn. De Brusselaars hebben er ech
ter wel \-«or gewMgd, dat het bewuste wets
voorstel nooit een kans kreeg. De heer Phii
lipart is al jaren geen volksvertegenwoordi
ger meer en zijn initiatief is intussen in de 
vergeetboek geraakt. 

Wij menen dat de oplossing, die de vice-
goeverneur vcKMstelt, redelijk is. De \ r a a g 
is nu : zal hij de Briisselaai-s daarvan kun
nen ftvertuigen ? Het \oistaat wellicht dat 
de Vlamingen e r / i th bij aansluiten, opdat 
een aantal Brusselse hanskiljons er onmid
dellijk legen \»n leer ti-ekken. 

Wij blij\en zeer sceptisch nopens de kan
sen van liet voorstel Capptiyns. 

De Brusselaars dokteren al dertig jaar aan 
hun problemen en zij slagen er niet in te 
weten wat /ij willen. Het zou on» \erba-/en 
niochfien /ij plots \eel wij/er gewoiden 
zijn. » 

En de Vlan»ingen dokteren al 13© jaar ! 

HET LAATSTE NIEUWS 
Piet Van Brabant die, als de nieuwe pro

vincies van Cappuyns er ooit komen, zal 
moeten opteren voor een naamverandering 
als Piet Van Vlaams-Brabant, is in elk ge
val te vinden voor de plannen van de vice-
goevemeur. Dat kan voor Piet weer een 
zware berisping meebrengMi tanvrege O m e r 
Eichm«inn. 

€ Terecht heeft \ice-gouverneur CapiM-iyits 
er de »iadiuk op gelegd, dal zijn \oorstel 

.geen sprong in het onbekende is, zoals dit 
het ge\'sil /OU zijn met het door sommigen 
voorgesstelde « rijksgebied », de « agglome-
ratierasKj » of de onnortning van de agglo
meratie tot een enkele grote gemeente. 

Het staat vast, dat er et-iistige gewet»igde 
bezwaren bestaan tegen de^e ^-oorstellen ot 
dat zij in leder geval moeilijk kunnen \er-
we/enliflit worden. 

Het uitwerken \an he( \oois(cl Cappiuns 
zou zeker niet van een k'ien dakje IOIHM, 
vooral daa r men in somnM-ge Bi usselse klin
gen /eei achteulochlig is ten opzitlitc- \.\n 

GELDSCHIETERS 
Par t i cu l i e r vraagt op zijn e igendom 
2e rang hypotheek Ik eeef 9 % 
i n t e r e s t 
Schri jven le t ters D 4S g a z e t 

om het even welke wijziging van het sta
tuut \ an Brussel-hoofdslad. 

Het voorstel van de \ice-goiivemeur \ a n 
Brabant is nietlemin een van de beste, om
dat het aansluit bij onze grondwettelijke on 
staatsrechterlijke traditie. » 

VOLKSGAZET 

Der Dritte im Bunde van de drie unitaire 
persstemmen, nl. Jos Van Eynde, toont zich 
zeer geïnteresseerd maar tegenstander van 
de plannen Cappuyns. 

a Ze zouden beter de provincies afschaf
fen » zegt Jos, en denkt er vermoedelijk 
bij : « want op provinciaal vlak heeft de 
B.S.P. niet 20 veel in de pap te brokken ». 

« Voorlopig gaan wij^niet dieper in op het 
voorstel van de vice-gouverneur. 

Samenvattend menen wij nochlhans te 
moeten herhalen, wat wij hebben betoogd 
toen indertijd sprake was van splitsing der 
kiesarrondissementen : 

Als Vlamingen vre/en wij als de pest alles 
wat van aard is om de reeds geringe N'laani-
se in\loed in de hoofdstad nog te vei minde
ren, \\;\t door haar isolatie, buiten de rest 
van de pi Ü\ incie Brabant onvermijdelijk zou 
worden; 

Steeds als Vlamingen waarschuwen wij 
tegen welkdanige oplossing (?) in de ricli-
ting \ an een federalisme met drie, dat Ie 
Vlaming in België een eeuw achteruit kan 
slaan. 

Bo\entlien zijn er mensen — en niet \ an 
de domste — die beweren dat het beter zou 
zijn de provincies, als tussengevoegde auto
riteit, af te schaffen, in slee \ an er 11 in 
plaats \ an 9 te maken. » 

LA LIBRE BELGIQUE 

Is natuurlijk tegen het voorstel van pari
teit in de funkties tussen Walen en Vlamin
gen in zulke toekomstige provincie Brussel. 
Diezelfde heren gaven geen kik toen reeds in 
1963 werd beslist in de taalwetten dat die 
50-50 verhouding voor heel het land zou tel
len in de hogere funkties, ondanks de 60 % 
Vlamingen. 

« De pariteit in de aanwerving voor de 
beambten in de administratiediensten van 
een mogelijke proxincie Brussel zou een 
Iopi>erij zijn. 

Want zij zou onrechtnialig de kansen ver
minderen \ an de burgers van de talrijkste 
groep (de fianstaligen). Denkt men echt dat 
de Brusselaars naiexelingen zijn? » 

Wat de beperking van die provincie Brus
sel tot de huidige 19 gemeenten betreft zegt 
de « Libre » over de zes randgemeenten met 
« faciliteiten » : 

« Psiclioloifisih zou dit willen zeggen dat 
men aan een eentalige pro\ incie Vlaams-
Brabant gemeenten zou aanhechten waarvan 
de franstalige 'bevolking iecler jaar talrijker 
wordt. Dit is zo\eel zeggen als dat deze ge
meenten de « \ 'oer(loipen \ a n Brabant » 
zouden zijn ». 

DE NIEUWE DAG 
Van Voerdorpen g«sproken ! Hoelang gaan 

de P.V.V.- « goede Belgen » de incivieke 
•wetsovertreders van Teuven en co nog laten 
begaan ? 

