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De overweldigende verkiezm^soverwinningen die de Volksunie in oktober van
voiiK Jcid. en JU ae vooroije iente mocnt Doeken nebben ons allen voor nieuwe
en grotere verplichtingen en verantwoordelijkheden geplaatst. Van een beperkte oppositiegroep zijn wij uitgegroeid tot een partij met een sterke en
dina,mische Vlaams-nationale vertegenwoordiging in alle belangrijke gemeenten van het Vlaamse land in de vijf provincieraden en m het parlement, waar
vorigt week nog de versterkte Volksunie-aanwezigheid op duidelijke wijze tot
uiting kwam.
Toen WIJ zowat elf jaar geiedeii met een htindvoi mensen en met de grenzeloze toewijding van enkele honderden propagandisten begonnen aan de uitbouw van onze partij, hoopten wij op de ontwikkeling zoals wij die t h a n s
kennen, zeker waren wij echter allerminst en in de vele jaren van tegenslag
zijn het uiteindelijk alleen het geloof in het goed recht van onze zaak en de
stuwende geestdrift van de getrouwen geweest die ons steeds opnieuw a a n zetten tot volharden
In die dagen ontstond « De Volksunie » als Vlaams-nationaal partij-orgaan :
een onvervangbaar strijdmiddel dat in de loop der jaren steeds beter zijn
dubbele taak ging vervullen — een bindmiddel tussen allen die samen met
ons de strijd stieden en een jjiopagandamiddel voor hen die wij voor onze
stntd wensten te winnen
Ons blad is er steeds in geslaagd, gehjke tred te houden met de groei van de
part t Als bescheiden maandblad begonnen kende het na de verkiezingen
vau 1958 een belangrijke uitbreiding Aan de vooravond van de beslissende
(lees verder op bladzijde 3 in kader)

WIJ

Minister Vranckx heeft schoon
te zingen i n ^ e ^ s t k a n t o n s :
« de daitstaligen zijn Belgen als
alle anderen ». Zijn daden stoeten die duitstaligen weg uit
België.

schijnen te weten, hoe hun par»
tijgangers
te
noemen.
Mea
spreekt in de politiek van eea
C.V.P.-er, een B.S.P.-er en zelfs
van een P.V.V.-er... Volksunieër?
Neen, dat gaat niet. Wat dan ?
In het artikel van prof. Elaut
< Vlaamse C.V.P., waarheen ? »:
redt onze senator zich met de
woorden « Volksunie-man » en
« Volksunie-mensen >, hetgeen eerlijk gezegd - nogal omslachtig
klinkt. Daarenboven staat in de
bijdrage van Wim Jorissen :
« Naar een Vlaams Tegenoffensief » zwart op wit : « In de
kamer zou men voor 18 plaatsen
zeker 1 Volksunie hebben moeten nemen ». Raar lo I Op hoeveel Volksunies kan de « Volksunie » globaal dan wel rekenen?
Andermaal is mij ergens het
woord «Vo!ksunioni.st>, (wellicht
om niet te moeten zeggen Volksunieër) tegen de borst gestoten.
Het eerste mag ik wel, als het
niet anders kan, alhoewel het
opgebouwd is met een vreemd
barok stamwoord «Volksunion».
Tiet is kras voor een Vlaamse
partij, in haar vocabolarium
geen degelijke benaming te vinden voor haar eigen aanhangers;
deze tekortkoming verschaft vanzelfsprekend kritiek bij de politieke
tegenstrevers
en
een
naar, doch vals gevoel van j ^ vermogen bij anderen.
Laat U eens mijne Heren,
daaromtrent een prijsvraag uitschrijven onder uwe lezers, de inzet iS de moeite wel waard.
Wie weet ! Ik, voor mijn part,
laat gaarne het laatste woord
aan de leidende Volksunisten en
verwacht dat ze al spoedig en
probaat deze Gordiaanse knoop
zullen hebben doorgehakt.

J.G. - Tongeren

STAKING GEBROKEN
Waarde redaktie.

KVHV-lid ! Wie vormde de iweer(ierheid bij de betoging naar
W.ner ? VNSU !
VMSU-iEUVEN
Wanneer KVHV te Kortrijk
wil betogen, komen er slechts 15
personen opdagen, waardoor de
Mijnheren,
Ijetoging natuurlijk niet doorging !
Alle a\onden stellen wij met
verbazing vast, hoeveel leden we*'
Hetgeen wij te veel aan endie dag weeral rijker zijn getoeziasme hebben, heeft KVHV
worden. Meer en meer Vlaamse
te weinig. Het is onze beurt om
studenten aan onze Leu\ense
bezielend op de studenten te
Alma Mater beginnen yich Ie
werken.
realizeren waar eigenlijk hun
Wil u een greep uit ons proplaats is, welke vereniging het
gramma ;
best hun belangen verdedigt. Er
Op woensdag 1 december 1965
is werkelijk iets veranderd in
(20 u., Vlaamse Leergangen)
Leuven sinds oktober. De VN'SUaktie komt echt op haar lijd. krijgen w e ' ^ e exclusiviteit van
een «Politieke Kleinkunsta\ond»
Iedereen heeft zich rezohiut
met Kor Van der Goten (« uitachter en rond de preses gestekend in de onpare jaren »)
schaard om in de Leuvense stuen Sus Verleyen (« Politiek, wat
dentenwereld een meer radikale,
is d a t ? »). Het zal in Leuven
een meer pozitieve en een meer
een traditie worden naast het
Vlaamse geest te brengen.
Kleinkunsteiland. Mis dus deze
eersteling niet !
Overdonderend werd de ledentoeloop en de simpatie voor de
Op woensdag 15 december 1965
VNSU vanaf het ogenblik dat
gaat de tweede avond door in
« Ons Leven » (KVHV-bladje)
het kader van onze 5 provinciale
van leer trok op een even smerige
dagen. Brabant komt aan de
als stompzinnige manier tegen
beurt met volksvertegenwoordide I.Izerbedevaart en de VXSU
ger Vic Anciaux, en Willy Kuyrezoluut en krachtdadig de stelpers komt de belangen van Leulingen van het IJzerbedevaart- \ e n verdedigen. Leuvenaars, deze
komitee verdedigde. KVHV zal
dag moet u volstrekt vrijlaten !
er zich wel voor wachten nog
Nu reeds kunnen wij u met
'dergeliike misselijke
kramerij
fierheid melden dat onze preses
uit te brallen. Men weet in het
Luc Tru\ens er in gelukt is naar
Verbond ook zeer goed dat het
Leuven het formidabele sukses
monopolie van de Vlaamse Be< Allo Sjoe » te loodsen. Op 10
weging te Leuven niet meer bij
februari 1966 naar deze voltrefhet KVHV huist. Enkele mensen,
fer van Jef Burm en Denise Dewier namen maar al te goed beweerdt, op tekst van Louis Verkend zijn, drijven KVHV-Leuven
naar de ondergang. Gelukkig
beeck en muziek van Jef Van
voor de Vlaamse studenten staat
den Bergh, in de stadsschouwVNSU klaar om de fakkel over
burg opgevoerd. Aangezien de
te nemen. Konsekwent Vlaamsleden 40 % kortfhg genieten,
nationaal en federaal !
verwacht onze « sektie-kultuur >
nog een massatoeloop van nieuWie was er tegenwoordig te
we leden.
Berlaar op dat beruchte CVPNog andere gelegenheden zuljongeren-parlement ? VNSU en
len zich voord,oen, -vKaarbij zal
niemand van het KVHV ! Wie
bewezen worden dat de VNSU
is gaan tegenbetogen te Brussel
de machtigste studentenorganiop 10 november ? Een honderdtal VNSU-le(fen en 1 (één)
satie te Leuven zal worden.

Ik
ben
uirgeslapen
v/ant,..

IIRELLT

Dunlopillo
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DIANALAAN, 10. BERCHEM • Antwerpen. - Tel.: (03) 39.69.34.
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de
deren, voor alle rerzekeringsvormen : Bran4
provinciën Antwerpen. Brabant en Oost-VlaanLeren • Persoanüjke
Familiale
Auto • Wet •
Bar^ Aansprakelijkheid.
— Kom.t op hét eerste verzoek voor :
Overname van bestaande verzekerinespoliMen
Nienwe zaken bij huwelijk, oprichtea z*«k. ena.

Wil u ons daar bij helpen ?
Graag, want wij ontvangen van
nergens ook maar één frank !
Bedenk ons even tijdens de
feestdagen. (PCR 9909.73 van
Luc Truyens, Fruithoflaan 48,
Berchem, Antwerpen). Hartelijk
dank. Wij blijven verder strijden, zoals het Vlaamse studenten
hoort !
V.N.S.U.

Leuven.

DUITSTALIGEN
Mijnheren,
Nu de tekst over de « Kommissie ter verbetering tussen de
volksgemeenschappen > bekend
is, kunnen we met zekerheid
zeggen : dat wetsvoorstel loopt
mank.
Mank niet alléén omdat een
flink deel van de Vlaamse opinie
er zijn zeg mist, maar ook omdat de 100.000 duitstaligen van
ons land er geenszins in vertegenwoordigd zijn. Er zijn niet
twee, wel drie volksgemeenschappen in ons land. Hoe kan
men van verbetering der betrekkingen tusen de volksgemeenschappen spreken, als één van
die volksgemeenschappen niet
mee aan tafel mag zitten ?

De bonzen van de regering
zijn er deze maal vlug bij geweest om de staking van de
Havenkapiteinsdiensten
in de
Antwerpse haven te breken. Wij
weten het wel, dergelijke staking
berokkent heelwat schade, maar
is dat niet te wijten aan diegenen die steeds geweigerd hebben
de gerechtvaardigde
klachten
van het personeel te aanhoren en
die - nadat een eerste staking uitgebroken was - weigerden de
zaak op te lossen? Zij hebben de
besprekingen
laten aanslepen,
hebben wat vage beloften gedaan
en uiteindelijk was het zero ! En
wie zijn de lieden die weigeren
de havenkapiteinsdienst een fatsoenlijke uitkering en een menswaardiger bestaan te geven, wie
zijn het die als stakingsbrekers
optreden ? C.V.P.-ers en socialisten in regering en in het Antwerps stadsbestuur, sindikalisten
die vroeger de mond vol hadden
over de arbeiders maar die eens langs de arbeidersruggen
omhooggekropen - spuwen op
dezelfde werklieden en bedienden.
A.D.V. - Antwerpen.

M.A. - Aalst

VOLKSUNISTEN ?
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde leiersbrirTen. Ze behoudt zich het recht van keuze
en Inkorting voor Over de lexer»rnbriek wordt geen brlefwisieUns
gevoerd.

Waarde Redaktie,
Bij het wekelijks lezen van de
« Volksunie > heb ik de indruk
gekregen dat de voormannen
van onze partij nog niet best

van de redaktie
it

Birussel, 23 november 1965.
B e t r . : p r i j s van ons weekblad.
•

Een der hoofdbekommemissen b i j het uitgeven
van d i t weekblad i s steeds geweest, de prija
ervan binnen het bereik t e houden ook van hen
wier inkomen geen grot^ uitgaven voor informat i e t o e l a a t . We menen dat we in d i t opzet
steeds zijn geslaagd. Als we even vergelijken
op de tijdschriftenmarkt, waar 10/tot 15 f r
voor een t i j d s c h r i f t van ons foi*maat gebruikel i j k i s , slaan wij b e s l i s t een sociaal figuur.
Tenslotte i s d i t weekblad een onderneming zonder winstbejag : ziedaar de s l e u t e l van onze
prijzenpolitiek. Zo b l i j f t het ook in de t o e komst.
De abonnementsprijs bedroeg t o t op heden 220
fr per jaar» Die p r i j s i s onhoudbaar, alleen
a l omwille van de fiskale maatregelen der r e gering die zwaatr zullen drukken op de lonen en
de prijzen. We moeten dus verhogen.
Maar wij blijven trouw aan een andere s t e l r e gel : nooit een prijsverhoging zonder een kwaliteitsverhoging .
We verhogen dus : 280 fr per j a a r , 160 fr per
halfjaar, 90 fr per kwartaal, 8 fr per nummer.
Maar we verhogen ook luiders : voortaan - b e halve in de zomerse verlofweken*- ZU b l z , met
t a l r i j k e nieuwe rubrieken. Kijkt ü zelf maar,
in d i t nummer : 'meer binnen- en buitenland,
meer kuituur en daarnaast sport, humor, damesrubriek, auto en toerisme enz.
Eerlijk gezegd : een krachttoer en een waagstuk. Maar we rekenen dan ook op ü .

w^

^

• Het Belgisch ministerie van Justitie
tegen Benelux ?

de interpellatie
paardekooper
'(m. copp.) Minister Wigny heeft België
slechte diensten bewezen niet alleen in het
parlement, maar ook op het Europees forum. De zesde « uitwijzing > van dr. P.
Paardekooper L>ood de V.U. de gelegenheid,
deze zaak opnieuw (want mter F. Van der
Eist interpelleerde hierover reeds in 1962)
in haar echte draagwijdte te belichten.
In een kultureel heel-Nederlands, in een
Benelux- en in een Europees perspektief
moeten wij dr. Paardekooper danken, omdat hij ons toch zo scherp het besef van taaiwaarde en taalgebondenheid heeft bijgebracht. Evenzo is Wallonië dank verschuldigd aan de Fransman Sauvy om zijn verhelderende bijdrage tot de Waalse problematiek. Ik deed echter opmerken, dat SauV}- zich hierbij wel degelijk met Belgische
politiek-structurele vraagstukken had bemoeid.
De iietze tegen dr. Paardekooper (want
de ministers van Justitie wijzen dr. Paardekooper steeds uit op verzoek van één of
andere Vlaming, dit keer de rector van de
Gentse Universiteit) is echter ingegeven
door een Franse kampanje tegen Benelux
en de Nederlandse taalgemeenschap.
De spreekbeurten van leden der Franse
« cthnie » te Waterloo en sommige Franse
kranten en* tijdschriften gaan inderdaad
over binnenlandse tema's, o.m. over de
* bevrijding » van de Voer en de strijd tegen Benelux.
Ik heb op de Kamertribune kar en paard
genoemd.
En de Minister vertelde prietpraat over
dr. Paardekooper... maar zweeg over de
echte anti-Belgische inmengingen.
Dat was een konfrontatie tussen onze
heel-Nederlandse en Europese visie en het
meest pietluttig « pourquoi-pas j-belgicisme!