« In dergelijke omstandiglïeden kan men 
lull, die ondanks \erbod \ an betoging (een 
(lei \ooinaamsle uitingen van een sjstema-
lisclie l>eknoltiiig %an een voornaam grond-
wetteUjk rechl) toch zullen betogen in de 
N'oeislreeU, niet anders dan gelijk geven. 
Een gemeenschap die dergelijke rechts\er-
krachlingen en uitdagingen als deze \aii 
Teu\en en de vele andere in de Voerstreek 
zonder protest laat voorbij gaan, is niet 
waard dat ze leefl. Dit alles nog langer dul
den zonder \cizel is zich zeil als volk bla 
meien. Daaiom kan men niet anders dan het 

Z O N T E K O O P 

Indien Li ons de organisatie \an uw reis tocxertrouvit bierlen wij IJ nog een 
zoniuge vakantie aan, Ziiiti-Spanje, de Kanarische Kilcinden, Zuid-Ilalié, Yoego-
slavi&lë, Israi-'l, Libanon enz. zijn aanbevolen reisdoelen voor het najaar. 
Deel ons uw wensen mede en omgaand ontvangt U enkele interessante voorstellen. 
Ook voor de wiiitersyjort-reizen is « dringend » bestellen aanbevolen. 
INLICHTLN'GEN : VTB-Sekretanaat. St.Jakobsmarkt 4."), Antwerpen ; tel. 
0,3/31.09.95 ; kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt. Kortrijk, Leuven, 
Mechelen, Oostende en St.-Niklaas ; bij al onze vertegenvvoordigers. 

provinciaal bestuur van Limburg en het mi
nisterie \ an Binnenlandse Zaken verantw oor-
delijk stellen xoor eventuele incidenten en 
botsingen. Want het zijn de/e twee instan
ties, die schuld dragen aan de huidige toe
stand. Indien ze werkelijk de wet wilden toe
passen dan zouden ze reeds lang sommige 
gemeentebesturen in de Voerstreek zontler 
meer geschorst en er een regeringskommis-
saris aangesteld hebben. Men kan dat wel 
doen te Namen, waar een keukenkwestie in 
de schoot van de C.V.P. de stad onbestuur
baar heeft gemaakt. Met des te gioter gemak 
zou d.it kunnen in de gemeenten van de 
Voerstreek. We sluiten hiervan bewust de 
Brusselse gemeentebestui-en uit, omdat in 
dit bastion van de fransdolheid inderdaad 
het alleszins geen Vander Poorten zal zijn, 
die er de wet zal doen toepassen, vermits 
hij niet eens de moed en de Konsekwentie 
heeft mn dat te doen in een streek \nn am-
jjer enktle dui/.en<ten inwoners. 

De burgemeester van Teuven heeft niet 
alleen een paai'Mientallen kleuters in de kou 
gezet, maar heel de Vlaamse gemeenschap 
uitgedaagd. Bij uitblijven van sankties tegen 
dit heerschap |>ast slechts één antwoortl : de 
.sankt4es aldwingen, in afwachting d.it de 
Voergemeenschap zich \aii haar halelijke 
\ oogden zelf zal ontdoen. » 

DE STANDAARD 
Onder de titel « Geen enkele nederlands-

talige dokter bij 206 nieuwre KOO-artsen te 
Brussel » bloklettert de Standaard dit schan
daal, dat door onze volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens werd aangeklaagd. 

Het slot is goed. Wie zou in zulk geval 
geen V.U.-er worden ? 

« Het antwoord van de minister van volks
gezondheid op een \ r a a g van V.U.-kamerlid 
Matthejssens o\er het taalstelsel van de dok-
teis, ajiotekers, verpleegsters en bedienden 
door de Brusselse IvOti 's aangeworven se
dert de van krachtwording \ an de taalwet 
1%3, heeft menigeen een schok gegeven. 

Nergens voelt een iTiens zich meer verla
ten dan tussen de muren van een zieken
huis. Een begrijpend woord, een aanmoedi
ging, een vertrouwvol gesprek met zijn dok
ter over zijn moeilijkheden en zijn angsten, 
kan omzeilend veel bijdragen tot de gezond
heid van een patiënt. Maar wat komt er van 

zulke intieme rel.itie terecht als de dokter 
tie t-aal van de patient niet sp ieekt? CM 
slechts in gebroken Nederlands kan zeggen 
a Hebt ge goed geslapen ? Voelt ge n 
goed ? «... en niet eens acht geeft op het 
antwoord. 

Persoonlijk heb ik patiënten gekend die 
koorts ma.ikten na elke londgang van de 
dokter omdat ze maar half begrepen wat de 
dokter tegen hen en tegen de veipleegster 
had gezegd... 

Dit verklaarde ons een van de weinige Ne
derlandstalige artsen, werkzaam in een Brus-
.sels ziekenhuis 

Ten slotle ook nog de opmerking van een 
Ven'ieegster die lange tijd in het Sint-Pie-
tersziekenhuis te Brussel werkte en thans in 
een KOO-ziekenhuis te Antwerpen : « Hel 
is vreemd hoe de dokters gevoelig zijn vooi 
taalproblemen. In Brussel- zijn ze anti-
N'laanis en F.D.F., in Antwerpen zijn ze fla
mingant en VI ' . ! » 

HET VRIJE WAASLAND 
« Typerend voor een mentaliteit » was 

Kier ook de verontwaardigde titel toen de 
franstalige' pers volksvertegenwoordiger Mat
theyssens voor gek verklaarde, omdat hij 
had aangeklaagd dat de Vlaamse geestesge-
stoorden in Doornik geen personeel hebben 
dat hun taal spreekt. 

« Een ander feit, beperkt in zijn betekenis 
maar dat echter een bepaaUle mentaliteit 
illustreert, is de toestand in het psvchiatrisch 
centrum te Doornik, waar Nederlandstalige 
])atiënten niet kunnen rekenen op personeel 
dat hun taal machtig is. Dit is van belang 
als het om medische onderzoekingen gaat, 
want vei mits het hier om debiele of debiel 
geachte delinkvventen gaat, hangt de vrijheid 
van deze mensen af van een medisch attest. 
Hoe wil men dit medisch attest ernstig op
nemen als men vaststelt dat de meeste aan 
het centrum verbonden geneesheren de taal 
V an hun patiënten niet begrijpen ? Een vraag 
v.in V.ü.-volksvertegenwoordiger Matthevs-
sens in dit verband wekle de spotlust san 
sommige franstalige bladen op, die niet op 
de grond \ an de zaak ingingen en met deze 
praktijken eens te meer hun incivisme de-
monslreerden. En hun spotlust feitelijk op 
zichzelf in toepassing brachten. » 

W. Lujlen. 

MEUBELSYSTEEM 

Klassiek van lijn en toch modern • dat is Royal. Het Royal meu-
belsvsteem harmonieert met elke meubelstijl. Plaats uw boeketi 
en uw bloemen, uw glaswerk en uw TV in een meubelwand van 
Royal. Uw huis wordt er rijker van! U kunt Royal zien bi j : 

ANTVERPIA MEUBELEN 
St Gummarusstraat 28 • 30 - 32 • 34 - ANTWERPEN. 

TELEFOON : 32.94.77. 
Geen bijhuizen — De modernste toonzalen van de stad. 

Auto gratis voltanken voor alle kopers van eet- of slaapkamer of salon. 

«ONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 
Stookolietanks in aile afmetingen. 

VEIiZOlKJDP AFWEBKING. 
GUNSTIGE PHIJZEN 
fel . • Antwerpen 03/ 37 95 89 

Gent 09/ 2t <9 41. 
Dendermonde 052/ 470 60 

ZOEK TE m U H : 
Landhuis of Villa niet garage. On t r a -
le verwarming. - modern, comfort -
badkamer. Min. 3 slaapkamers, tegen 
1 nov. liefst in bosrijke slreek. .Max. 
.̂.̂ OO fr. per maand. N'iet verder dan 

2,5 km. buiten Antw. Stad. - Tél. : 
(03) 53.60.42. 

Iniportfirma in volle uitbreiding zoekt 
voor het Vlaamse land d r i n g e n d 
V B 1.1 E VERTEGENWOOBDKiERS. 
Ook vaste betrekking mogelijk. Speel
goed en fanlazie-artikelen. Zeer goede 
broodwinning. 
Voor verdere inlichtingen : telefoon 
.ontwerpen 03/77.51.16. 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. - Dries 16. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAA 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, (canada's, sierdennen, rozen, 
sierstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin. 

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

20.000 =r 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

Telef. : 03/35.98.95, tot 21 uur of schr . 
F.B. Bissclioppenlioflaan 69 te Deurne -
Antwerpen . — Ik kom thuis . 

0,50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - S 

i B E C O 
^ KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE T E G E N VERMINDERDE PRIJS 

AAN DE DIENSTSTATIONS I 

I 

T 
L A 

1 

B E C O 
B E C O : kwaliteit! aan onze stations: Renault-oilën I 

B E C O : P R I J S ! 
B E C O : B E D I E N I N G ! 

Voor lever ingen \ a n gas- en s tookol ie vanaf 1.000 L., één ad re s : 

P-v.b.a, B E C O - 236 Krijgsbaan 
ZWIJHDRECHT - te l . : 03/52.81.73 - 32.02.10. 

I 

I 
e 
fcfS 

o " 

I 

1 

2> - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

ALLE V E R Z E K E R I N G E N 
Fel. : (03)31 (iö.33 van 9 12 u 7 10 uur 

A l T O -

J A N G O O S S E N S 
VK.IÜH OIUh.S.SKNSVrUAAr 61 
A.VT'AKHPKN 

Stelt ri\n kandidatuur bi j alle Vlamingen voor 
elke »'erzekeringsv.>rm en schenkt aan alle 
jong gehuwden gratis brand en B.V famil iale 
(alle risico's tegen derden). 

MOTO \ O G STEEDS AAN O I D E lAMIFF 

S C m 1.MH( BBHBMA I KASSEN 
met 
Gebrexeteerde 
bedekkingslagen 

HESSOinMAIH-^SSEN 
(Brevet 5297()8) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

HËRMES 

54 Zuidlaap 

,STAK' 
( B r e \ e i .3l2/h7) 

I h ^i : i .K ( ü VL.) 
uENVAl 1 Ki:Kl)h BHDSPRhILN 
WOI.LK.N DEKFNS 
le l (052) t464l en 44642 

Indien l ' geen verkoper 
in uu jmt iek kent stuur 
ons een kaartie en we 
zenden I net adtes van 
de dichts biigelegen ver
koper Star Zele 

211 M Lemonn ie r l aan 
Tel 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KLiRSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dakty lograf ie 
in vier ta len. 
Boekhouden. 
Sociale vvetgeving. 
Moderne t i l e n . 
H^mdels 
co r r e sponden t i e . 

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

Beter en voordel iger . 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND 

RUOI VAN OER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

Gmle leLi: 

GLAZEN en MONTURCM. 
Gwtpt voor veneUrden, 
HerileÜmgen in eigen werll ioi l, 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optielter —-

Kdrltstraat, 58 — Aitwerpcn 

(Let éub op K«l huiinummc M 

Tttefoon : 35 U 62 

10 % korting op vertoon de i t r . 

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

Orkesten 
T E LEUVEN 

— 17-9 : Die Fuscher Buab'n 
— 18-9 : Dortmunder Thier K. I 
— 24-9 : Dortmunder Thier K II 
— 25-9 : Dortmunder Thier K. I 

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

3 dagen met meerdere orlve&ten waar
onder Sabo - Thorez, enz... 

— 24-9 : Thorez 
— 25-9 : Thorez 

T E AALST 
— Doorlopend het orkest Carlicr. 

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

— LEUVEN : 1.000 plaatsen 
— AALST : T.000 plaatsen. 
— KORTRIJK : 850 plaatsen. 
— ANTWERPEN • 700 plaatsen. 

Alle kameraden vinden elkaar daar terug 
en bijzonder op de officièle opening van 
hot DORTMUNDER-THIER-BRAÜ-HOF te 
HULSTE (Kortrijk), Bruggesteenweg 1, op 
16. 17 en 18 september 1966. 

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

TONISSTEINER SPRÜDEL 
IMPORT A B T 8 

Tiensesteenweg 128 Korbeek-Lo. 
Tel : 1016) 463 11 

Voortverkopers worden Kevraagd. 

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

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D C Z \ # c T 
Poort gans In aluminium. Omlijst ing B R E V E T 
in gephosfateerde staalplaat. O " ) H O O 
Zeer lichte bedlening. ^ t o U y O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEU RISSEN - CLOOSTERMANS & Z O N E N 

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

ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
K O L P O R T A G E S 

Buiten de gewone wekelijkse za-
terdag-kolportages grijpt er een gro
te «Schoks-werftocht niet het blad 
a 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 simpatisanten die zich 
vrij kunnen maken uitgevoerd wor
d e n ! Vertrek stipt te 15 u. Lokaal 
« Tyrol », Nationalestraat 22. 

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

LEDENVERGADERING 
Vrijdag 23 september 20.50 u. Lo

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

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

Het vast secretariaat staat steeds 
ter beschikking om uw problemen 
op te lossen. Het is geopend alle 
dagen van 1.3 tot 17 u. donderdags 
zelfs tot 19.30 u. (zaterdag en zon
dag gesloten). Prankrijklei S, tel. 
32.81 01 

TIJDELIJKE VERHUIS 
Het secretariaat blijft nog mins-

teijs tot eind sept gevestigd op het 
oulde 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 septenibei 
naai de streek van Oudenaa ide 
konse. > ertrek mei eigen wagens 
Plantin-Moretuslei om 1030 u. 
Breng de Leeuwen\ laggen mee ! 