• Al dan niet „ in odio auctoris " ?

prof. daels
en de n.m.b.s.
(red.) Bij de Hasseltse uitgeverij Heideland verscheen onlangs onder de titel
* Mens sana > een Vlaamse Pocket, waarin prof. Frans Daels zijn opvattingen over
cU- volksgezondheid uiteenzet. Wie de professor en cre-voorzilier van het IJzeibede\aartkomitee kent, kan zich voorstellen
dat in dit werk de geit en de kool niet
gespaard worden en dat de auteur teorieên
\erkondigt of uit zijn rijke ervaring voorbeelden geeft, die sommige otficiëlen
^\aarschijnlijk niet al te best in de oren
klinken.
De gevolgen bleven dan ook niet uit. De
N.M.B.S. verbood, dat het boek zou verkocht «oulcu in (ie ki.uitenkioskcn \an de
stations.
De Cicnise
V.U.-senator
prof.' dr.
Elaut liet hel daarbij echter niet en vroeg
de minister van verkeerswezen in een parlementaire vraag, of dit verbod ingegeven
werd « in odio auctoris > — uit hoofde
van het feit dal Daels de auteur is van het
bewuste bock.
De minister ontkeni dit; in zijn antwooid
Slipt hij aan dat « sommige in hei werk
uiteengezette stellingen ideologische controversen konden uitlokken > en dat de
N.M.B.S. « als openbaar organisme, ei alle
belang bij had, dit bij haar klanten te
voorkomen ». De minister voegde er aan
toe dat het verkoopverbod niet dient geïnterpreteerd te worden als e«n stelling-ne-

mïpg ten opzichte van de in het boek verdedigde stellingen.
Dit ministerieel antwoord is een schoolvoorbeeld van wat men doorgaans « draaien
rond de pot » pleegt te noemen.
Het is duidelijk dat alle krantenkiosken
van de N.M.B.S. volgestouwd zitten met
drukwerken die « ideologische kontroversen > kunnen uitlokken. Praktisch iedere
krant, de grote meerderheid der weekbladen en tijdschriften en een massa boeken
verkeren in dat geval, zonder dat de
N.M.B.S. het nodig oordeelt om de verkoop ervan te verbieden en haar kliënteel
te behoeden voor meningsverschillen over
beginselkwesties.
Indien, zoals de minister beweert, de in
het boek van Daels verdedigde stellingen
door de maatregel van de N.M.B.S. niet afgekeurd worden, dan lijkt ons toch geen
andere uitleg mogelijk dan een verbod dat
verdacht dicht bij « in odio auctoris > ligt,
een hatelijke vorm van belemmering der
vrije meningsuiting. •
Niemand zal de N.M.B.S. het recht ontzeggen om bijvoorbeeld pcanografische werken uit haar kiosken te weren; indien ze
d ^ niet deed, zou ze zich trouwens medeplichtig maken aan een misdrijf.
Maar dat onze spoorwegen, « als openbaar organisme >, geroepen zijn om ideologische kontroversen te lijf te gaan, vonden we nog nooit in een treinboek...

• Het Voer-debat in de Kamer

konfrontatie
met de leugen
(m. copp.) De stemming was er wel : de
schijnheilige handel in civieke en patriotische valuta in de Belgische tempel stond
wel in een onbarmhartig licht bij de herrie rond de interpellatie Perin en de tussenkomsten over V. Leemans, voorzitter
van het Europees Parlement.
Wat over de Voerstreek, naar aanleiding
van de onwettelijke erkenning van de
franstalige gemeenteschool te Remersdaal
moest gezegd worden, was eenvoudig en
helder te formuleren in de vragen die ik
aan de regering heb gesteld, vragen die tevens zware beschludigingen betekenen.
Hoe komt het dat leden van de vorige
en van de huidige regering uit de gehele
taalregeling alleen het Voer-probleem lichten en dit probleem als niet opgelost voorstellen? De heren Harmei, Spaak, Gilson en
CS. vinden dat er over de Voer nog opnieuw
kan gepraat worden...
Op welke gronden werd de gemeenteschool van Remersdaal in twee fasen van
nederlandstalig naar franstalig
regiem
overgebracht?
Waarom heeft minister Janne, die in
1963-1964 akkoord was met het provinciebestuur van Limburg en dan ook konsekwent Rijkstpelagen weigerde, in juni
1965 plots toch de franstalige school van
Remersdaal erkend en gesubsidieerd vanaf
1 september 1963?
Welke motieven hebben hem en zijn opvolgers, de ministers Dchousse en Van Bogaert, tot deze onwettige beslissing aangezet? Een ambtenaar-generaal en de Vlaamse inspectie (op verschillende niveaus)
werden hierdoor zonder enige verantwoording geblameerd!
En aan sommige C.^'.P.-ers, die thans
willen doen geloven dat het eigenlijk niet
om een « erkenning » gaat, maar om een
administratieve maatregel tot uitkering
van « weddevoorschotten », geef ik hierbij
een passus uit de nota van de ministers
Dehousse en Van Bogaert aan een ambtenaar-generaal : « 'Wij verzoeken u bijge>oIg
de toelagen (kursicl \.-in ons) aiia d<: gemeentelijke kleuter- en lagere school \:iii
het Fians taalstelsel te Remcrsda;il uit te
keren van 1 september 1963 af s>.
En onderwijl gelaslcn de ministers nog
maar eens een « onderzoek > beterffende
de aan\ragende gezinshoofden en betreffende de afstanden tot een franstalige Rijksschool...
Onder vele besluiten o.m. de/e : een iiederlandstalige genieente moet her sitcllea
met een ééntalig-Franse gemeenlcscbool...
ea Vlaanderen nog stecd» ract een VU.im-

se minister-staatssekretaris, die zich met
het Nederlands taalgebied mag bezighouden als zijn Waalse'baas zo vriendelijk wil
zijn hem erbij te betrekken.
De linkse Walen geloven zelf niet in een
rechtvaardige Voer-strijd.
Zij worden door andere motieven gedreven. Maar zij zullen ons de andere knelpunten noch Brussel uit het oog doen verliezen.
De ministers gaven geen antwoord op de
vragen. Zij gaven stilzwijgend de onwettelijkheid toe. Dat belette minister Dehousse
niet, over « extremisme » en « nationalisme > te spreken. Veel lefl Minister-staatssekretaris Van Bogaert antwoordde sympatiek-eerlijk maar stuntelig.

•

Het Heel-Limburgs
te Hasselt

jongerenkongres

de voerstreek in
*

europees
perspektief
(m. copp.) Hasselt op 20 november 1963.
Een nokvolle feestzaal (met honderden
rechtstaanden!)
in de
Normaalschool
Kindsheid Jesu : een keur van Limburgse
meisjes- en jongensstudenten uit heel de
provincie voor het « Derde Heel-Limburgs
Europees Jongerenkongres », ingericht
door de B.V.S.E. (Beweging voor de Verenigde Staten van Europa), onder de dynamische leiding van W. Kunnen. Naast de

jeugd de ouderen : politici, onderjjrijs\erantwoordelijken, jeugdleiders...
Minister Bertrand wist te vertellen daS
de Vlaamse strijd nu gestreden is en daB
Vlaanderen nu als nummer één vooropW
gaat in de Belgische opmars naar Europa.!
Mooi gezegd... maar helaas niet waar!
Prof. H. Brugmans, zoals steeds scherp
en mild, getuigde in een heerlijk Nederlands voor de federalistische filosofie en
voor een federalistische aanpak.
En Arm. Preud'homme liet ons in zijr»
« Europa-Een 3>-lied samen zingen :
« Ons kleine Vlaanderenland,
Dat groot steeds wist te leven.
Wacht op het groen sinjaal,
Dat nieuwe grootheid wekt. »
Jaak Veltman — de ons zo bekende Xe
derlandse « Standaard »-journalist — spr.il
over de Franse aanslagen op de Voer en
verwonderde zich over het zwak piotcst
Dat gaf mij, bij de aanvang van een de>
bat (met bijna 100 vragen van jonge mensen!) de gelegenheid tussen te komen <-n
mijn heël-Nedeiiandse en Europese stellingen te belichten, die ik op woensdag. i7
november in de Xamer van Volks\erte(4;nwoordigers had ontwikkeld. De strijd\,i,irdigheid van de V.U. inzake de \'oer en 'nzake dr. Paardekooper lokte lanodiuig t-n
\uiig applaus uit bij de jeugdige toehoorders.
Limburg leeft in heel-Nedeilandse toekomstdroom.
Dat de B.V.S.E. de jongeren nog kan samenbrengen in zulke sfeer van ccnsgeziu.ie
fierheid en opbouw, strekt haar lot eer.
Bij dit jongerenkongres hoorde vanzelfsprekend ook een slotresolutie, waaruit ik.
\olgende passus licht :
« De regionale, grensoverschrijdende
kulturele, ekonomische en taalgemeenschappen betekenen én voor de Benelux, én voor
Europa een historische aanduiding en een
reëel aanwezige kracht die door de toenaderlngsdrang der delen bijzonder geêeingend is om de eenheid van het groici geheel te bevorderen ».
B.V.S.E. en Limburg, hou zcc!

EEN VLAAMS NATIONALE
(vervolg van bladzijde 1)
verkiezingen van 1961 verscheen het als veertiendaags orgaan en
werden sinds een paar jaar pogingen ondernomen om het inzake opmaak en inhoud op het peil van zijn taak te brengen.
De verkiezingsoverwinning van 1961 met haar Volksuniedoorbraak naar de Wetstraat was een beslissend keerpunt; vlak daaiop
werd de beslissing genomen om «De Volksunie» wekelijks op 16
pagina's uit te geven, in de vorm zoals ze verschenen is tot verleden
week zaterdag.
Slechts wie weet over welke geringe middelen we aanvankelijk
beschikten, kan zich volledig rekenschap geven van de som aan
energie, toewijding en geestdrift die nodig waren om ons weekblad te
doen slagen. Het is dan ook de plicht tot erkentelijkheid en dankbaarheid, die mij er hier toe aanzet hén te danken die de groei van
onze Vlaams-nationale pers in de allereerste plaats hebben mogelijk
gemaakt : de honderden onbaatzuchtige propagandisten en kaderleden die jaar na Jaar de abonnementenslag en week na week de kolportageslag voerden.
Sinds 23 mei van dit jaar zijn we als partij weer een grote stap
vooruit gegaan. Het is mijn wens dat deze groei ook thans opnieuw tot
uiting zou komen in ons blad, dat méér dan ooit een noodzakelijk
wapen in onze strijd is. Onze pers dient zich thans te richten tot de
meer dan 350.000 kiezers van de Volksunie en tot de ontelbaren, die
morgen reeds tot ons zullen komen, indien wij hen op een efficiënta
wijze weten te bereiken.
Het is dan ook met vreugde en met trots dat ik dit eerste nummer
van de nieuwe reeks aan de lezers voorstel : een weekblad dat voortaan, behoudens in de zomerse verlofweken, telkens op 24 bladzijden
zal verschijnen en dat in de afwisseling van zijn rubrieken uiting wil
geven aan onze Vlaams-nationale belangstelling voor en bekommernis om alle facetten van het leven in het moderne Vlaanderen. Deze
algemene belangstelling en bekommernis hebben wij vast willen leggen in een nieuwe benaming, die de nadruk legt op de onderlinge verbondenheid van de ganse Vlaams-nationale gemeenschap. Door deze
wijziging wensen wij tevens de vroegere naam van ons weekblad vrij te
maken voor het kaderblad, dat binnen afzienbare tijd zal verschijnenHet is duidelijk, dat deze naamverandering geen geestesverandering
is en dat ons weekblad de Vlaams-nationale lijn duidelijk zal voorttrekken.
Het is mij bekend hoe vele onzer propagandisten, vooral van het
eerste uur, vergroeid zijn met een naam die doorheen de jaren deel
uitmaakte van hun strijd van iedere dag. Deze gehechtheid heeft mij
ontroerd, want zij getuigt van een sublieme trouw. Ik ben er van overtuigd dat zij deze trouw en gehechtheid aan ons blad zullen bewaren,
nu het opnieuw een beslissende stap op de weg vooruit heeft gezet.
Op hen en op gans het kader durf ik rekenen om in de eerstkomende
weken en maanden op groter schaal dan ooit tevoren te werven voor
ons blad. Het is alleen zó, dat een onafhankelijke, vrije, Vlaams-nationale pers kan groeien.
mr F. Van der Eist
voorzitter Volksunie
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deze week in het land
J'ien Vlaamse verenigingen
richten een « Aktiegroep Leuven » op die o.tn.
etst : autonome
nederlandstalige
universiteit,
verhuis van de
franstalige
afdeling naar Wallonië en verdubbeling
der fakulteiten
aan de V.U.B.
De Vlaamse
professoren
treden deze eisen bij.

en assistenten

van

de Leuvense

In de Senaat zoals in de Kamer omzeilde de regering
kwestie n.a.v. het financieel debat door een « eenvoudige
stemmen.

universiteit

de
vertrouwensmotie » te laten

In de Kamer eiste de thans 12 man sterke V.U.-groep voor het eerst een
naamstemming,
over de Voer-interpellatie
van drs Coppieters. De Vlaamse
C.V.P.-ers en B.S.P.-ers steunden de regering 1

Waar blijft
heid ?

de menselijke

waardig-

uitdrijving
in de polder
(red.) Deze week was het bekende Scheldedorpje Lillo weer eens in het nieuws. Het
Antwerpse stadsbestuur had het immers
eens te meer nodig gevonden, bewonersdie-het-zo-maar-niet-nemen op de straat te
zetten. Verleden donderdag was het de
beurt aan staatsbeambte Lodewijk Marinus
die als dusdanig wel een mondje kan meespreken over onteigeningen en de wetten
terzake. Aldus had hij met enig sukses,
sinds een rechterlijke uitspraak van I apnl
1965, de (wettelijke) strijdbijl gehanteerd,
hetgeen blijkbaar niet in de smaak viel
van de Antwerpse stadhuisbonzen.
Op 5 november werd door de deurwaarder een uitdrijvingsbe\el overgemaakt. Dit
nu is geheel in tegenspraak met de beloften
die door het kollege terzake werden gedaan.
Verkden donderdag togen werklui naar
Lillo, vergezeld en beveiligd door een
tiental gewapende agenten, braken de deur
bij Marinus open (de man was aan de arbeid te Brussel) en zetten de inboedel op
de harde kasseien van de steenweg. Dan
kwam er een bulldozer-van-formaat en
duwde het huis in mekaar.
De Polderse V.U. en het Polders Aktiekomitee laten het echter daarbij niet.
Er wordt o.m. overwogen, het volledig
dossier van Antwerpens polderbeleid over
te maken aan de gemeenten op de linkeroever (w.o. ook Oosvtlaamse), die in de
Antwerpse expansie zouden kunnen betrokken worden.
Maar méér daarover volgende week.

Krizis in de C.V.P.

de spanningen
worden
nierl(baar
(w.j.) Dat de C.V.P. een zware krisis doormaakt, werd openlijk toegegeven op een arrondissementsvergadering te Gent én door
minister Eyskens én door Gerard van den
Daele én door Leo Tindemans.
Ook Jan Verroken, die zich in het Voerdebat beter gesteund voelde door de Volksunie dan door zijn eigen partijleiding, zegt
aan wie het horen wil" dat zonder hem in
Oudenaarde-Ronse de C.V.P. buiten ligt,
omdat thans alle volgelingen van Leo Vindevogel en Florimond Grammens voor hem
louden stemmen.
Nog een tweede Hertoginnedal en het
lal niet meer waar zijn! Denk aan de
grondwetsherziening en aan de hervorming
van de C.V.P., Jan. Gebeuren beide niet
in federafiserende zin, dan heeft de C.V.P.
er in Vlaanderen gelegen.
Ook professor Derinc, die vsm de CVJP.

een vetbetaald schepenambt te Antwerpen
ten geschenke kreeg en van de Vlamingenvreter rector Deschamps te Leuven een
volwaardig professoraat en dat alles om
braaf te zijn, voelt de krisis naderen en
zijn ambitie groeienl
In « De Standaard » schrijft hij dat men
de C.V.P. niet moet splitsen, zoals Van den
Daele voorstelt, maar dat men toch ver genoeg moet gaan. Typisch voor een finassierder en would-be diplomaat.
Hij wil zeker zoiets als de splitsing van
de K.U.L. - U.C.L. en van de U.L.B. •
V.U.B., die samen Vlaams-Brabant willen
verfransen?
Ga toch maar niet te ver, Mon, of ge
krijgt nog een « aanmaning » van rector
Deschamps, zoals in uw V.V.B.-tijd toen
ge pleidooien hield voor « pragmatische
federalisering ».