O P R O E P 
Aan alle jonge elementen die 

krachtdadig allerlei propagaiida-
werking willen verrichten : op te 
geven aan propagandaleider Ber
gers G., St. Jansvliet 19, Antwer
pen, tel. 33.91.65. 

Borgerhout 
De eerste vergadering na de va

kantie kende, zoals wij het hier 
reeds gewoon zijn, een zeer goede 
opkomst. Deze maal was het de 
arrondissementsvoorzitter die ons 
niet alleen zeer boeiend een uit
eenzetting gaf over de organisatie 
en werking van onze partij, doch 
ook aan het eind een storm van 
vragen en opmerkingen moest in-
kasseren. 

Daarvoor zullen de vergaderin
gen van de afdeling Borgerhout, 
bij de diverse sprekers, nu al wel 
bekend zijn. 

\\'ij van onze kant verheugen 
ons steeds weer over deze dikwijls 
hartstochtelijke debatten, omdat 
dit voor ons een bewijs is dat on
ze leden werkelijk meeleven met 
de partij. Een even verheugend 
verschijn.sel is het echter dat onze 
leden niet enkel kunnen praten, 
maar als het nodig is ook iets 
doen. 

iJoigerhout heeft in de Vlaams 
Nationale strijd steeds zijn man 
geslaan. Wij zijn er van overtuigd 
dal dit in de toekomst ook zo zal 
zijn. 

Deurne 
AUTOBUS NAAR RONSE 

Deurne gaat op tS september 
met een autobus naai de betoging 

t<: konse. 

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

De betogers zullen rond 21 uur 
terug te Deurne aankomen. 

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

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

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

Onderwerp : « Wat met Leu
ven ? ». Spreker : Mr Herman Wa-
gemans. 

Op dezelfde avond worden de 
eerste 500 ingebonden boeken voor 
de Voerstieek tentoongesteld in het 
lokaal.. 

Edegem 
Eerste lustrum-bal, op vrijdag 23 

september 1966 van 20 uur af in de 
zaal a De Basiliek », Hovestraat 69, 
Edegem. 

Miei Cools komt ! 
Noteer deze datum. Gezellige 

sfeer en pret verzekerd. 
Gelegenheid om met elkaar ken

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

Wij verwachten U. 

KULTURELE KRING 
Zaterdag 17 september 1966 te 20 

uur spreekt drs. Karel Hemme-
rechts, secretaris BRT, onder het 
motto : « Heb je ze alle vijf? i> 
over de Brusselse flamingantenkwis 
van Boergondier tot franskiljon. 

Belangstellenden worden vriende 
lijk uitgenodigd in de /.aal CBA • 
Sportterrein. Prins Boudewijnlaan 
3i l . 

Inkom ; 20 fr.; leden : 15 fr. 

Mechelen 
.Alles wijst er op dat de stads

feestzaal van Mechelen op zater
dag 1 oktober te klein zal zijn. De 
N'laamse Klub richt haar jaarlijks 
bal in onder het motto « Leuven-
AVlechelen hand in hand ». Het ak-
tiebal wordt opgeluisterd door het 
gekende T.V. orkest. P. Quintens-
Theo Mertens. 

Aanvang 21 uur. 
Plaatsbespreking : Salamander, 

Adegenistraat; 
Opsinjoorken, Nieuwwerk. 

Mortsel 
Leden en simpatisanten van afd. 

Mortsel die wensen deel te nemen 
aan de betoging te Ronse-Oude-
naarde op 18 sept. e.k. komen sa
men op de Plantijn-Moretuslei te 
Antwerpen te 10 uur 30. 

Privé-wagens vertrekken aldaar 
en nemen eventueel andere kame
raden mee. 

Weerde • Eppegem 
Houdt nu reeds t i november '66 

vri j! De aldeling geeft dan haai 
4de V.LI.-bal. en wel te Eppegem 
in de zaal « Kubenshol ». 

BRABANT 

Brussel 
PAMFLET 

Het pamflet « N'laamse pende
laars naar Brussel » dat in dit 
nummer besproken wordt, moet 
uitgedeeld worden o|) 50.000 ek 
se 111 1)1 a ren ! 

Op dinsdag 20.9.66 te 7 uur 15 
aan het Centraalstation. Verzame
len aan het Sabenagebouw. 

Op woensdag 21.9.()6 te 7 uur 15 
aan het Noordslalion. Verzamelen 

n de ingang van de Aarschot-
^llaat. 

Op dinsdag 27.9.(i6 te 7 uur 15 
aan het Schaarbeekstation. Verza
melen aan de ingang. 

Op vvoensdng 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. 
\ ' ic Anciaux, neemt aktief deel 
aan deze aktie. Het verwacht, op 
de vastgestelde data en plaatsen, 
entoesiasle militanten om dit reii-
zenwerk snel en suksesvol te doen 
verlopen. 

KOLPORTAGE 
Zondag a.s. 18 dezer, kolportage 

met ons blad in Galmaarden, Her-
ne en ToUembeek. Bijeenkomst 
om 8 uur 45 achter de K.V.S. of 
om 9 uur 30 aan de kerk van Gal
maarden. 

We hopen talrijke vrienden te 
mogen ontmoeten om deze drie 
gemeenten op degelijke manier te 
kunnen bewerken. 

BETOGING RONSE 
O p 18 sept., na de kolportage 's 

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

Dworp 
Zondag 18 september te 11 uur, 

bestuursvergadering in ons lokaal 
« De Leeuwerik ». 

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

Alle bestuursleden zeker op post! 
MOSSEL- EN FRIETKERMIS 

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

Alle sympatisanten uit de streek 
worden verwacht. 

Evere 
Op zaterdag 17 september ek.. te 

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

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

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

Galmaarden - Heme 
ToUembeek 

De kolportageploeg uit Brussel 
komt op 18 september met ons 
blad naar Galmaarden, Herne en 
ToUembeek. Ze hoopt talrijke 
plaatselijke medewerkers te mogen 
aantreffen om 9 uur 30 aan de 
kerk van Galmaarden. 

Kessel-Lo 
De kolportage met « Wij » gaat 

crescendo in het I^uvense. 
Met tien man waaronder drie 

nieuwelingen werden 138 nummers 
\ erkocht. 

Zondag e.k. is er geen kolpor
tage. Zij die vrij zijn trekken met 
hun wagen naar Oudenaarde om 
deel te nemen aan de autokara
vaan. 