AU ge nu ergens ontslag moet nemen,
is het niet meer de V.V.B., maar zal het
geld kosten]
£ n waxr is de tijd van bet volwassen
federalisme van Wilfried Martens, die
thans in opdracht van eerstc-minister Harmei de dossiers Straatsburg en de Voer
diende te onderzoeken om o.m,^ zijn. vroegere vrienden in het parlement van antwoord te dienen. Waarom zet men hem
niet in om de C.V.P. van haar krisis te
genezen? Of Dries Dequae, die privatim
vericlaart dat hij nog heel wat meer kan
vertellen over hetgeen niet alleen Lefèvre maar ook P.W. Segers — de permanente minister, het brengt op — hem onder
de vorige regering hebben opgedrongen.
< Maar >, jammert hij, < daar is de partijtucht >.
En dan zijn er de misnoegde vrienden
van Theo Lefèvre, prof. Breyne in « De
Nieuwe Gids » en de heer Van Cauwelaert in « Het Volk », die de regering Harmei graag als doodgeboren voorstellen.
Zoals men ziet is de C.V.P. een fraaie
eenheidspartij.
Als men daarbij nog bedenkt, ^ a t de
Waalse arbeidersvleugel (de M.O.C.) er
ernstig aan denkt de C.V.P. te verlaten
(o.m. te Luik waar de aanhang van Harmei, evenals die van de socialist Dehousse
trouwens, kleiner is dan ooit). En dat in
de C.V.P. van de Oostkantons de « Heimattreuen » in opstand gekomen zijn tegen de belgskiljons. En dat oud-eersteminister Duvieusart er ernstig aan denkt,
leider te worden van een « overkoepelende Waalse partij » enz. enz.

ELISABETH
Het toeval wil dat we deze rubriek, waarin we iedere week een binnenlandse figuur onder het vergrootglas zullen nemen, moeien openen met een nekrologie. We zi;n er het toeval niet dankbaar om; het is inderdaad uiterst moeiUjk om een afgerond oordeel uit te Brengen over een lid van de koninklijke
familie. De Chinese muur die steeds tussen het hof en het volk heeft gestaan,
maakt het onmogelijk om enig inzicht te hebben in de persoonlijke drijfveren
en opvattingen van onze vorsten. De officiële geschiedschrijving helpt ons geen
stap vooruit : zij staat volkomen in het teken van een kwezelachtige bewondering en van een kritiekloze welwillendheid op zijn padvinders.
Zo kunnen grote meningsverschillen ontstaan. De echtgenoot van Elisabeth,
honing Albert, heeft in Vlaamse kringen nooit veel simpatie gehad; een generatie lang noemde men hem eenvoudigweg de « koninklijke woordbreker ».
Slechts geleidelijk-aan is gebleken, dat een dergelijke appreciatie evenzeer een
vertekening van de werkelijkheid was als het officieel beeld van de « koningridder >. Uit de gegevens waarover we thans beschikken, blijkt immers duidelijk
dat Albert — verre van een onverzoenlijke fusqu'au boutist — gedurende de
eerste wereldoorlog herhaaldelijk gepoogd heeft om met de Duitsers tot onderhandelingen te komen en een afzonderlijke vrede te sluiten. Ook over de
Vlaamse beweging heeft de man wel anders geoordeeld dan de heren van Havere.
Dat de pogingen tot onderhandelen met de Duitsers liepen over Elisabeth's
von Wittelbach'se relaties, is al een eerste korrektie aan de officiële, louter
heroïsche klisjee. Er zullen stellig nog wel een aantal andere korrekties noodzakelijk blijken, maar daarvoor zal de tijd moeten zorgen. Vandaag kunnen we
slechts raden naar wat koningin Elisabeth als mens eigenlijk is geweest, naar
wat haar dreef en naar wat de kern van haar opvattingen
vormde.
Doch ook vooraleer we het antwoord kennen op deze voor een volledig
en rechtvaardig oordeel zo belangrijke vragen, kunnen we toch reeds een paar
grote lijnen trekken.
Eén daarvan is, dat van enige speciale verbondenheid tussen Elisabeth en
het Vlaamse volk nooit iets te merken was. Zij sprak inderdaad
Nederlands,
maar zij deed het zo weinig dat aan haar kennis van onze taal door velen werd
getwijfeld. Ze is wel eens gaan spelevaren op de Leie met Vlaamse kunstenaars,
zij had kontakten met Mieke Belpaire, Kamiel Huysmans en baron Opsomer.
Veel is dat allemaal niet en het reikt nauwelijks uit boven de protocolaire verplichtingen. Het Vlaamse volk is haar — tot en met in zifn kulturele en artis'ieke aspiraties — steeds volkomen vreemd gebleven.
Elisabeth is er gedurende de langste tijd van haar aanwezigheid aan het
hof nooit in geslaagd, de Chinese muur tussen het paleis en het land te slopen.
Heeft zij het ooit getracht? Zij heeft vaak de indruk gegeven dat ze een eigen
oordeel had en dat ze niet zo hoog opliep met de koude drukte van hovelingen
en officiëlen. Verder dan een ietwat superieur-smalende glimlach kwam het
echter niet. Slechts in latere jaren, vooral na de tweede wereldoorlog, is zij haar
eigen inzichten en opvattingen
gaan doorzetten. Maar ook hier kunnen we
slechts raden naar de drijfveren. Het Heeft heel wat kwaad bloed gezet dat Elizabeth te Moskou Tsjaikowski ging herdenken in het jaar van de opstand te
Boedapest. Haar reizen naar het Rusland van Kroesjtsjev en naar het China van
Mao verschaffen jarenlang inspiratie aan de karrikaturisten. Deed ze het inrterdaad omwille van de wereldvrede of joeg ze een gril naf We kunnen er voorlopig kruis of munt om spelen.
Elisabeth's verdiensten op het karitatieve vlak en op het gebied van de kunsten zijn onbetwistbaar .Zij was een uitstekende violiste en ze beeldhouwde.
Maar daarnaast heeft ze op grote schaal aan mecenaat gedaan m de wereld van
de muziek; de wedstrijd die haar naam draagt, zal haar stellig overleven.
Het is spijtig dat het Vlaamse volk zo weinig heeft ontvangen van een vrowv
die dan toch heel wat te geven had. Zelfs op het domein van haar grootste verdiensten, de muziek, is zij doorgaans aan Vlaanderen voorbijgegaan.
Men noemt haar een Grande Dame. We zullen het niet tegenspreken. Maar
tussen een Grande Dame en een Grote Dame ligt er niet alleen een taal-, maar
ook een gevoelsnuance.
dio Genes.

Tenslotte wordt er door de C.V.P.-leiding nog geklaagd dat ze niet eens weet
of haar « mannen » in de sociale organisaties — en dat zijn dan vooral de opstandige vrouwen! — haar niet in de rug zullen schieten.
Zonder dan nog te f>raten van hen die
dank zij de C.V.P. binnengeloodst werden
in radio en T.V., in het onderwijs, in de
administratie en zelfs in de pers en waarvan men vreest dat ze van lieverlee allen
Volksunie zullen stemmen!
Wat een eendracht in de giote, giote
partij!

•

Het senaat<;dehat

over

Stranf<;hur^

de onhoudbare
struktuur
(f.vd.e.) In de Senaat heeft de P.V.V.-er
Gillon de regering geïnterpelleerd over de
erkenning van de bevoegdheid van het
Europees Hof voor de rechten van de mens
te Straatsburg. De bedoeling lag er vingerdik op : de P.V.V. hoopt dat de franskiljons te Straatsburg gelijk zullen krijgen
met hun klachten tegen de taalwetten.
Meer wellicht dan de oude liberale partij
is de P.V.V. thans, door het opvissen van
gewezen
conservatieve,
franssprekende
G.V.P.-cr», het laatste bastion van het
meest hatelijk en aftands franskiljonisme :
het is kenschetsend dat een P.V.V.-ei uit
Vlaanderen, uit Kortrijk, deze interpellatie kan houden zonder enig protest van de
overige Vlaamse P.V.V.-ers!
Hij kreeg daarbij nog de ongevraagde
steun van een andere Vlaming, Pierre Vermeylen, wiens volslagen onbetrouwbaarheid
m Vlaams opzicht wij reeds sedert lang
kennen, o.m. door de publikatie van de vervalste uitslagen van de talentelling van
1947.
De regering heeft deze keer dan toch
het gevaar ingezien. Het is zeker niet uit
liefde voor de Vlamingen of uit bezorgdheid voor taalwetten, die openlijk gesaboteerd worden met welwillende medewerking van de regering (zie o.m. de Franse
school te Remersdaall), dat zij voorzichtig voorbehoud maakt. Doch de heren ministers geven zich rekenschap ervan dat
een veroordeling van de taalwetgeving te
Straatsburg een ramp zou zijn voor hen,
voor de Belgische eenheidsstaat. De eventuele ineenstorting van de taalwetgeving,
waarop de minimalistische
Vlamingen
steeds al hun vertrouwen gesteld hebben,
zou slechts één uitweg open laten : federalisme.
Taalwetgeving betekent inderdaad taaldwang, een beknotting van de vrijheid
van de enkeling. Doch in een normale, nationale staat heeft men geen taalwetgeving
nodig. Er bestaat geen taalwetgeving in
Nederland, in Duitsland, enz... De taalwetgeving is noodzakelijk in de unitaire Belgische Staat waar de vrije konkurrentie tussen de talen voor de Vlamingen onaanvaardbaar is op straf van zelfmoord.
Waarom? Omdat alle gevestigde machten
in deze Staat steeds en nu nog met al hun
macht en invloed de Franse taalimperialisten steunen tegen de Vlamingen. (Zie nogmaals Remersdaal : iedereen is akkoord dat
de Staat in overtreding van de wet er( tegen de Vlamingen in een Franse school,
opgericht door Franse taalimperialisten,
subsidieert.)
De mandatarissen van de Volksunie in
de Senaat hebben zich bij de stemming
onthouden. Dit was een gemotiveerde onthouding : geen steun vanzelfsprekend aan
de interpellant, maar ook geen vertrouwen
in de regering.
In principe zijn wij voorstanders van de
Rechten van de Mens en van de bevoegdheid van een rechtsmacht om de enkeling
te beschermen.
Doch wanneer er een konflikt zou ontstaan tussen de Belgische Staat en het Europees Hof rond de taalwetgeving, moet of
mag men niet verwachten dat het onvervreemdbaar recht van de Vlaamse gemeenschap op de integriteit van haar taal- en
kultuurgebied kan opgeofferd worden.
Dan zal alleen een nieuw bewijs geleverd
zijn dat de struktuur van de Belgische eenheidsstaat niet deugt.
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nazijn
DE POSTBODE ...
... komt over enkele dagen bij U thuis h e t abonnementsgeld voor ons blad
Innen- Mogen we U vragen,
uw huisgenoten te willen
verwittigen en het geld alvast klaar te leggen ?
Zoals U gelezen hebt in
de redaktionele brief op
blz. 2, bedraagt h e t abonnementsgeld t h a n s 280 fr
per jaar.
Alleen reeds de fiskale
maatregelen van de huidige regering noopten ons, de
abonnementsprijs van ons
blad op 16 pagina's te verhogen tot minstens 250 fr.
Door een extra inspanning
slagen wij er echter in, U
voor 280 fr 8 pagina's méér
te geven. U betaalt dus per
j a a r nauwelijks 30 fr (de
prijs van twee pakjes sigaretten) voor een uitbreidmg van 50 t.h. : een
zaakje.
Wij hopen, dat de uitbreiding van ons blad U
bevalt en dat U ons m 1966
trouw blijft. En nog wat :
graag kenden we uw mening over onze nieuwe formule. Welke rubrieken zag
U graag verschijnen, welke vindt U er te veel aan ?
We vernemen het graag;
onze lezersrubriek staat
wljd-open !

STIJLVOL
EN VOORNAAM
Telkenjare in november
herdenken de oud-Oostfronters te Gent h u n gesneuvelden. Zo ook dit jaar verleden
zondag. Indien de beroepsresistencialisten voor enig begrip en enige menselijkheid
vatbaar waren , zouden we
hen de raad geven eens n a a r

zo'n herdenkingsplechtigheid
te gaan kijken.
Zij zouden er heel wat a n ders zien dan de klauwen van
het zich terug oprichtend n a zistisch monster !
De oud-Oostfronters hebben een merkwaardige traditie op h u n herdenkingsplechtigheid in het leven geroepen:
zij slagen er telkenjare in, te
ontsnappen
aan
heroïeke
bombast en zij maken van
h u n gedenkdag een stijlvolle
en hoogstaande artistieke gebeurtenis. Ook dit j a a r was
de evokatie een knap stukje
doorvoeld artistiek werk. De
kunstkritikus J a n D'Haese
sprak de gelegenheidsrede
uit; herinneren we er aan,
dat bij vroegere plechtigheden reeds Vlaamse verzetsmensen als drs. Coppieters en
oorlogsvrijwilliger
Brienen
aan h e t woord kwamen.
Slechts een gemeenschap
die uit een groot en schoon
idealisme is gegroeid, kan
zich — na vele ontgoochelingen en een onmenselijke repressie — zo positief en menselijk uiten.

VERDER BETALEN,
ASJEBLIEF I

verder te betalen en doodgewoon voort te steunen.
Toch wel voordelig, zo'n
technisch en financieel eenrichtings-verkeer !
En inmiddels werd de < regering van het komplot»
weggevaagd door een militaire staatsgreep : nieuwe faze
in een dolle ontwikkeling.

MAIDEN-SPEECH
V.ü.-senator dr. De Paap
hield deze week in de senaat
zijn maiden-speech. Hij kwam
op de tribune n a a r aanleiding
van de interpellatie over de
watersnood in de Westhoek.
Hij achtte het onaanvaardbaar, dat de minister van
Landbouw de boeren in de
Westhoek aan hun lot zou
overlaten- Hij verwees o.m.
naar het feit dat de Waalse
boeren, die vorig jaar te lijden hadden onder een uitzonderlijke droogte, 45 miljoen
schadevergoeding kregen :
een precedent dat zal toelaten, t h a n s vast te stellen of
een Westvlaamse boer evenveel waard is als een Naamse
of een Luksemburgse boer.
Ook in de senaat is het te
merken, dat de Volksunie
sinds 23 mei in versterkte gelederen is teruggekeerd !
We kijken t h a n s reeds uit
naar de interpellatie Elaut
over de bezetting van de I J zertoren.

AASGIEREN

De regie van Telefoon en
Telegraaf betaalt aan ieder
De regerings van Leopold- personeelslid n a 35 jaar dienst
stad heeft dezer dagen met een premie van vijfduizend
een « Belgisch komplot» uit- frank.
gepakt. De heren.vinaaktea, "^lijMns' één'" l'èzersbrief in
groot kabaal, sleurden de « De Standaard » is op 25 okzaak voor het internationale tober jl. een dienstorder verfbrüm ên beschuldigden niet schenen, waarbij deze premie
allen een aantal Belgische ontzegd wordt aan hen die
militairen, m a a r ook ambte- wegens incivisme een straf
naren en missionarissen.
opliepen die de inhouding der
De Kongolese slimmerds wedde overtrof; lichter gevoegden er echter in één adem straften krijgen h u n premie
aan toe, dat h e t komplot de slechts n a 37 jaar dienst op
«technische bijstand niet in TT.
het gedrang b r e n g t » .
Dat is een straf staaltje van
Beleefde uitnodiging aan civieke aasgierenmentaliteit.
het land vanwaar de officie- De personeelsleden die bovenren, ambtenaren en missiona- vermelde strafjes opliepen in
rissen komen, om lekkertjes de dolle repressie tijd, zijn

VLAAMS - NATIONALE
BEDENKINGEN
BIJ FUSIES
Enkele maanden geleden was de Sofinazaak oorzaak van opschudding in financiële kringen : de Société Générale slorpte de holding Sofina op. De Duitse petroleummaatschappij Aral heeft de APO
Petroleum Company, die goedkoper benzine verkocht, overgenomen. De grootste
elektriciteitsonderneming van België Intercom gaat haar vier dochtermaatschappijen opslorpen, zodat in deze belangrijke
energiesektor uiteindelijk overblijven :
Intercom, Esmalux en EBES. In de verzekeringswereld heeft de « Royale Beige >
o.m. « Union Beige » overgenomen.
In de bankwereld kenden we de jongste jaren volgende fusies : overname van
de Bank van Dendermonde en het Waasland door de Bank L a m b e r t ; akkoorden

tussen de/e laatste en de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen ; doordringen
van de Kredietbank in Wallonië via het
« Crédit General de Belgique ». En dan
de grote slag : fusie van de Bank van de
Société Générale, Bank van Antwerpen
en Société Beige de Banque tot één mastodontonderneming, de « Generale Bankmaatschappij •».
De Bank van Antwerpen had reeds
vroeger een akkoord met de BSGB, waarbij zij het gebied van Antwerpen voor
zich hield. Als voornaamste redenen voor
de fusie worden opgegeven : de beschikking over een bank die het gehele Belgische grondgebied zal bestrijken en in
staat zal zijn de sterk gestegen kredietbehoeften te voldoen.

Wat een opluchting!

Deze week werd er een nieuw
geplaatst.

stuk voor stuk nog minder
dan lampistenDaarenboven z i j n
deze
straffen reeds sinds 1955 verjaard en mogen zij dus op
geen enkele wijze de loopbaan van de betrokkenen beïnvloeden.
Minister van TT is de heer
Anseele die, indien we ons
goed herinneren, als schepen
van Groot-Gent onder Elias
diende.
Die vijfduizend frank gaan
hém natuurlijk niet aan !
C.V.P.-WETSVOORSTEL
De achtbare heer Baltus,
C.V.P.-senator uit de oorspronkelijk plat-Dietse gemeente Aubel, heeft een wetsvoorstel neergelegd
waarbij
de overheveling van de Voerstreek naar Luik wordt bepleit.
De jongste tijd hebben
woordvoerders van de Vlaamse C.VP.-vleugel herhaalde-

Volgens « L'Echo de la Bourse » zou
de nieuwe bank einde 1964 over 65 miljard deposito's en lopende rekeningen
beschikt hebben, terwijl het totaal aan
vreemde middelen 88 miljard zou geweest
zijn.
De Société Beige de Banque is als Bank
niet zo belangrijk als beide andere. Het
fenomenale belang van deze instelling ligt
echter in het feit, dat ze de bank is van
de holding voor de groep Solvay.
De bankwet heeft destijds de industriële ondernemingen verboden, kredietverrichtingen te doen. Zo ontstond bv. de
Bank van de Société Générale naast de
Société Générale zélf. Evenwel heeft de
bankwet niet verhinderd, dat machtige
financiële of industriële groepen nauw
met sommige banken verbonden bleven
en dat dezelfde beheerders in beide soorten instellingen zitting hadden. Bovendien
hebben holdings aandelen in verschillende groepen, inbegrepen banken. Zodat een
bank die voor een holding optreedt, tegelijk door die holding kan beheerst worden.
Het spreekt vanzelf dat hier enorme
belangengroepen bestaan, wier beslissingen de ganse gemeenschap aangaan. De
partijen en de regeringen hebben hierop
weinig invloed of zijn zelf door vertegenwoordigers van die groepen beïnvloed.
De lawine van fusies schept een groot
gevaar. Het betreft hier een koncentratie
van machten, die een monopoliepositie
gaan innemen, zodanig dat zij de wet
kunnen stellen in het land. Bovendien

Mannek»

lijk gezegd, dat er met hen
over de overheveling van de
Voerdorpen en over de afzwakking van de taalwetten
niet te praten valt.
Deze verklaringen zouden
heel wat aan kracht en geloofwaardigheid winnen, indien de discipline van de
ganse partij er achter zou
staan.
Bij andere gelegenheden
komt die- toch ze nadrukkelijk tot u i t i n g !
Gelijk de zaken thans staan
kan iemand, die geneigd zou
zijn om de heren Vlaamse
woordvoerders op hun woord
te geloven, toch allerminst
vertrouwen hebben in de
C.V.P zélf. Want een Waal,
die alle overeenkomsten en
kongresbesluiten aan
zijn
laars lapt, wordt niet eens tot
de orde geroepen. Integendeel, hij heeft zovéél te zeggen als wie dan ook- En uiteindelijk vaak zelfs méér...
zoals te Hertoginnedal !

hebben zij uitgebreide internationale
relaties die hen ook in het « Europa van
morgen » tot de ware machthebbers
maken.
Wij willen slechts één voorbeeld geven
van de verstrengeling der belangen. De
overblijvende elektriciteitsconcerns hangen elk van grote groepen af : Intercom
van de groep Electrobel, Esmalux van
Sofina, EBES van de Société Générale.
Vermits beide laatste gefusionneerd zijn,
vallen de belangen der elektriciteitsondernemingen nu samen.
Zo kunnen tal van voorbeelden gegeven
worden, waaruit blijkt dat steeds meer
macht in minder handen terecht komt.
Het spreekt vanzelf dat de belangen der
gemeenschap, en in het bijzonder de
Vlaamse volksgemeenschap, aan deze
groepen totaal ondergeschikt zijn.
Als volksnationalisten dienen wij ons
met alle kracht te verzetten tegen deze
ondemokratische evolutie. De macht van
de gemeenschap moet versterkt worden
door effectieve kontrole op de holdings.
Al te weinig beseffen de Vlaams-nationalisten (en zij niet alleen) dat de evolutie naar ekonomische machtskoncentratie een dodelijk gevaar inhoudt voor
het algemeen welzijn. Wij moeten ons
geen illusies maken over de personen
die in de raden van beheer aan de touwtjes trekken ; indien niet uitgesproken
antivlaams, zijn ze volmaakt onverschillig voor elke solidariteit met het volk
waarmee en waarvan ze leven.
E. Slosse.
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BLUNDER

Verleden week vnjdag werd
te Leuven door K.V.H V. en
Brug een zgn. « t e a c h - m » ,
een paneelgesprek gevolgd
door een algemene diskussie,
over het konflikt in Vietnam
gehouden.
De
belangstelling
was
groot;
volgens de kranten
hjeld een meerderheid onder
het gehoor het bij het standpunt, verdedigd door een lid
van de Amerikaanse ambassade, de heer Floydd.
Deze Amerikaanse diplom a a t had nochtans alles gedaan om van bij het begin de
simpatie van de zaal te verliezen De man kwam op deze
«teach-in-», mgericht door
twee Vlaamse studentenvereniginsren, doodleuk
Frans
praten Protest vanuit de zaal
hielp niets, slechts bij het
beantwoorden van de vragen
ging Floyd in op het uitdrukkelijk verzoek van zijn toehoorders en schakelde hij
over op Engels.
Mister Floydd doet ons
sterk denken aan « the ugly
american» en tenslotte zijn
wij niet de eersten om te beweren dat de slechte faam
der VS in Zuid-Oostazië

goeddeels te danken is aan
Floydd'se vergissingen.
De ambassade heeft te Leuven een zware steek laten
vallen !

BELGIË
ONDER DE LAARS

Onder deze t i t d — of wat
er op neerkomt — wordt momenteel in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel een
tentoonstelling
gehouden
over de «Franse tijd». Het
ding heet eigenlijk « België
onder het Konsulaat en het
Keizerrijk » en het is een verheerlijking van een periode,
die in Vlaanderen dan toch
maar tot bijvoorbeeld de Boerenkrijg heeft geleid.
De naam van de tentoonstelling is trouwens al een
leugen op zichzelf : België
heeft nooit onder het Keizerrijk noch onder het Konsulaat geleefd. België werd immers slechts vijftien jaar nadat het Keizerrijk ter ziele
was segaan boven de doopvont gehouden.
Maar kom, les vrais Brusseleirs hebben nog eens de gelegenheid, hun groot heimwee naar la mère-patrie op

De uitbaters van wasserijen zijn misnoegd. Sinds 1961 heeft de regering hun prijzen geblokkeerd; inmiddels bleven de lonen en kostprijzen stijgen. Verleden week zaterdag hielden de wasserij-uitbaters een protest-rit en een vergadering te Duffel.
die tentoonstelling te gaan
uitsnotteren.
Voor ons, Vlamingen, herinnert het Konsulaat en het
Keizerrijk voornamelijk aan
een der somberste periodes
uit onze geschiedenis.

OP DE GOEDE WEG

Namens de V.U.-senaatsfraktie zei dr Ballet n a de interpellatie Gilson rake dingen, meer in het biezonder
tot de Vlaamse P.V.V.-ers die

SAMENLEVEN
Naast het vermogen om te spreken zijn
er weinig menselijke mogelijkheden, die
even verbazingwekkend en fascmerend
zijn als de kunst zichzelf en anderen met
woorden te bedriegen. De wijze Pascal
(deze schrijver is nu beschikbaar, vermits
zijn grote volgeling in alle talen zwijgt !)
meende zelfs dat het onjuist is goede voornemens openlijk en luidop uit te spreken,
omdat men daarna geneigd is verder niets
meer te doen. Men heeft toch al getoond
dat men het goed wilde en ja later...
gezien de omstandigheden... De woorden
•waren er immers, voor zichzelf en voor
de anderen !
Wie naar het luide geschreeuw van
onze tijd luistert, hoort eindeloze kreten
over sociale gevoelens, instelhngen, onderlinge hulp, organisatie, internationaal
medeleven, socialisering... Wie alleen
luistert en niet rondkijkt, wie binnen een
paar eeuwen alleen maar de overgebleven
woorden zou lezen, zou kunnen menen
dat nog nooit te voren de mensen zo innig
hebben samengeleefd, zoveel wederzijds
begrip hebben opgebracht, zoveel verdraagzaamheid hebben betoond... als wel
nu !
Onder onze sceptische blikken smelten
deze bergen van menselijkheid samen als
onooglijke, zwakke ijskegels ! In naam
van de verdraagzaamheid wordt een zeer
reëele tyrannie beoefend : niemand heeft
nog recht op een overtuiging of een
geloof, want hoe zachtzinnig en hoffelijk
hij ook zijn zou, hij is (zo dekreteert de
zogezegde verdraagzame !) onverdraagzaamheid ! Het wederzijdse begrip slaagt
er niet eens in de anderen, zij die verschillen, te beluisteren of zelfs aan het
woord te laten. Eindeloos is het aantal
feiten dat de alleenspraken van hen die
voortdurend over begrip en dialoog spreken, in hun eentonigheid aanwijst ! Al
hebben we dan betere en ruimere woningen, wie zou durven aannemen dat de

innigheid van het menselijk samen-zijn
groter is geworden samen met het klankvolume van de altijd aanwezige radio en
de beeldenovervloed van de onmisbare
televisie ?
En toch heeft deze tijd andere en wellicht grotere mogelijkheden dan het verleden. Ook voor het waardevol menselijke
samenleven. Maar dan moeten we er wellicht aan denken dat samenbrengen, dat
een menselijke ophoping nooit uit zichzelf een menselijke en een menswaardige
ordening wordt , dat een uitschreeuwen
van woorden en gedachten en zelfs een
behoorlijke mededeling van inzichten
nooit zonder meer tot nadenken, tot inzicht en begrip brengt. Dan moeten we
^^ellicht erkennen dat de eeuwenoude
overtuiging dat enkel geest en hart de
mens tot mens maakt, geen dwaasheid
was... Dat verdraagzaamheid alleen maar
werkelijk is voor wie het .moeken naar
waarheid onmisbaar is, want dan kan hij
dit zoeken ook in de andere erkennen en
waarderen. Dat begrip maar mogelijkheid
is voor wie eigen beperktheid even oprecht erkent als hij de armzaligheid van
de ander eerbiedigt. Dat innigheid niet
bestaat voor wie niet luisteren en wachten en wachten en luisteren kan...
Wie samen dit volk dienen willen dat
zij (hoe onbegrijpelijk dit ook is, hoe
« on-modern » dit mag genoemd worden)
lief hebben, moeten beginnen met samen
te leven. Verdraagzaam voor de hartstochtelijke zoeker naar waarheid en inzicht, maar door geen enkele woordenkramer verblind. Vol begrip voor menselijke tekorten en mislukkingen en misgrepen, maar onverbiddellijk tegen elke
vorm van tyrannie Zo bereid om te luisteren en te dulden, te begrijpen en te
verdragen, dat allen die mét ons samenstreven, met ons samenleven in die waardige innigheid die vriendschap heet.
Nemrod.

niet in staat blijken
weerstand te bieden aan de druk
van hun franstalige partijgenoten (Walf zou het worden
met de PV.V. in de regering?)
Dit alles was niet naar de
zin van « La libre Belgique »,
die dr Ballet hiervoor uitschold Het heette dat dr Ballet niet sprak, maar zich
overschreeuwde !
De pers van de kleurpaitijen zal zelden objektief oordelen en zeggen wat de V.U.parlementariérs goed deden.
Nu, voor ons niet gelaten !
Hoe meer ze de V U.-parlementariers zullen uitkafferen
of uitschelden, hoe beter ze
het waarschijnlijk zullen gedaan hebben .
Want als de cegehstahder u
uitscheldt, betekent dat gewoonlijk dat men op de goede weg is.

Z I J N ER N O G . . .

Ter gelegenheid van de bespreking van de motie over
de Voer in de Brusselse gemeenteraad, waarin de kommunisten
vertegenwoordigd
zijn door een Waal en door
een Vlaming (Van Geit) hebben we weer kunnen zien hoe
m een unitanstische partij de
Vlamingen altijd geneigd zijn
de franstaligen aan de leiband te volgen.
Voor de Voerstreek onderschreven de kommunisten de
eis van de overgang naar
Wallonië. Immers, zij stelden
voor : « De raad betuigt zijn
sympathie met de eis van de
Voergemeenten, de wU van de
meerderheid hunner inwoners
te zien eerbiedigen ».
Volgens de jongste verkiezingen spraken 60 t.h. van
de Voerbewoners zich uit voor
terugkeer naar Luik 40 t.h,
reeds voor Limburg (het aantal stijgt voortdurend). Wat
betekenen die 60 t.h- ? De gewone man, die burgemeester
en gemeeatesekretaris nog
nodig heeft om Franse stukken van werkgevers of grondeigenaars te laten vertalen,
durft zich nog niet tegen deze heren uit te spreken.