Holenbeek 
Op 17 september te 3 uur in de 

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

Alle leden der afd. Jette. Molen 
beek en (ianshoren-Koekelberg 
worden verwacht. 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 19(>6 : 

jaarlijkse frietkermis in lokaal lan 
Meert, Keizerslraat 15 (Markt), Ter 
nat. 

Niemand ontbreke. 

Zaventem • Nossegem 
Zaterdag 15 oktober te 20 uur .iO 

o X'laams Herfslbal » met het be
kende orkest « De l'ilenspiegels ». 
Zaal » St. Michiels », bij Berre 

Morren, Stationsstraat 103 te Za
ventem. Grote tombola met vele, 
waardevolle prijzen. 

Iedereen hartelijk uitgenodigd. 
Leden en sympatisanten zeker op 
pos t ! 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
^'erleden zondag is de kolporta

geploeg van Aalst, versterkt door 
drie jonge krachten van Geraards-
bergen, op tocht geweest naar 
Hofstade. Rezultaat : 217 nummers 
verkocht en één abonnement. 

Zondag 18 september : geen kol
portage maa r wel autokaravaan 
naar konse. Vertrek aan de 
N'riendschap te 14 uur. Wagens be-
vlaggen. 

Zondag 25 september : kolpor
tage te Denderleeuw. 

CENTRUM VOOR 
DIENSTBETOON 

Het arrondissementeel 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-
baut, Bellaertstraat 93, Lede 
(Aalst). 

Halter 
In de feestzalen Aalter-Brug op 

zaterdag 12 november 1966 te 21 u : 
Tweede verbroederingsbal V olksu 
nie West en Oost-Vlaanderen; or 
kest Stan Philips. 

BETOGING 
OUDENAARDE-RONSE op 18-9 

Ook Erembodegem Centrum zal 
er zijn ! Zo talrijk mogelijk. Ver 
plaatsing met eigen wagen (vrije 
plaatsen beschikbaar). Vertrek 1 u 
stipt aan het Dorpsplein. 

inschrijven vóór 16 sept. bij de 
bestuursleden en in herberg a De 
Burcht » Hogemy. 

Denderleeuw 
KOLPORTAGE 

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

BETOGING 
Zondag 18 september vertrek 

met eigen wagen naar Oudenaar
de. Wie meerijdt in de karavaan 
verwittige k . Van Der Weeën on
der telefoonnummer 669.60. Ver
trek uit Denderleeuw te 13 uur 15. 

Gent 
ZIELEMIS 

De jaarlijkse zielemis voor wijlen 
Leo N'lndevogel wordt gelezen in de 
kerk van de EE. P P . Dominikanen, 
Holstraat teGent, om half-twaalf, op 
zondag 25 september e.k., dag op 
dag éénentwintig jaar nadat Leo 
N'indevogel op de koer van de ge
vangenis te Gent de Belgische re-
pressiemoord onderging. 

Gentbrugge - Ledeberg 
De afdeling nodigt u allen uit op 

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

Orkest : Paul kulger in volledige 
formatie, als attraktie : « The Hen 
ry's Campfire Band » (onder lei 
ding van Hendrik Van VVittenber 
che). De revelatie van hel jongste 
11 juli-feest te Gentbrugge 

Toegangsprijs : 40 fr.; eventuele 
reservatietoeslag : 10 fr.; familie 
kaart : 100 fr.; eventuele re.servatie 
toeslag ; 50 Ir 

Kaarten te bekomen door stor 
ting op postgiro : 8872.51 van de 
Heer Jacobs Alfons. Gentbrugge 
Deuren : 20 uur; eerste dans : 20 
uur ,?0 

Herzele 
Op 21 september a.s. richt onze 

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

n Bieugelpaleis o, Vierwegen te 
Herzele. 

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

Merelbeke 
BETOGING 

Deelname aan de bet<i|ging te 
Ronse op 18.9 per bus. 

Vertrek aan kubenshof te 14 uur 
30; inschrijven bij K. Van Damme, 
J. Verhaeghenwijk 36, of Piet De 
Pauw ,G. Gezellelaan 38. 

ALLERLEI 

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

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

St. Amandsberg 
WERFTOCHTEN 

Op zondag 11 september werd 
door onze afdeling in samenwer
king met V.M.O. Gent en V.U.J.O. 
een kolportage gehouden met het 
weekblad « Wij »; er was veel be
langstelling en sympatic vooral op 
de nieuwe parochie Westveld. On
ze kolportage-ploeg moet dringend 
worden versterkt. 

Zondag 2 October terug kolpor
tage in onze gemeente; alle mede
werkende leden op post. Vertrek 
aan ons lokaal café Sint-Amand 
om 9 uur 30. 

BETOGING 
Op 18 september nemen onze 

leden en sympatisanten deel aan 
de Volksunie-betoging in het arr. 
Oudenaarde-konse. De leden zon
der wagen kunnen mederijden met 
kanierdden die over een auto . be
schikken. Vertrek aan ons lokaal 
om 12 uur stipt. 

AKTIVITEITEN 
Zaterdag 8 October, vijfde natio

naal congres van het Aktiecentrum 
voor Europees Federalisme in de 
marmeren zaal van de Dierentuin 
te Antwerpen, begin om 9 uur .30. 
Vertrek Dr. Em. Maeyensstraat 40, 
om 8 uur stipt. 

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

BALS 
Zanterdag 8 October, eerste groot 

bal van het Vlaams contaktcen-
irum-Gent in de Opera, Kouter 
Gent. Twintig Vlaamse verenigin
gen verlenen hun medewerking. 
Het is gewenst dat onze 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 
het 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 dotir 
het befaamde orkest van Bert 
Brent. 

Deuren open 20 uur 30. Eerste 
dans om 21 uur. Inkom : 40 fr. 
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 vaa 
Behiels-Stroobandt J., Dr. Em. 
Maeyensstraat 40, St. Amandsberg. 
Tel. 28.18.07. 

Voor 't leggen van vloeren 
— plaatsen van faïence in 
keukens en badkamers 

Slerschoiivven. 
slerbOKen 
en open haarden 
alsook 
kleine lireekwerken 

BEIRENS RENE 
liOnaertstraat 51, 
BRUSTEM. 
Tel. • (0111 735 19. 

l'ARFtM 
V ruikt Kraaï parfum, meld on« 
uv» geliefkoosde bloenieniteur, en 
L' ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet »ergeteni MILADY. 
Poiithus 403 Antvïerpen I 

MERR INKOMEN dooi »rlje ver
koop aan partlkulleren. vrienden 
en kennissen, voor leder geschikt 
Vast dienstverhand of als hljver-
dicnste. Schrijven : KOSMETIKA. 
Boereiileger SI - Fdegem 



bewegi 
WEST-VLAANDEREN 

Bredene 
PROTEST 

Het Geuzenvendel - MiddeakasI,, 
aangesloten bij het Verbond van 
Blaii\vvoet\endels : 

protesteert heftig tegen de uitla
tingen van Jacques Brei in het 
Oostends kursaal op 29 augustus 

gezien hij reeds in>eerninals de 
Vlamingen beledigde maakt hij zith 
tot ongewenst persoon in Vlaande
ren; 

verwijst naar de woorden van .1. 
Lacroix in hetzelfde kursaal enkele 
maanden geleden; 

vraagt het stadsbestuur welke 
maatregelen toen en nu getroffen 
werden opdat dergelijke feiten zich 
niet meer zouden voordoen. 

Brugge (Arr.) 
KOLPORTAGES 

Op de arr. raad van 22 oogst 11. 
werd een schema aangenomen voor 
vaste kolportages iedere zondag
voormiddag; om beurten zullen de 
arr. propagandaploegen en de afd. 
propagandaploegen de baan op. 
gaan. Aldus ging op 4 sept. 11. een 
eerste koliM)rtage door te Rudder-
voorde, terwijl voor zondag 11 sept. 
a.s. de afd. Assebroek voor de 
plaatsing van de propagadanuni-
niers zal instaan. 

Deelnemers aan de arr. propa-
gandatochten spreken af met prop. 
leider L. Bols (Baliestr. 54-56, Brug
ge) en \erzamelen op zondagvoor
middag te 9 uur aan « Breydel-
hof »; de eerstvolgende arr. kolpor-
tage vindt plaats op zondag 18 sept. 
a.s. 

ZITDAGEN 
Raymond Reynaert, arr. be

stuurslid, is door de arr. raad ge
last met de koordinatie van het 
dienstbetoon; er wordt aan herin
nerd dat volksvert. P . Leys en pro
vincieraadslid G. van In iedere za
terdagvoormiddag te spreken zijn 
op het V.U.-sekretariaat, Breydel-
hof, J. Suveestr. (1ste verdieping), 
Brugge en dit van 11 uur 30 tot 
12 uur 30. 

DOKUMENTATIE 
De arr. dokumentatie-dienst 

neemt, onder impuls van Hendrik 
Monteyne (Aug. Bontestr. 23, St. 
Michiels), vaste vorm aan. De afd. 
besturen hebben thans een oproep 
gekregen om bepaalde inlichtingen 
door te geven. Ér wordt aan her
innerd dat publikaties, die op kul-
tureel, sociaal of ekononiisch ge
bied interessant zijn, dankbaar 
worden ingewacht. Aan de ingang 
van het V.U.-sekretariaat (Breydel-
hof, Suveestr., Brugge) be\indt zich 
trouwens een suggestie-bus,, waar 
nog te weinig gebruik van wordt 
gemaak t ! 

V.U.-JONGEREN 
Onze jongerenkring vergaderde 

o.a. op 26 oogst 11. en besteedde een 
bespreking aan het wetsvoorstel 
Gillon (P.V.V.) nopens de eerbied 
voor de nationale simbolen. Naast 
organisatorische kwesties (Leden
werving !) kwamen ook de proble
men Leuven en het Kanaal van 
Vlaanderen aan de orde. De ver
kiezing van een nieuwe voorzitter 
(na het huwelijk en verhuizing van 
Rik Decan) werd verdaagd tot no
vember a.s. 

Brugge (stad) 
Na Aletheien, Leuven en Aalsi 

werd ook te Brugge een Lrasmus-
school geopend. In de lokalen Gul
den Vlieslaan 26, Brugge, verwel
komde alg. direkteur Bogaerts o.a 
plaatselijk V.T.B.-voorzitter E. van 
Heulebroeck en V.U.-provincie-
raadslid G. van In. Zoals in andere 
Vlaamse steden bleek een snelle en 
gespecialiseerde beroepsoj)leiding 
ook te Brugge \eel sukses te ken
nen. 

St Michiels 
Gemeenteraadslid Jan Fraipont 

werd in een ernstig onge\ al betrok
ken; ons medelid is thans gelukkig 
aan de beterhand en zal zonder 
twijfel binnen weinig weken terug 
ill de gelegenheid zijn om de genie
pige aan\allen van het gemeente

bestuur van St. Michiels even ferm 
als voorheen te beantwoorden. 

Sneilegem 
n alle stilte is onderwij/er Gil

bert Ongenae in het huwelijk ge
treden; wij maken van deze gele
genheid graag gebruik om hem en 
zijn bruid de hartelijkste gelukwen
sen toe te sturen. 

Diksmuide 
De Vlaamse Vrienden van de 

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

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

Jabiïeke 
Op 12 november richt de Volks

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

Kortrijk 
BETOGING 

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

BAL 
Volksunie-arrondissement Kor

trijk heeft zijn jaarlijks bal op za
terdag 15 oktober a.s. in de zaal 
« troubadour » te Bissegem. 

Orkest de Melorythmers. Aan
vang 20 uur. Noteer deze datum en 
houdt hem vri j ! 

Vandaag zaterdag 17 september 
om 17 uur 30 : vergadering van de 
arrondissementele raad in het 
partijlokaal Astor. 

Oostende 
J.V.S.G. 

Na een lange vakantie hervat de 
J.V.S.G. zijn aktiviteiten. Er zijn al 
verscheidene vergaderingen ge
pland; o.a. een debat over het pro
bleem-Vietnam met gekende per
sonen. Meer nieuws daarover bin
nenkort. 

Als studenten interesseert ons 
vooral de zaak Leuven. 

Alet een variante kan men zeg
gen : Oostende laat Leu\en niet 
los ! Vooral daar de Voetmars juist 
uit onze stad vertrekt. Ook de zaak 
J- Brei zullen wij niet uit het oog 
verliezen. Alle Vlaamsgezinde jon
geren kunnen bij de Jongvlaamse 
Studentengemeenschap aansluiten. 

Het lidmaatschap kost slechts 50 fr. 
en in de prijs zijn de abonnemen
ten op het nat. orgaan « Van Nu 
Af » en het VVestvlaamse «t Ter 
Streep » inbegrepen. Alle inlich
tingen : Kristin;istraat 103, Oosten
de. 