...« V L A A M S E »
KOMMUNISTEN ?

De Voerstieek was 133 jaar
bij Luik en is nog slechts 2
jaar bij Limburg. Na 133 jaar
Limburg zou niet 1 t.h. meer
voor terugkeer naar Luik te

vinden zijn. Zelfs na 20 j a a r
Limburg halen de pro-Luikenaars geen 20 t h. meer
Vergeet men, dat nog maar
10 jaar geieden 80 t.h. der inwoners van de Waalse gemeenten die t h a n s van Limburg n a a r Luik gingen, zich
uitsprak tegen die overgang
n a a r Luik ? Omdat hun provincieraadslid daar toen t e gen was En wie moet beslissen over de overgang van
een Vlaamse gemeente n a a r
Wallonië of van een Waalse
naar Vlaanderen ' Die gemeente of geheel de volksgemeenschap ? Wat als Eupen
zich morgen uitspreekt voor
Duitsland?
'"'
'"
Voor .de randgemeenten
stelden de Brusselse kommunisten — ook de Vlaamse ! —
voor,
een
demokratische
raadpleging te houden en dan
pas de grenzen van Brussel
definitief vast te leggen. Zij
steunen dus het standpunt
van de franstalige imperialisten. En zeggen dat de talentelling afgeschaft werd juist
omwille van de sociaal-ekonomische druk die haar alle
objektiviteit ontnam !
Zijn er nog Vlaamse kommunisten ?

KOMMISSIE

VRANCKX

De kommissie
Vranckx,
aanvankelijk de kommissie
van de «kommunautaire relaties», werd omgedoopt tot de
kommissie van de betrekkingen tussen de Belgische taalgemeenschappen.
Terecht
deed senator Baltus opmerken dat « Belgisch » overbodig was daar iedereen toch
weet dat het over België gmg
en niet over Frankrijk of
Duitsland. Oud-minister Vermeylen was echter een vurig
verdediger van het woordje
Belgisch ' De bespreking was
nogal verward
Men schafte
de stemmingen af (voorstel
Vermeylen-Sledsens),
maar
aanvaardde slechts geldige
stemmingen als de helft plus
één van de kommissieleden
aanwezig zou zijn
(voorstel
Ancot) Met de taai van bet
ontwerp was het met best gesteld. Met algemene stemmen
werd een
taaiamendement
van senator Jonssen a a n vaard' Jammer genoeg werd
alleen zijn taalkritiek aanvaard Evenmin ais de Volksunie (350 000 stemmen) zullen de duitstahgen (100.000
inwoners van België) in de
kommissie zitting hebben.
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die nu reeds in lengte van Jaren wordt aangeklaagd. Wanneer komt er eens een einde
aan ?

BOND
DER GROTE GEZINNEN

DE K.P. EN DE VOER
Tijdens het Voer-debat vorige week in de Kamer interpelleerde de heer Timmerm a n s over wat hij noemde
« de als uitdaging bedoelde
invallen » van Vlaamse propagandisten in de Voerdorpen.
De Luikse kommunist m e t de
Vlaamse n a a m maakte van
de gelegenheid gebruik om
nog maar eens het standpunt
te verdedigen dat de Voerstreek terug bij Luik dient te
worden gevoegd. Hij diende
trouwens, samen met de kommunist Le Grève, in die zin
reeds vroeger een voorstel in.
Wat zeggen de Vlaamse
kommunisten daarvan ? Er
zit geen enkele kommunist
uit Vlaanderen in het parlement, zodat Waalse parlementairen er de enige en officiële woordvoerders der partii zijn.
Daaruit kan niets anders
besloten worden dan dat de
heren Timmermans en Le
Grève het standpunt van de
hele K.P. — inbegrepen de
Vlamingen — hebben weergegeven.
De kommunisten uit het
Vlaamse land als bondgenoten voor de reaktionaire zogenaamde « graaf » de Sécillon : een merkwaardig en
weinig stichtend schouwspel !

reaktionair als Kronacker
kan daarover toch geen twijfel bestaan. Maar natuurlijk;
de « Rode Vaan » 1

ALS
DE NOOD HOOGST IS...
Tussen de twee vaderlandslievende
oudstrijdersverenigingen van Oostende boterde
het al lang niet meer. De
Oudstrijders zonder meer en
de Vuurkruisen bekeken mekaar met een scheef oog en
diskussies over ereplaatsen in
optochten of op tribunes waren niet uit de lucht.
Daaraan komst weldra —
gelukkig ! — een einde. Vanaf 1 januari zullen beide verenigingen gezamenlijk opstappen, teerfeesten Inrichten, fakkels dragen en kransen neerleggen.
De beide voorzitters hebben
niet nagelaten, de redenen
van deze wapenstilstand te
belichten : «op het ogenblik
dat de eenheid van het land
bedreigt is, past het niet dat
de oudstrijders een voorbeeld
van onenigheid geven ».
Oef ! Eens te meer ontsnapt
ons unitair Belgenland op het
randje...

DIENSTWEIGERAAR

VOORRANG
V O O R WALLONIË
Het Henegouwse Kamerlid
Moreau van de Parti Wallon
interpelleerde verleden week
over de ekonomische toestand in zijn provincie. Minist e r Pierson kwam op de t r i bune om deze interpellatie te
beantwoorden.
Hij begon al dadelijk met :
«De regering erkent het
dringend karakter van de
voorrang voor Wallonië. De
regering is zich bewust van
de moeilijkheden waarmee
Wallonië te kampen heeft en
is bereid, de opleving van dit
landsgedeelte in de h a n d te
werken ».
Voor zover nodig werd dus
nog m a a r eens door de regering verklaard d a t zij, over
en door alle financiële perikelen heen, trouw blijft aan
h a a r politiek van begunstiging van Wallonië.
In de gegeven budgetaire
omstandigheden moet dit beleid meer dan ooit ten nadele
van Vlaanderen uitvallen.

De Gentse kri'jgSi'aad heeft
zopas opnieuw een principieel
dienstweigeraar vero.ordeeld
tot een gevangenisstraf" van
één jaar
Wanneer gaat dit spelletje
ophouden ? Niemand ontkent
de staat het recht, strenge
criteria aan te leggen om de
beginselloze plantrekkers te
scheiden van de dienstweigeraars omwille van gewetensbezwaren. Niemand verzet er
zich tegen, dat de principiële dienstweigeraars verplicht
worden tot een andere gemeenschapsdienst dan dienstplicht.
Maar het veroordelen van
gewetensbezwaarden is een
achterlijke en dwaze praktijk

Tijdens h e t
kamerdebat
over de financiële toestand
werd op een bepaald ogenblik
verwezen n a a r het feit, dat
de Bond der Grote en Jonge
Gezinnen in 1961 geprotesteerd heeft tegen de verhoging van de onrechtstreekse
belastingen.
We zijn uiterst benieuwd,
wat prof. Frans van Mechelen, voorzitter van de Bond
en kersvers C.V.P.-volksvertegenwoordiger, zal doen. Zal
hij het standpunt van zijn
Bond trouw blijven en uiteindelijk « njet » zeggen tegen de
regering en h a a r
fiskale
maatregelen ? Of blijft hij 'n
trouw en gedisciplineerd p a r tijman, die zich neerlegt bij
de asociale verhoging der onrechtstreekse belastingen en
die zodoende de gezinnen in
de steek laat ?
Veel keuze heeft de professor niet : ofwel trouw aan de
Bond, ofwel trouw aan de
partijIn beide gevallen wordt het
bewijs geleverd dat men niet
het een én het ander kan
zijn : voorzitter van een grote
niet-politieke vereniging en
politiek mandataris.

SINT-VERHAEGEN
De Sint-Verhaegenvierlng
van de studenten der Brusselse universiteit gaf, zoals ieder jaar, aanleiding tot het
gebruikelijk misbaar in het
centrum van de hoofdstad;
getuige hiervan de foto op
deze bladzijde.
De Vlaamse studenten hadden op Sint-Verhaegen echter nog een ander varkentje
te wassen. Namens «Geen
taal, geen vrijheid » werd op
de akademische plechtigheid
ter herdenking van de stichting der V.U.B, verleden zaterdag het woord gevoerd
door de voorzitter van dit
Brussels
studentengenootschap, de heer PeetersZijn speech was vooral gewijd aan het probleem van de
uitbouw van een volwaardige
nederlandstalige afdeling aan
de V.U.B. Hij kloeg het dubbelzinnig spelletje aan. dat

" het parlement als uitlaatklep ^^
In de « Gazet van Antwerpen » lazen wij verleden week bovenstaande titel bij een «Vrije Tribune» van de heer
Kiebooms. We vonden het een prettige « kop » en hij zetta
er ons toe aan, even uit het Beknopt Verslag samen te lezen
voor wat het parlement eigenlijk als uitlaatklep diende tij'
dens de zittingen van vorige week. Leest U deze stijlbloempjes
en retorische oefeningen even mee ?
Volksvert. Van Eynde, B.S P. : «Door u op een dwaalspoor te begeven, loopt u gevaar op een hellend vlak t e recht te komen >,
Volksvert. Leo CoUard, B.S.P. : «Ik ben van oordeel dat
het huidige parlement de sociale en ekonomische situatie
goed weergeeft. Van niemand mag verwacht worden d a t
hij doet wat hij niet kan ».
Volksvert. Mundeleer, P.V.V. : « Stel u niet brutaal aan,
mijnheer Van Eynde, daarvoor bent u te minzaam ».
Volksvert. De Grève, kommunist
Moskou, maar van Linkebeek ».

De heer Harmei, eerste-minister : « Zeg dat niet. België
is niet een land dat uiteenvalt. Zeg dat niet tegenover de
openbare opinie, zeg dat niet tegenover de wereld. België
is een groot land dat stevig op zijn grondvesten s t a a t » .
Volksvert. D'Haeseleer, P.V.V. : «Ik ben geen professor,
zelfs geen universitair, ook geen fiskalist en ook geen fatalist, m a a r n a de verklaringen van de minister van financiën begrijp ik er niets meer v a n » .
Volksvert. Van den Boeynants, C.V-P. : « U hebt gezegd
dat we ons op de borst moeten kloppen ». Volksvert. Mundeleer, P.V.V. : « Kiekenborst! ».
Volksvert. Perin, P.W. : « Op grond van die hatelijke
maatstaf, die in ons land een drama verwekt, zouden de
Elzassers bij de Duitse Bondsrepubliek moeten worden gevoegd». Volksvert. Babyion, V.U. : «Zeer w e l ! » .
De heer Spaak, minister van Buitenlandse Zaken : « I n dien iedereen aan het bewind was, zou iedereen handelen
zoals wij ».
Senator Wiard, B.S.P. : «Dat is onjuist en dat weet u
wel, komediant». De heer Struye, senaatsvoorzitter: « Mijnheer Wiard, blijf kalm. Ik kan niet toelaten dat u de heer
Vanaudenhove een komediant noemt». Senator Wiard :
« Dat is een zeer eerbaar beroep, mijnheer de voorzitter >.
Senator Terf ve, kommunist : « De heer Harmei verschuilt
^ i c h in een biechtstoel-stijl. Zijn stijl is echter niet volledig, want hij geeft geen blijk van een volmaakt berouw,
vermits hij niet het vaste voornemen heeft niet opnieuw
te beginnen». Senator Oblin, C V.P. : « Zijt gij naar het
concilie geweest ? >.
Senator Moreau de Melen, P.V.V. : «Ik voeg eraan toe
dat het globale bedrag van de belastingen voor elk gezin
ongeveer 70.000 frank zal belopen ». De heer Eyskens, minister van Financiën : «U heeft het waarschijnlijk over
een zeer groot gezin ».

er in bestaat de staatssubsidies voor de splitsing binnen
te rijven en dan alles te laten
zoals het is : «Twee weken
vóór de akademische opening

werd de verdubbeling vdn de
psychologie afgekondigd ea
dit dan nog om een hevige
reaktie in de Vlaamse middens tegen te gaan en om
louter opportunistische redenen.
*

« VRIJE »
UNIVERSITEIT ?

DE VOETMAT
De recente debatten in de
Kamer moeten de krachten
van de inderdaad reeds bejaarde heer Kronacker een
tikkeltje te boven zijn gegaan.
De
blauwe
suikerbaron
trok zich in ieder geval op
een bepaald ogenblik uit de
openbare vergadering terug
om een uiltje te gaan k n a p pen in een der leeszalen.
Hij strekte er zich uit in
een der komfortabele zetels
en legde de voeten op een kanapee, niet echter zonder
zorgzaam en propertjes een
k r a n t tussen zijn schoeisel en
de kussens te hebben geschoven. Welke k r a n t ? Bij een

«Ik kom niet van

Sint-Verhaegen

: de « hulde » aan het vA(

(en Manneke Pis.

De heer Peeters legde de
vinger op de wonde, toen hij
verklaarde : « We kunnen ons
niet indenken dat een universiteit met het Vrij Onderzoek
als bazis, zich kortzichtig zou
gedragen tegenover de meest
elementaire begrippen van
menselijke
verdraagzaamheid. Neen, d a t kunnen wij
ons niet indenken, omdat dan
het Vrij Onderzoek zou gefaald hebben ».
Het is aan de V.U.B., om
eindelijk h a a r zo nadrukkelijji verkondigde leuze waar
te maken.
We veroorloven ons echter
een stevig scepticisme, dat er
niet is om verminderd sinds
« De Standaard » het een en
ander onthulde over de broederlijke samenwerking tussen
de Leuvense en de Brusselse
universiteiten op het vlak van
de verfransing van VlaamaBrabant.
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De staatsschuld bedioeg '9p iO
sepiember 11. 480,7 niiljaul, w<iL
bi|na zoveel is als het nationaal
inkomen \ a n één jaai. Dit laalsie
bedroeg in 1964 unniers ()07,')
miljard.
Anderzijds blijken
thans 1.'! 7
miljard nieuwe belastingeen nodi-^
of 4 600 fr. per belasiingsplithtige, om de put te vullen en de
begroting min of meer in evenv^ icht te brengen.
Voorwaar geen sthitieiend bilan dat de grote C.\'.P.-B.S.P. legering ons nagelaten heeft. Als
we daarbij bedenken dat vele ministers van de \orige regering
thans nog minister zijn en dat de
anderen, zoals H a n n e l en Eyskens,
steeds de begrotingen van de vorige regeringen goedgekeurd heb-

dan te zwijgen over ons leger,
waar een georganiseeide verspilling heerst.
De staatsdiensten, volgepiopt
met politieke vrienden, werden
nooit modern georganiseerd en
werken nog volgens 19de eeuw se
nietodes. Het gemis aan koöidinatie steekt de ogen uit. Zo vvoidt
b.v. elke maand een ekonomisch
overzicht gemaakt door het Ministerie van Ekonomische Zaken,
één door hel Ministerie van Arbeid, één door het Ministerie van
Financien en één, door de Centrale Raad van het Bediijfsleven!
Eén dienst zou toch volstaan!
H e t aantal parastatale instellingen is de laatste jaren ontstellend
toegenomen. Vaak was he<. n u t bej)eikt, maar de oprichting ervan

zwaarste last diagen, want voor
hem zullen de
onvermijdelijke
prijsstijgingen het zwaarst aankomen De koppeling van de prijzen
en de lonen aan de indeks is immers niet alles. Vooreerst komt de
aanpassing altijd nadat men enkele m a a n d e n de verhoogde uitgaven gedragen heeft en ten tweede k e n n e n we maar al te best de
indeksbewerkingen, zoals we dat
nog gezien hebben vorige maand
met de broodjes.
W a t gezegd van de kleine
spaarders die van het Spaarfonds
3,5 % interest krijgen, niet eens
genoeg om h u n geld zijn waarde
te laten behouden, want de waardevermindering van het geld overschrijdt de jongste jaren 4 %?
Daarbij zijn de inkomens v an de