BLAUWVOETFEDERATIE 
Hel Gctizeinenilel bestaat nu zes 

maand. Op de eerste vergadering 
waren er 12 Vlaamse jongens aan
wezig, nu hebben we bijna twee
maal zoveel leden. We waren met 
13 op het IJzerbede\aar tkamp. 

Het Geuzenvendel heeft zijn acti
viteit zelfs zo opgedreven dat het 
een eigen maandblad uitgeeft : de 
« Berichten ». 

Slechts één groot probleem : wij 
zoeken een heem. Kunt U ons niet 
helpen ? 

Alle inlichtingen nopens het Ven
del : Zeelaan 12, Bredene, tel. 059-
775.72 en Westlaan 50, Middelkerke. 

Roeselare • Tielt 
KOLPORTAGES 

Vorige zondag kolporteerden wij 
op vier plaatsen, met volgende re
sultaten : te Ooigem werden door 
4 man 38 nummers van « Wij h 
verkocht; te Oostnieuwkerke be
droeg het resultaat met 6 man 18 
nummers; 5 man verkochten te 
Kachtem 19 eks.; te Tielt bedroeg 
de verkoop door 4 man 29 nrs. 

Samengevat werden er met 19 
kolporteerders 134 nummers ver
kocht 

Hiervoor stonden volgende deel
nemers in : Izegem (5) — Ledegem 
(3) — Pittem (1) — Roeselare (3) 
— Tielt (3) — Oostnieuwkerke (4). 

Voor zondag 18 septemter ziet 
ons programma er uit als volgt : 
de groep Izegem kolporteert ie 
Oekene. Bijeenkomst om 10 uur 
aan de kerk te Oekene; de kol
porteerders van Tielt en Pit tem 
gaan door met hun werking in 
Tiel t Verzamelen om 9 uur in 
herberg « D'Hespe » op de markt 
te Tielt; de propagandisten van 
Oostnieuwkerke en Roeselare ko
men bijeen in herberg « 't Engels 
Hof » te Roeselare, en dit om 8 
uur 30. In samenwerking met de 
groep Ledegem wordt er gekolpor-
teerd te Ledegem. 

BETOGING IN HET ARR. 
OUDENAARDE-RONSE 

Wie wenst deel te nemen aasi 
de Volksunie-betoging in het arr. 
Oudenaarde-Ronse zorge er voor 
om 13 uur 30 op de markt te Tielt 
te zijn. 

Vandaar wordt de tocht in groep 
verder gezet. 

ZOEKERTJES 
Ietwat oudere, maar werkhistige 

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

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

BETOOG MEE! 
1 8 S E P T E M B E R 1 9 6 6 

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

I N H E T ARR. O U D E N A A R D E • R O N S E 

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

toespraak door Volksvert Leo WOUTERS 
14 u Vertiek autokaravaan over Kruishouten!, Zingem, St Ma

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

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

arr. voorzitter Gies EECHAUDT en Volksvertegenwoordi
ger M. COPPI ETERS 

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

manilestaties deel te nemen ia een arrondissement dai tot een 
van de meest ekononiisch noodgewesten van het Vlaamse land 
moet gerekend worden. 

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

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

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

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

Zoekt U een goede betrekking? 
Aarzel dan niet onmiddellijk beroep 
te doen op de plaatsingsdienst van 
de Erasmusschool : Aalst, Priester 
Daensplein 2; Brugge : Gulden 
Vlieslaan 26; Leuven : Bondgenoten-
laan 84; Mechelen : Lange Ridder-
straat 36. Volstrekt kosteloos 1 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : Religieus programma. Israëll-
tisch-goüsdienstige uitzending — 
15.00 ; Ship ahoy 1 Rechtstreekse re
portage van oefeningen gehouden 
door de Belgische zeemacht n.a.v. 
haar 20-jarig bestaan — 15.30 : De 
Plintstones (herh. van de 149e afl.) 
— 15 55 : Ship ahoy ! (voortzettmg 
van de reportage) — 16.30 : Nuk de 
Clown — 18.35 : Klein, klein kleu
tertje — 18.55 : De avonturen van 
Popeye — 19.00 : Overval bij klaar
lichte dag Jeugdfilm — 20.00 : TV-
nleuws — 20.15 : Sportweekend — 
20.40 : Die Unverbesserlichen - nichts 
dazugelernt I (Onverbeterlijk en 
hardleers I), tv-spel door Robert 
Stromberger — 22.10 : Festival van 
Vlaanderen 1966. Optreden van de 
sopraan Rita Streich en de solisten 
van het Belgisch kamerorkest o.l.v. 
Georges Maas — 22 40 • TV-nieuws. 

M A A N D A G 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Wacht u voor de hond. 6e en laatste 
episode : Dappere Junia (The bat
tle) — 19.15 : Tienerklanken — 
19.45 : Openbaar kunstbezit « Apos-
telbank » door een onbekend mees
ter — 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Melissa, politie-
verhaal door Francis Durbridge 
Tweede episode — 21.15 • Nu : Ik 
drink mij ziek _ 21.55 : jazzprisma 
— 22.20 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Batman, tv-feuilleton voor de jeugd. 
2e afl. (deel 1) : in handen van de 
kat — 19 25 ; Jeugd zonder gren
zen — 19.40 : Kwart-Eefje — 19.55 • 
Hier speekt men Nederlands — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 • De ty
pisten, satire in één bedrijf door 
Murray Schisgall — 21.45 : De plas
tische kunst in Zuid-Afrika — 22.10: 
TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televisum — 18 55 : Zand
mannetje — 19.00 : Kijk omliaag — 
19.25 : Jonger dan je denkt — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : Naar Istamboel In het spoor 
van dB 16e-eeuwse Vlaamse reiziger 
Ogler Giselij.i van Busbeke — 21.00 • 
Speelfilm : Baby Doll, drama vari 
Elia Kazan met Carol Baker, Karl 
Malden en Eli Wallach — 22 45 : 
TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
18.55 : Zandmannetje — 19.00 • 
Batman. 2e afl. (deel 2) : Wedloop 
om de schat — 19.25 : Tienerklanken 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 : TV-nieuws ~ 20.25 : 
Ten huize van Prof. em. dr F.J De-
waele, archeoloog en kunsthistoricus 
— 21.15 : De Dick van Dyke-show. 
22e afl. : Uw echtgenoot zit in de 
nr, mevrouw I — 21.40 • Vergeet 
niet te lezen — 22 10 : Première — 
22.40 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
18 55 • Zandmannetje — 19 00 : 
Filmmuseum van de schaterlach. Bij 
het vi-eemdelingenlegioen, filmkluclit 
mot Stan Laurel — 19.15 : De wereld 
is klein. De dans rond het vuur : 
Bruiloftsgebrulken in India — 19 40 : 
Zoeklicht — 19.55 : De Weennan — 
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Vliegen
de schotels, documentaire — 21 15 : 
Joan Baez — 22.05 : TV-nieuws — 
22 15 : Gebed voor Catherina Horo
witz. 