GAAT DE STAAT FALJIET?
ben, zijn v\e begrijpelijkerwijze
ook niet geiust in deze regering.
En de P.V.V. moet zeker niet
juichen, want ook zij heeft grote
schuld aan het fantastisch bedrag
van de huidige staatsschuld, n a a r
verhouding een van de alleihoogste in Europa.
De jongste twintig jaar hebben
de dl ie kleurparlijen inderdaad
een slechte financiële politiek gevoerd en dit vaak om Brussel en
AVallonië genoegen te doen.
Zij hebben immers meer dan 60
miljard (een fantastisch bedrag!)
besteed aan steun voor de Waalse
mijnen en ze moeten niet vertellen dat dit een sociale besteding
was, want vele miljarden zijn in
de zakken van de mijnbazen verdwenen. Ook de blufwereldtentoonstelliiig kostte meer d a n 20
miljard en die kwam er vooral
omdat de Brusselse liberalen er
V ooi stander van waren. Andeie
landen als Zweden waren zo verstandig, zulke wereldtentoonstelling te "weigeren omdat ze twijfelden aan het ekonomich n u t ervan. Zij hebben gelijk gekregen!
Men kan daarbij nog wijzen op
andere dure wei ken van twijfelachtig ekonomisch nut zoals de
« Route de Wallonië » of het hellend vlak van Ronquières.
Men vraagt zich daarbij af,
waarom we een zeemacht blijven
houden waarvan niemand weet
waartoe ze dient.
En waarom we een d u u r bezettingsleger in Duitsland blijven
onderhouden 20 jaar n a de oorlog; Nederland heeft er geen. O m

v\eid bespoedigd om politieke
vriendjes te plaatsen en de kaders
weiden overbezet om toch maar
vele partijgenoten een rustige en
goed betaalde job te geven.
De misbruiken op O p e n b a r e
Werken zijn algemeen bekend.
H e t jongste jaar lagen de bijkredieten vaak hoger dan de kredieten. De kwaliteit van de werken .
werd jarenlang onvoldoende gekontroleerd, zodat na korte tijd
op tal van plaatsen dure herstellingen nodig bleken.
Er is trouwens een schrijnend
gebrek aan koordinatie tussen de
verscheidene openbare diensten.
Iedereen kent gevallen waar eenzelfde straat op enkele maanden
een viertal keren
opgebroken
wordt en 'weer dichtgegooid, omdat de diensten voor gas, telefoon,
waterleiding en elektriciteit nïfet
eens met elkaar kuiflien afspreken.
Iedereen kent die feiten, alleen
de regering niet!
T h a n s mag de bevolking de georganiseerde verspilling betalen.
Tevergeefs probeert de regering
de pil te vergulden door te zeggen dat de inkomens beneden de
160.000
fr.
belastingsverlaging
zullen krijgen. W e k e n n e n dat
liedje van bij de jongste fiskale
hervoiming.
De direkte belasting wordt met
een paar honderd frank verminderd, maar de gemeentelijke fiskalileit wordt verzwaard en daar
wordt een veelvoud van het bedrag van die vermindering bijgevorderd!
De kleine m a n zal toch weer de

landbouwers en van de kleine
middenstanders — de eeuwige gefopten — niet aan de indeks gekoppeld.
Zij hebben het klaarblijkelijk
thans nog niet lastig genoeg!
O p de N.M.B.S. zullen rationalisatiemaatregelen getroffen worden — we zullen het afwachten!
— m a a r de tarieven zullen alvast
aangepast worden.
W a t betekent dit?
De pendelarbeiders zijn hoofdzakelijk Vlamingen. Men geeft
hen geen industrie in eigen
streek. De lange verplaatsingen
zijn reeds een schandaal. Zij zullen die verplaatsingen
daarbij
nog d u u r d e r moeten betalen.
De Vlaamse bedienden en ambtenaren moeten door de overdreven centralisatie in groten getale
dagelijks' n a a ï Brussel reiaen. Zij
zullen daar nog eens extra voor
beboet worden!
De mogelijkheden voor de vakverenigingen om eisen te verwezenlijken zullen beknot worden.
Omwille van de konkurrentie zullen niet alle produkten in prijs
k u n n e n verhoogd worden, ondanks de zwaardere kosten. De arbeiders zullen er het slachtoffer
van zijn. Ook het gevaar van de
inflatie en van de werkloosheid
steekt opnieuw het hoofd op.
O p het ogenblik dat de Euromarkt een groeikrisis doormaakt,
komen de nieuwe belastingen zeer
ongelegen. De E.E.G.-kommissie
heeft trouwens uitdrukkelijk gewaarschuwd. Die raad wordt in
de wind geslagen.

De vorige regering had een financiële reserve dienen aan te leggen en de belastingen zouden
thans eerder dienen verminderd
om de
konjunktuurverzwakking
tegen te gaan.
Door de in vele bedrijven fatale
piijsstijgingen zal de binnen- en
buitenlandse vraag
in sommige
sektoren ongetwijfeld afnemen.
W i e zal het gelag betalen?
De zeer kwetsbare Vlaamse nijverheid!
We denken aan de tekstielnijverheid, nog steeds de voornaamste Vlaamse bedrijftak en eksportindustrie bij uitstek. Zal ze na de
prijsstijgingen haar plaats op de
buitenlandse markt k u n n e n handhaven?
De stijging van de weeldebelasting en van de benzineprijs zal
anderzijds een zware klap beteken e n voor de automontagefabrieken te Antwerpen, Genk en Mechelen.
De kleurp)olitici zijn niet alleen
knoeiers o p het gebied van de
Vlaams-Waalse verhoudingen, zij
zijn ook knoeiers o p financieel gebied.
Zo er thans geen ernst gemaakt
wordt met de bezuinigingen, gaat
de Belgische staat n a a r het bankroet.
En men kan bezuinigen!
O p het leger in de eerste plaats,
ook door de afschaffing van het
bezettingsleger in Duitsland.
O p de uitgaven voor ziekte en
invaliditeit door de misbruiken,
die iedereen kent, uit te roeien.
O p openbare werken waar m e n
de uitvoering van de werken degelijk moet kontroleren en waar
beter dient gekoördineerd.
De eficiency in de administratie dient gevoelig verhoogd en aan
de vriendjes-politiek moet een
einde komen.
De uitgaven voor Nationale Opvoeding dienen gerationaliseerd.
Ook moet de strijd tegen de belastingsontduiking beter georganiseerd worden. De kleinen moeten
altijd betalen, de groten slippen
steeds door de mazen van het net.
Zal er wat van komen?
Eerst zien, zei de blinde.
Wel zal de regering rekening
dienen te h o u d e n met een verscherpte oppositie.
W a n t o p het zo belangrijke gebied van de financiële politiek zal
de Volksunie zich ter dege laten
gelden.

DRS W. JORISSEN
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KEMELBRUG

VERDWIJNT

Op een v r a a g
v a n de s e n a t o r e n
J o r i s s e n e n B a l l e t over h e t s c h a n d a a l
v a n de K e m e l s b r u g te Wilrijk op de
g r o t e weg B r u s s e l - A n t w e r p e n h e e f t
de m i n i s t e r van o p e n b a r e werken g e a n t w o o r d , dat ze zal vervangen worden door een n i e u w e brug. Voor 1966
zouden er kredieten
uitgetrokken
worden om de w e r k e n te k u n n e n a a n besteden.
E e n andere v r a a g v a n dezelfde s e n a t o r e n betrof de smalle beweegbare
brug op de rijksweg Brasschaat - 's
Gravenwezel te Schoten, a a n Bobbyland. De minister erkent d a t de brug
een hinder is voor h e t wegverkeer
m a a r schrijft dat hij nog niet weet
wanneer hij die brug zal laten vervangen.
NOG WAALSE

Een luchtfoto

van de beruchte

KjimédbruM.

MINORISERING

O p een vraag van senator Wim J o rissen over de toelagen door h e t m i nisterie v a n openbare werken verleend a a n gemeentelijke wegen o n derscheidelijk v o w de vier V l a a n u e

p r o v i n c i e s e n a r r . L e u v e n , voor de
vier W a a l s e p r o v i n c i e s e n a r r . Nijvel
e n voor h e t a r r o n d i s s e m e n t Brussel
v e r n a m e n we dat in 1964 Wallonië
390 m i l j o e n o n t v i n g , V l a a n d e r e n 270
m i l j o e n e n Brussel 34 miljoen.
Zoals m e n ziet blijven de W a l e n
geminoriseerd !

DEMAGOGEN
EN

SUPERDEMAGOGEN

In een v a n h u n t i e n w e t s v o o r s t e l len die ze reeds i n d i e n d e n ,
hebben
onze vijf senatoren voorgesteld d a t
m e n ook een schijf v a n 100.000 fr zou
v r i j s t e l l e n van erfenisrechten voor de
kinderloze e c h t g e n o o t of e c h t g e n o t e
na h e t overlijden van zijn huwelijkspartner. € La libre Belgique > v o n d
dit w e t s v o o r s t e l demagogisch. T h a n s
heeft de regering echter a a n g e k o n digd dat in soortgelijke gevallen n i e t
100.000 fr m a a r wel 200.000 fr, of h e t
dubbele, zal vrijgesteld zijn v a n e r f e nisrechten. Zal < La libre Belgique >
de regering t h a n s voor superdeoaagogen verslijten ?
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een vlaamse noodkreet vanuit brussel
Dr Vic Anciaux, V.U.-volksvertegenwoordiger
voor Brussel, heeft zich op 25 november schriftelijk tot al de Vlaamse kamerleden gsv;end otn hen te wijzen op
de dramatische toestand, waarin de Vlaamse gemeenschap zich te Brussel en in
Brabant bevindt en om hen te verzoeken, daarmee rekening te willen houden bij
de eerstkomende debatten over de Vlaams-Waalse verhoudingen in het parlement.
We laten hieronder de tekst van deze brief gedeeltelijk volgen.
f Al staan de financiële moeilijkheden
Van het land terecht in de volle aandacht, toch zal niemand ontkennen dat
de Vlaams-Waalse verhoudingen het
kernprobleem vormen van onze binnenlandse politiek. Het is U overigens
bekend dat Brussel en zijn periferie
het knelpunt zijn in dit vraagstuk.
U zult er wel akkoord kvmnen over
zijn dat de franstaligen thans eensgezind een waar offensief ontketend hebben. Zij trachten een bevoorrechte
machtspositie te behouden. Ze miskennen de taalwetten en willen deze afbreken. Ik veroorloof mij enkele recente voorbeelden uit een veel langere
reeks :
— de moties die voorgesteld werden in
de gemeenteraden van Eisene, Schaarbeek, Etterbeek en Brussel;
•— de stelselmatig opgevoerde boycot
en veronachtzaming van de wet houdende taalregeling in het onderwijs te
Brussel;
•— de verwaarlozing van het naleven
der taalwetten in de openbare besturen, in de Nationale Bank, in de
A.S.L.K., in de diensten van de Sabena;
— de a-sociale toestanden in de gasthuizen, afhangende van de C.0.0. van
de Brusselse gemeenten;
'— het niet inlossen van de belofte der
splitsing aan de Vrije Universiteit te
Brussel;
— de aanvallen tegen de vaste taaicommissie en zelfs de innerlijke boycot;
— de agressieve houding der Waalse
professoren en leden van de raad van
beheer van de Kat. Univ. te Leuven.
De sociale en politieke druk die de
eenvoudige Vlaming te Brussel doet

parlementaire
Het debat over het financieel
bankroet van de regering LefèvreSpaak en de « noodlotsbegroting »
van de regering Harmel-Spinoy is
in volle dubbelzinnigheid
besloten.
In een mededeling van 21 blz- kwam
eerste-minister Harmei
op vlakke
toon de instemming van de Kamer
vragen voor de 13 miljard nieuwe
belastingen. De stemming hierover
bracht de regeringsmeerderheid, en
vooral de socialisten, in een moeilijk parket. Het goedkeuren van de
eenvoudige motie van de regeringspartijen betekende in feite het akkoord met de maatregelen, voorgesteld in de mededeling van Har mei.
Die maatregelen omvatten de verhoging
van
de
omzetbelasting
f« overdrachttaks » tn slecht ambtelijk Nederlands),
de verhoging
van de benzineprijs e.d. Het is onmiskenbaar dat de verbruiker, en inzonderheid de kleine man, het meest
zal worden getroffen.
Vooral de Waalse socialisten die
in meerderheid op het B.S.P.-kongres tegen de deelneming aan de regering stemden, vinden nu dat de
maat vol is. Zij dragen Eyskens niet
in het hart, herinneren zich dat zij
tegen zijn regering hebhen gestaakt
en zien in hem de man die zijn verfoeilijke eenheidswet
er tóch wil
doordrukken.
Zij worden in de
linkse socialistische bladen om hun
kwade trouw scherp gegispt. Zij
worden door het A.B.V.V. ge\-antrouwd, door de M.P.W. en aanveiwanle bijprodukten
verdacht
geimaakt en door de W^tals? partij en

verstarren in een minderwaardigheidscomplex en toegeven aan de verfransing, is groter dan ooit.
Éen optimisme omwille van enkele
uiterlijke verbeteringen is niet alleen
ongegrond, maar leidt tot verzwakking
van de Vlaamse waakzaamheid.
Gezien dez dreigende toestand ware
het zelfmoord, alleen maar te blijven
bij de verdediging van de bestaande
taalwetten. Vooreerst omdat deze op
zichzelf slechts een halve (en dus onrechtvaardige) oplossing betekenen.
Secundo omdat het duidelijk is wat
er zal gebeuren, gelet op het feit dat
de franstaligen stelselmatig in het offensief en de Vlamingen in het defensief zijn; eens te meer zal naar een
kompromis gezocht worden, waarbij
de bedreiging van een verdere afbraak
der taalwetten niet denkbeeldig is.
Uit de nuchtere vaststelling der feiten blijkt de noodzaak van eendrachtig
Vlaams verzet, niet alleen ter beveiliging van de bestaande taalwetten, wel
ter verbetering ervan en met aanvallende eisen :
— Vlaamse integriteit veilig stellen
door afschaffing van het bestaande
statuut van het afzonderlijk arrondissement der 6 randgemeenten.
— Vlaamse integriteit van Vlaams-Brabant veilig stellen door overheidsingrijpen op het vlak van de plannen en
bedoelingen van de Kat. Univ. te Leuven.
— zo vlug mogelijk uitvaardigen van
de uitvoeringsbesluiten der jongste
taalwetten.
— speciaal statuut voor Rijksgebied
Brussel, dat de 19 gemeenten van de
agglomeratie omvat, o.m. ook om de

krabbels
de kommunisten
zwaar bekonkurreerd. Zij zien reeds het spookbeeld
van de volgende verkiezingen en de
onontkoombare
verpletterende
afstraffing. Schenken zij het vertrouwen aan de regering, dan zullen zij
in Wallonië op hoongelach worden
onthaald; onttr»kken zij hun vertrouwen, dan komt de onvermijdelijke regeringskrisis, met haast zeker nieuwe verkiezingen. De nachtmerrie plots
werkelijkheid!
De P.V.V.-fraktievoorzitter
en interpellant keerde het mes in de
wonde, toen hij verklaarde dat het
goedkeuren van de motie de goedkeuring inhield van de voorgestelde
belastingen. De socialisten, kennelijk
in het nauw, probeerden er zich uit
te kronkelen. Het werd een sibyllijnse discussie over het reglement. Was
het opstel van Harmei een verklaring, dan diendïy een vertrouwensmotie voorgelegd;
was het enkel
een mededeling,
dan volstond een
gewone motie. De juristen scherpten
hun verstand en verdedigden met
klem van argumenten
tegengestelde
konklusies.
Aan voorzitter
Van
Acker werd gevraagd, wat dan eigenlijk een eenvoudige motie is. Van
Acker die de stemming van de eenvoudige motie er door wou jagen,
antwoordde met een brede grijns in
zuivere Lapalissestijl : « een eenvoudige motie is een eenvoudiu,e
motie ». De sucialisien, opgelucht
doordat weer hun verdeeldheid niet
zou blijken en de regering nog niet
over de kop zou gaan. juich'en Van
AtLci.> diepzintugheid toe. Nog uti-

willekeurige en vaak nefaste invloeden
van de lokale politiek op te ruimen.
— afschaffing van het paritair beginsel in de openbare besturen en invoering van de 60-40 verdeling;
— volledige splitsing van een aantal
diensten en administraties, bv. de
A.S.L.K. in twee autonome kassen.
U zal merken, waarde Collega, dat
ik hier slechts punten opsom, waarover alle Vlaamse parlementsleden —
tot welke strekking ze ook behoren —
het eens kunnen zijn : een minimumprogramma, dat slechts ten dele aan
mijn persoonlijke opvattingen tegemoet komt, doch dat m.i. een gemeenschappelijk programma van gans de

der de indruk van het gevaar waaraan zij ontsnapt zijn, schreef Van
Eynde daags nadien erkentelijk, dat
Van Acker « een buitengewoon energiek en ontzag afdwingend voorzitter was ». De socialisten hadden allemaal voor de regering gestemd.
Alleen Cools en Glinne, die spiegelgevechten leveren in hun eigen partij, stemden tegen. Zo steunen de socialisten de regering, maar weigeren
haar hun idtgesproken
vertrouwen.
Fraaie konsekwentie,
die niet van
« buitengewone energie » blijkt geeft
en niet bijster veel gezag afdwingt.
Het scenario met de « eenvoudige
motie » werd deze week dinsdag in
de senaat getrouw herhaald.
Bij de stemming over de motie
naar aanleiding van de interpellatie
Perin : nieuwe heibel. Ditmaal waren er een paar franstalige P.V.V.ers bij betrokken. Perin had Harmei
geïnterpelleerd over zijn brief aan
de voorzitter van de kristen-demokratische fractie m het Europees
parlement, waarbij de eerste-minister de kandidatuur van Leemans
verdedigde als voorzitter
van dit
parlement.
Twee van burgerdeugd
bulkende P.V.V.-ers hadden voor de
« incivieke » Leemans gestemd. Wanneer de P.V.V.-er Declercq de regering te lijf wou omwille van de
aanbeveling van Harmei voor Leemans, wierpen de socialisten hem
prompt de houding van de vaderlandse P.V.V.-heren voor de voeten.
Een van hen. die tn de Kamer zetelt, wou zipi houding op de tribune
komen vetdedigen;
dat werd hem
echter belet door het kabaal van de
socialisten.
Hij stemde tegen de
motie van de regering, waarbij hij
dus te Brussel de aanbeveling van
Hannel a fleemde die hij in Straatbiit'4 had opgevolgd.
, De Volksunie fractie heeft Haimel
gesteund, waarbij zij duidelijk Pain
afkeurde, die uo'.inuuüs eenzijdi'; het
pioces van de collaboratie- wou ma-

Vlaamse volksvertegenwoordiging zou
kunnen zijn.
Indien ik mij tot U richt, is het in de
hoop dat U tijdens de komende maanden — die op het parlementaire vlak
goeddeels in het teken zullen staan van
de hogerA'ermelde problemen — steeds
voor ogen zoudt willen houden wat ikzelf en zoveel anderen iedere dag c de
visu » moeten vaststellen : de reusachtige bedreiging van de Vlaamse gemeenschap te Brussel en in Brabant,
de volledige teloorgang van Brussel als
waarlijk nationale hoofdstad.
Ik dank U voor de welwillende aandacht en zou mij gelukkig achten,
mocht ik er in geslaagd zijn uw belangstelling voor het Vlaams probleem
te Brussel te hernieuwen of aan te
scherpen.
Volksvertegenwoord'ger
Dr Vic Anciaux
Machelen - Biabant.

ken. Dat het Leemans betrof, wiens
houding na de bevrijding weinig
verheffend is, heeft hierbij geen' rol
gespeeld.
Bij de stemming naar aanleiding
van de interpellatie Coppieters over
de verfransende,
onwettelijke politiek in de Voer, maakte de Volksuniefractie voor het eerst gebruik
van haar numerieke sterkte om een
naamstemming te vragen. Het gaf
wat fraais te zien. Al de C.V.P.-ers
(met de flaminganten
Verroken,
Kiebooms, Lindemans en es.) keurden de verf ransings politiek goed.
De vergaderingen van de 2 jongste
weken tonen duidelijk aan dat de
atmosfeer in de Kamer grondig veranderd is doordat de samenstelling
van de Kamer belangrijk gewijzigd
werd. De radikale Waalse en Vlaamse strekkingen
werden
versterkt.
De scherpschutter Perin zaait paniek in de rangen van zijn vroegere
Waalse partijgenoten
en zal hen
drijven naar radikale en doelmatige
wijzigingen in de
staatsstruktuun.
De versterkte Volksunie geeft raak
de repliek en leidt de aanval; zoals
Maurits Coppieters in zijn beide in'
terpellaties, die op alle banken indruk maakten door de stevige argumentatie, de gevatheid en het brio
van de spreker.
De P.V.V., numeriek
sterk
gegroeid, met 2/3 aanmatigende opgeblazen nieuwelingen onder wie kasteelheren en grootnijveraars, overwegend franstalig en poujadistisch,
zal het de regering zuur
maken,
hoewel zij met uitzondering van een
paar knappe elementen,
tottiogtoe
méér blijk vati lawaaierigheid dan
van deskundigheid heeft gegeven.
Deze legislatuur zal boeiend worden wegens de huidige samenstelling van het parlement, en wegens
de uitermate belangwekkende problemen die ztdlen behandeld worden.
Nik Claes.
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Er zijn weinig onderwerpen die in de Verenigde
èlaties zoveel en zo dikwijls aanleiding gaven tot
retoriek en ingehouden passie als de «Chinese
kwestie ». Gedurende 16 jaar dat Mao reeds aan
de macht is in dit land, werden er in de UNO
15 pogingen gedaan om China te laten zetelen.
Vijftien mislukkingen weliswaar, maar wanneer
men de stetnmen vóór en tegen in deze 15 ronden
op een rij zet, ziet men een merkwaardige verschuiving. Dit jaar was het de eerste keer dat
China zoveel stemmen vóór als tegen haalde : alteen twintig onthoudingen vormden nog de kloof,
waarover China tegen de volgende keer gemakkelijk een brug zal kunnen leggen. Wanneer de
Amerikanen gewoon genoegen hadden willen nemen met een enkelvoudige meerderheid, dan had
China precies één stem tekort gehad. En wanneer
men daarbij veronderstelt dat Indonesië in de
VNO aanwezig zou zijn, dan had China het pleit
gewonnen.

Tijden* de algemene Ter^adering van de UNO venchenen de stemmen over de toelating van CKina op liet elektrische hord.

CHINA NOG NIET IN DE UNO!
UITSTEL VOOR EEN JAAR
De V.S. hebben goed gemaneuvreerd:
zij forceerden een stemming, waarbij
China twee-derden van de stemmen nodig had. Dit kreeg het natuurlijk niet
bijeen, maar het is zo goed als zeker
dat het geen twee jaar meer zal duren
vooraleer dat wél zal gebeuren.
Op dat ogenblik zullen de Amerikanen er spijt van hebben, niet vroeger
te hebben ingezien dat er geen tegenhouden meer aan was en dat zij beter
hadden gedaan, een positieve houding
aan te nemen.
Die positieve houding t.o.v. een vernieuwde China-politiek onderstelt niet
alleen, China in de UNO toe te laten
maar ook het te erkennen. Zelfs al
moeten de V.S. lijdzaam toezien dat
China volgend jaar of daarna in de
UNO en wellicht in de Veiligheidsraad
zal zetelen, en dan zal genieten van de
triomf, er in geraakt te zijn zonder
toestemming der V.S., dan zal Washington China waarschijnlijk nog niet diplomatiek erkennen.
Zo ver is men m de Amerikaanse publieke opinie nog verwijderd van een
zakelijke houding t o.v. de kommunistische wereld, dat het nog verscheidene jaren zal duren vooraleer de VS het
zich zullen veroorloven met de Chinezen aan eenzelfde tafel te gaan zitten.
Ook al pleiten organen als de « NewYork Times » en de « Newsweek »
al jaren voor een vernieuwde Chinapohtiek, toch is de gemiddelde Amerikaan door jarenlange propaganda nog
steeds zodanig ingeprent met een vrees
voor de Chinezen, dat het de regering
onmogelijk zou zijn — zelfs al zou zij
het willen, aan haar bevolking een plotse ommekeer in de China-politiek op
te dringen.
Een van de voornaamste redenen
waarom de Amerikaanse regering zich
strikt vasthoudt aan haar officiële positie (in privégesprekken zijn de diplomaten en ministers heel wat gematigder) is ongetwijfeld het feit dat een

ommekeer in de China-politiek meteen
een ommekeer zou meebrengen op andere vlakken van de buitenlandse politiek : c a . de Vietnam-, de Berlijn- en
de Oostduitsland-politiek.
FRANSE STEUN
Het was niet zonder betekenis dat
de meest overtuigde spreker in de rij
van politici die het UNO-spreekgestoelte beklommen om te pleiten voor de
toelating van China, de Franse vertegenwoordiger Roger Seudoux was.
Frankrijk, dat China slechts onlangs
(zij het dan ook in een gaullistisch
perspektief) heeft erkend, bepleit reeds
lang een vernieuwde China-politiek.
Maar het was de eerste keer dat
Frankrijk zich in de UNO openlijk bij
de pro-Chinezen schaarde. « De Verenigde Naties hebben China méér nodig
dan China de Verenigde Naties », was
het kernargument van Seudoux. Hoe
kan de UNO effektief over ontwapening
handelen of over de Aziatische krisis,
wanneer de volkrijkste natie met 650
miljoen inwoners bij dat debat niet
betrokken kan worden ?
De Engelse vertegenwoordiger, Lord
Caradon, noemde hetzelfde argument :
« De Chinese kommunistische regering
heeft zonder twijfel volledige kontrole
over haar territorium ». Ook hij zei,
dat praten over ontwapening of over
gelijk welk Aziatisch probleem onmogelijk was zonder deelneming van de
grootste Aziatische staat.
Daarmee zijn dan de twee voornaamste argumenten gegeven ten voordele
van de erkenning van China en de aanvaarding van deze staat in de UNO.
Ten eerste is kommunistisch China
een staat die na het omverwerpen van
het oude regime (dat nu nog steeds
doorgaat voor hét China), reeds 16 jaar
lang blijk geeft van stevig in het zadel
te zitten. Hoe het ook zijn mag voor
de arme Chinees. De USA heeft al staten erkend die over minder dan één
nacht ijs zijn gegaan en die niet min-

der diktatoriaal waren dan kommunistisch China
Ten tweede kan aan het Aziatische
probleem geen oplossing gegeven worden, wanneer niet wordt aangenomen
dat China feitelijk en potentieel het
machtigste land is van Azië.
BELONING

VOOR

GEWELD 7

Wat kunnen de Amerikanen daar
nog tegen inbrengen ? Dat de kommunistische staat China steunt op de teorie van Mao, die in de grond niets anders zou bedoelen dan een wereldrevolutie en bijgevolg essentieel oorlogszuchtig zou zijn, dus tegen de vrede.
Dat deze fundamentele anti-vrede-politiek van China in de praktijk zou bewezen zijn door de oorlogen van Korea,
de expansie naar India en Tibet, de
oorlog van Vietnam enzovoort...
Goldberg, de Amerikaanse afgevaardigde, haalde inderdaad al deze argumenten aan. Grimmig zei hij dat het

aanvaarden van China in de UNO gelijk
zou staan met een beloning voor geweld en agressie.
Goldberg gebruikte in zijn pleidooi
het gevoelsargument. Hij zei dat de
Chinese mihister van buitenlandse zaken nog onlangs had verklaard dat
China maar dan zou aanvaarden om
in de UNO te komen, wanneer deze
haar resolutie van 1951 (waarbij China
van agressie m Korea werd beschuldigd) zou intrekken, wanneer alle imperialistische poppestaatjes uit de
UNO zouden geworpen zijn (Formosa,
het eerst natuurlijk) en wanneer de
UNO haar zonden zou bekennen. Deze
laatste zouden o.a. zijn : de UNO-operatie in Kongo, de aanvaarding van het
« neo kolonialistisch produkt » Maleisië, en de « dolksteek in de Arabische
rug », Israël.
Dergelijke taal heeft de Chinese minister inderdaad gesproken. En ook
Tsjoe En Lai heeft onlangs gezegd dat
Afrika rijp is voor de revolutie.
De Amerikanen die in de UNO bijdroegen tot de weigering van China,
waren door dergelijke taal vanuit Peking geschokt Maar als enig antwoord
op deze argumenten hoorde men in de
wandelgangen van de UNO steeds het
volgende : zou Peking nog dergelijke
taal spreken, wanneer het een ambassadeur in Washington zou hebben en
een zetel in de UNO en, wat nog meer
is, een zetel in de Veiligheidsraad ''
M.E.H.

deze week in de wereld
Bij staking van stemmen
(zte artikel hierboven).
Roemenië
konflikt.

zou aangeboden

werd China de toegang tot de UNO ontzegd
hebben,

te bemiddelen

in het

Vietnamees

De Kongolese regering onthult een Belgisch « komplot».
De Veiligheidsraad vraagt alle landen, zich « in te spannen » om hun eko
nomische betrekkingen met Rhodesië te verbreken.
De Franse prezident, generaal de Gaulle, werd verleden maandag 75.
De New-York Times bevestigt, dat sommige Nato-bondgenoten der V.S
sinds geruime tijd beschikken over V.S.-kernwapens. Ook België is it
dat geval.
De Franse regering bevestigt haar bereidschap, om na de prezidentsver
kiezingen terug aan het E.E.G.-gesprek deel te nemen. De Franse boeren
blijven trouwens de voltooiing van Euromarkt eisen.
In Kongo voerde het leger een staatsgreep

uit.
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KLEIN VLAANDEREN ?
Als we de tel niet kwijtger a a k t zijn, moet de wereld
momenteel zowat een 119 onafhankelijke staten tellenMeer dan de helft daarvan,
namelijk 60, hebben een bevolking die kleiner is dan het
a a n t a l naderlandstaligen in
België. Hierna volgt het lijstje
van staten met minder bewoners dan Vlaanderen : Albanië,
Bolivié,
Boeroendi,
Cambodja, Centraal-Afrikaanse Republiek, Cyprus, Congo
(Brazaville), Costa-Rica, Dahomey, Denemarken, Dominikaanse Republiek, El Salvador, Equator, Finland, Gabon,
Gambia, Guatemala, Guinea,
Haiti, Haute-Volta, Honduras,
Ierland, Usland, Israël, Ivoren Kust, Jamaica, Jordanië,
Kameroen, Koeweit, Laos, Libanon, Liberia, Libye, Luksemburg, Madagaskar, Malawi, Maldiven, Mali, Malta,
Mauritanië, Mongolië, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Niger,
Noorwegen, Panama, P a r a guay, Roeanda, Senegal, Sierr a Leone, Singapoer, Somalië, Syrië, Tchaad, Tobago,
Togo. Tenezié, Uruguay, Yemen en Zambia.
Eerlijk gezegd : zitten er in
d a t lijstje niet heel wat landen die u voor véél groter dan
Vlaanderen hield ?
Wij trouwens ook !