Z A T E R D A G 
15.00 : Wereldkampioneschappen 
Kunstturnen te Dortmund Samen
vattende reportage van de vrije oefe
ningen voor heren — 18.55 • Zand
mannetje _ 19.00 : Flipper 21e afl : 
Gevaarlijke bankbiljetten — 19.25 • 
Autorama — 19 55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 20.00 . TV-nieuws 
— 20.25 : Grindl, meid voor alle 
werk, een nieuw tv-feuilleton met 
Imogene Coca en James Millhollin. 
Ie afl. : De bankoverval — 20.50 : 
Profiel van een lied : Udo Jürgens 
— 21 25 : Echo —• 21.5& • De on-
kreukbaren 27e afl : De zaak Mag
gie Storm — 22.45 : Wereldkam
pioenschappen Kunstturnen te Dort
mund Samenvattende reportage van 
de vrije oefeningen voor dames — 
23.30 : TV-nieuws. 

Hoofdredak teur 
T. van Overs t rae fen . 

Redakt iesekre fa r i s : 
S. de Lie. 
Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e naa r 
Rota typ , Sylv. D u p u i s l -
110 Brus. 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t ! 280 P . 
Halfjaarl i jks : 160 F. 
Dr iemaande l i jks : 90 F . 
Abonne tnen t bu i t en land j 

450 P . 
S t e u n a b o n n e m e n t t 750 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losse n a m m e r i : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
17 1139 « WIJ > . Vlaams
na t ionaa l weekb lad . 

Ve ran tw . uitg. Mr. F . Van 
der Eist, Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet duur wel handig 
(nooit schilderen). 

Alleen-invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kortrijkstraat 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek < De veerman > 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen Paling 
Üithater Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koff ie < De Ol i fant > 
in het Vlaams Hui» 

« P E T E R B E N O I T > 
F rankr i j k l e i s Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARFENTIEB 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT T 52.70.7C 

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
sfandaarddeuren 

J LEEMANS Oeurne t-
Van Havrelei 70 1 : 35.63.1' 
Agent De Coene Kortri jk 

H O T E L RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
c Rubensbof > 

Weststr. 79 I. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

< Vlaams Huls i Knokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder in j ! »oor g roepen 
El iaabethl 105 Tel. 632.70 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suveestrai.> '2 

Gelagzaal 120 plaatsen 
Tel. : O.'iO/SSO.e? 

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

bij de meester aurvrerkmaker 
SLAETS 

Dewinterstr 11 üudergem 
T. 72.45.43 Terminus tr. 35. 
10 % kortinit v leden V.U. 

PLASTIEK 

F Parquin en 
R Van Aerscbot P.v.b a 

Lg Lot:)roekstraat 44 
ANTWEKPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en s t ape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 
s tocker ing . 
Po lye thy leen : r akken , vel 
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS. 

file:///erzamelen
http://52.70.7C
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WAAR MEN GAAT UHGS VLAAMSE WEGEN, KOMT MEN HEf « 

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

tabel. 
— Huizen : naar ieders beurs en 

smaak. 
— Appartementen : steeds buiten 

konkurrentie. 

Speciaal voor Gent: 
— Standingvolle residenties : 

PATRICIA • PATRICK te Destel-
bergen , ERASMUS te Wondel-
gem Van de 39 reeds 20 \erkocht 
Pn]7en vanaf 617.600 F (akte in 
handen) 

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

— Grote keus van bouwgronden in 
het Gentse. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Breng ons UW idee 

Wij werken het graag uit 
— Degelijke konstruktie volgens be

proefde methoden 
— Volledige afwerk door eigen 

vakmensen 
—- Geen administratieve beslomme

ringen 
— Gratis voorlichting op eenvou
dige aanviaag. 

OM ALLE TROEVEN 

IN één HAND TE HEBBEN. 

WENDT U ZICH TOT 

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

MEIR 18 — Tel. 03/32 92 18. 
G E N T 

ONDERBERGEN 13 — Tel. 00/2519.23 
G E N K 

MOLENSTRAAT 39 _ Tel 011'54442. 

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

S. De Lie « Papenhoek » Berendrecht Tel (03)73 66 59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adies gezonden worden. 

BECO 

brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

METALLISATIE TESSEHDERLO 
p.v.b a. 

METALLISATTEBEDRIJF 

Zandstralen en metalliseren 
in atelier en op de werf. 

Verzorgde en spoedige 
bediening 

INDl'Sl RIEPARK 
TESSENDERLO 

Telef. : 013/616 39 013/G20 06 
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GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 

^ » , _ PRIJZEN OP RADIO'S. TELEVISIES, 
MBf^ANDüPNEMERS, ENZ., ENZ. 

^ B bij uw specialist 

Elektro Akoustiek 
Lfiliim '' 

W « DE GELUIDSBRON » 
^ Lange Leemstraat 32 ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04 95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

V E R Z E K E R I N G E N 
LEVEN 
AUTO 
HUIS 
INBOEDEL 

VAN DER PAAL - VOOBBBAEOK EN C° 
Jan Van Rijswijcklean 62 - ANTWERPEN. 
TELEF 0 0 N : 03/37.5438. 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

T T J - l 1 

FX 2331. 

ik 
ben 

uitgeslapen 
wani- . . . 

EPHBA 
l l R H L L I 
Duniopillo 
S T R R 

k koop bij 

MATTmiumsawsNsepnm 
; , - ' . ; ; «IJ <ÜIZÏM !,:Dief «S I /M I *« -§ * / *n fw / - :T« i . 31.qU8 

•e9rjnên3lr««t-3»-41/Anlw.. tet . • : M ; « 7 . 2 4 ' . G«Uif«f»fei 6 0 , Dtur'xï Tel. 3*.35.22 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM • Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

proMncien Antwerpen Brabant en Oost V laan
deren voor alle verzekei ings»ormen : Brand 
Le\en Persoonliike Familiale Auto - Wet • 
Bura Aansprakeliikheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
0 \ername van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz 

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

- L E N I N G E N 

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

Jan Van Rijswijckiaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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.K wu 

brasser 

juan de anarchist 