DE G R O O T S T E MAN
Aan de gewezen minister
van Buitenlandse Zaken der
Westduitse
Bondsrepubliek,
von Brentano, wordt volgend
verhaal toegeschreven.
Toen Adenauer voor het
eerst de Gaulle in Frankrijk
had bezocht, wensten _ de
Westduitse ministers van huii
kanselier te vernemen, welke,
indruk de Franse staatsman
op hem h a d gemaakt : « Hoe
Is hij ? Hard ? Boosaardig ?
Onverzettelijk ? Nationalist?».
«U mag weten dat generaal de Gaulle een zeer sterke indruk op mij heeft gemaakt»,
antwoordde Adenauer. < Ik verberg u niet dat
hij de grootiBte m a n is die ik

Na de stischaiUing der doodstraf in Engeland : < Arme beul! Nu zijn ze er
in geslaagd, hem de strop om te dojht o. (Sinds 26 oktober is de doodstraf
definitief afgeschaft ia Groot-Brittannië).

ontmoette... » hier wachtte
Adenauer een paar ogenblikken, om dan voort te gaan
« ...jawohl, de grootste man
van de negentiende eeuw ».
Si non e vero...

N O E S T E UITVINDERS
Enkele weken geleden verleende het parlement der
Sovjet-republiek Oezbekistan
de titel van «Verdienstelijk
uitvinder » aan de kameraden
Ivan Beljanski en Boris Grabovki die in de hoofdstad
Taschkent op 26 juni 1928 de
eerste televisie-beelden hebben uitgezonden en opgevangen. Een goed half jaar geleden meldde het Russische
agentschap Tass, dat op 9
maart 1938 de eerste T.V.uitzending in Rusland door
e_^n, ploeg technici te Moskou
'werd verwezenlijkt. In dec^wber 1961 deelde de Oekraïense « Pravda » h a a r lezers
mee, dat kameraad S.J. Katdjew in de jaren 1925 tot 1928
de grondslag legde voor de
Russische T.V. Dit bericht
verscheen drie maand nadat
de Moskouse « Prawda » had
weten te vertellen dat de Rus
Boris Levovitsch Rosing op 22
mei 1911 de T.V. uitgevonden

m a c h t kwam, werden reeds
301 processen wegens belediging van het staatshoofd gevoerd.
Het jongste in de rij werd
Ingesteld tegen Jacques Laurent, die onder de n a a m Cecil Saint Laurent en als auteur van « Caroline s> en «Clotilde » — historisch-erotische
best-sellers — beter bekend
is .
Laurent's boek, dat als t e genhanger geldt voor F r a n gois Mauriac's loflied op de
Gaulle, is met talent geschreven. De passages, die Laurent
een veroordeling op de nek
haalden, luidden als volgt :
« de Gaulle heeft al zijn hoop
op de katastrofen van Frankrijk gesteld », hij heeft « de
justitie gebruikt als het instrument van zijn wraak » en
zijn
«loopbaan » is slechts
die van een generaal uit een
burgeroorlog »,

heeft. De « Sovjetskaja Koeltoera»
tenslotte
onthulde
reeds in 1956 dat de eerste t e levisie-uitzending op 29 april MET DE HELM G E B O R E N
1931 plaats vond in het ElekOnder de titel « Een famitrotechnisch Instituut van
lie-album
» liet
prezident
Moskou, onder de leiding van
Johnson bij de New-Yorkse
kameraad Schmakovjiitgeverij McGraw-Hill het
Wie zegt beter ?
testament van zijn in 1958
gestorven moeder Rebekah
Johnson-Bames verschijnen.
De prezidentsmoeder moet
MAJESTEITSSCHENNIS
een vooruitziende vrouw geSinds generaal de Gaulle weest zijn; onmiddellijk na
in Frankrijk terug aan de de geboorte van Lyndon reeds

ALGEBRA

In de «Sovjetskaja Koeltoera » werd een jamerklacht geuit over het Sovjetrussisch
uitgeversbedrijf.
Het blad
stelde de slechte arbeidsmoraal in de boekbinderijen verantwoordelijk voor het toenemend aantal fouten en vergissingen in nieuwe boeken.
Het lezerspubliek is er reeds
a a n gewoon geraakt, bladzijden van de ene auteur terug
te vinden in boeken van een
andere auteur.
De « Sovjetkaja Koeltoera »
citeerde bij wijze van voorbeeld het vraagstuk dat op
bladzijde 260 van de « Verzameling Algebra-problemen »
verscheen : «Op de straat,
waar de goedkoopste prostitutie welig tiert, drukte Rita
haar kind tegen de weke
borst terwijl zij het treurige
lied van de prostituees in de
nederzettingen der cacaostreek zong ».
i

JOHN LINDSAY
De Londense
« Sunday Express » xoaag^4e het e% gnla^gs
op, lie vomspeilert'
ime
ever tien jaar de wereld zullen regeren.
Ah
prezident
der Verenigde Staten anno 1975
zette hij de naam John Lindsay
voorop.
Ook wie deze voorspelling
laat voor wat
ze waard is,ontkomt
niet aan de
vaststelling
dat de ster van Lindsay
vlug
omhooggeschoten is aan de politieke
hemel.
Enkele
weken geleden zou men de Europese
krantenlezers vergeefs gevraagd hebben, wie die
Lindsay
eigenlijk
is; vandaag is de naam
algemeen
bekend.
John Lindsay
heeft op 2 november
de
kiachttoer
volbracht
om
zich tot
burgemeester van New-York
te laten
verkiezen.
New-York
is traditioneel
een
demokratisch bolwerk, ivaar de republikeinen
zo ongeveer met een vierde der stemmen
tevreden mochten zijn. John Lindsay xvas weliswaar geen volslagen
onbekende;
het feit
dat hij in het Huis der
Afgevaaidigden
zat, maakte hem echter nu niet direkt lot
een nationale figuur. Als puilementsUd
rekruteerde
hij traditioneel
zijn stemmen
tn
de welstellende
klingen,
die in groten getale de stad New-York
ontvluchten
om zich
< down-town
» te vestigen, ivaar zij niet in
aanmerking
kwamen om mee te
stemmen
voor New-York's
burgemeester.
Zijn
politiek bolwerk, hel East Sid^ Sitk
Dtttnkt,
ts alles behalve toonaangevend
m de wereldstad. John Lindsay is daarenboven
een
< Wasp », een « white anglo-saxon
ptolestant >; hij behoort dus tot een gtoep die
bij de grote Ilaiiaanse, leise en Joodse gemeenschappen
met
meetelt.
Voor insiders van de internationale
politiek was Lindsay geen onbekende.
Hij beschikt over invloed m de internationale
ftnancies en is sinds 1964 voorzitter van de
politieke kommissie der
NAV0-paHement%leden. Dat schonk hem in de
New-Yorkie
kampanje
echter
weinig
of geen voorspi ong.

Men kan zïcK geen Britser Brit voorstellen dan de man hierboven op onze
foto. Maar sir Clifford Dupont is een ongehoorzame Brit. Hij werd door
de lüiodesische minister lan Smith aangeduid om gouverneur sir Humphrey Gibbs te vervangen. Laatstgenoemde, die door de Rhodesische
regering voor afgezet werd verklaard, hardt het voorlopig nog in zijn van
electriciteit, telefoon en water afgesneden residentie. Het oer-Britse flegm e waarmee de geschillen te Salisbury worden afgehaspeld, kan echter
niet bedriegen : op langere termijn wordt de toestand voor de blanken
in Rhodesië beslist niet gemakkelijk.

las ze In diens ogen « niet a l leen het scherp verstand en
de onbevreesdheid, maar oolc
de doelbewuste wil naar omhoog en de innerlijke grootheid ». De prezident erfde
«de bescheidenheid, terughoudendheid, onafhankelijkheid, soepelheid en de zin
voor verhoudingen » van zija
voorouders.

Zijn succes heeft hij vooial te
danken
aan xvat tn de V.S. uiterst belangujk
i?':
zijn « image >.
De drie en veertigjarige
John
Lindsay
beschikt over een innemende
persoonlijkheid. Uiterlijk heeft hl] iets weg van John
Kennedy. Het harde bedrij) van een Amerikaanse verkifzirig<,kampanje
doorstond
hij
met succes, wat waaischijnlijk
mede te danken is aan de ervanng die hij opdeed als
beioepsakteur
in een der talloze
tealer-

gioepjes uil de Village Akteur vjos hij ove•n^ns*nttiai
'^eüi tijdje; ria in 'd^oorlog
—
net als Kennedy — op een kleine
eenheid
van de marine gediend te hebben,
promoveerde hij tot dokter in de rechten aan de
Yale Law School. Sinds 1948 is hij advokaat. Slechts een tiental jaien geleden
begon hij aan politiek te doen.
Een andere reden van Lindsay's
succes
ligt in de speciale positie, die hij
inneemt
tn de republikeinse
partij.
Bij de vorige
presidentsverkiezingen
was hij een
tegenstander van zijn
partijgenoot
Goldtoater.
De Goldwater-frak tie had thans m NewYork een splinter-kandidaat
tegen hem opgesteld, William
Buckley, die er wel in
slaagde de hele
kampanje
te beheersen
maar die daarmee het tegengestelde
bereikte van wat hij wilde. Hij viel John
Lindsay zo zwaar aan, dat tienduizende
demokratische stemmeis
tot de oveituigmg
kwamen dat Lindsay eigenlijk een liberaler kandidaat was dan hun eigen
lijstaanvoerder
Abraham Beaine. De resl weid gedaan doer
Lindsay's peisoonhjkheid,
die hoog
boven
Beame's « image » uitstak.
Zijn snelle cainère en de gelijkenis
met
John Kennedy
bezoigden
hem de
leputatie, een toekomstige
republikeins
kandidaat
voor het Witte Huis te zijn.
Zover is het echter nog niel! Het
burgemeesterschap van New-York geldt méér als
dood spoor dan als diempel vooi een politieke loopbaan hogeiop. De stad ts uiterst
moeilijk te beslui en; Lindsay's
vooigangei
n agnei biacht er riiels-van teiecht
Lindsay zelf bevindt zich op een
republikeins
eiland midden van een demokialische
zee;
Robert Kennedy houd^smds
de vorige algemene verkiezingen
veel touxuljes van de
New-Yorkse
politiek m zijn hand. Btj de
lepublikeinen
geldt
Lindsay
a/s alleenloper; hij zou het uilersl moeilijk
hebben
om de republikeinse
konveiUie aciiler ziih
te
krijgen.
Uit ztjn
succes is vooral te leien, dut
« image » in de Amerikaanse
politiek
belangt ijker IS dan een republikeins
oj demokiatisch
etiket.
De volgelingen
van Lindsay veislaan het
echter zo met : zij noemen zich de « Young
Society ». Wat zij daaimee precies
bedoelen, woidt duidelijk
wanneer we
bfdenkeii
dnt Johnson regeert onder het motto van
de « Gieat

Society

».
A X.
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Het Waasland is een land van bomen en water. Bomen, ze staan ten overvloede
geplant langs de lensvormtge, buikige grondpercelen en sappige weiden. Ze puren
hun « tocht» zoals de boeren het ter plaatse zeggen, uit die donkere volle grachten, beken en watergangen die langs alle zijden de zoom van deze tapijtjes grond
vormen. Bomen, men vindt ze ook ten overvloede in de gaarden rondom de
nette boerderijen met hun tipische smeedijzeren toegangspoorten, die tegen de
uitkom allemaal netjes in de verf worden gezet, scherp kontrasterend met de
malse hagen waarover ge hier en daar nog wel eens de kop van een bruin paard
kunt zien rekken wanneer het dier nieuwsgierig naar de weg komt kijken. Fruitgaarden, het Waasland spant op dat gebied mede de kroon, vooral dan met appelen perelaars. Wij spraken met Zwijndrechts fruitkweker nummer één, dhr Orient,
die zijn bedrijf heeft aan de grote baan Antw erpen-G ent, even het dorp door.
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De fruitteelt is zich eigenlijk in
het Waasland op grote en moderne
schaal gaan ontwikkelen na de invoering van een bepaalde soort kersen.
Men noemde deze kersen de « pijlen »,
naar de naam van een oude koster uit
Zwijndrecht die Pijl heette en die zich
in zijn vrije tijd onledig hield met het
telen van allerlei planten en fruit en
die ook zeer bereisd w^as, zodat het
hem allicht mogelijk was een of andere soort kersen m te voeren. Deze kers
deed het zeer goed in het Waasland en
het is pas nadat weer nieuwe variëteiten waren ontstaan dat zij haar belang
verloor. Intussen is eigenlijk de ganse
kersenteelt wel achteruitgegaan in het
voordeel van andere fruitteelt, vooral
omdat de plukkosten voor kersen zo
hoog liggen.
Het Waasland is altijd een fruitstreek
geweest. De boomgaarden bij de hoeven vormen hier een aanvulling van 't
landbouwbedrijf. De hoogstam bood
het voordeel dat hij zonder al te veel
zorgen telkenjare z'n opbrengst en z'n
winst gaf en dat bovendien de weiden
-"waarop hij geplant was nog konden
afgegraasd worden door koeien of
varkens. Het bleek dat deze boomgaarden voor velen een bron van goede inkomsten waren, vooral wanneer met
eigen krachten kon gewerkt worden.
Zo is dat in het Waasland nog het geval met de aardbeien Natuurlijk vielen die vroegere boomgaarden niet te
vergelijken met wat wij tegenwoordig
kennen. De mensen vroeger kenden de
middeJen niet om die te doen renderen,
om de opbrengst te verhogen of om de
ziekten en msekten te bestrijden. Overigens, zo vertelde ons de heer Orient,
waren vele van de plagen die wij nu
kennen er vroeger niet. Eenerzij ds komen er ziekten of insekten over uit
vreemde landen — wij staan thans in
verbinding met de verste einden van de
wereld — en anderzijds wordt door het
tegenwoordige moderne besproeien met
insektendodende middelen een zekere
wanorde in de natuur aangericht omdat

niet alleen bepaalde kwaadaardige insekten of plagen vernietigd worden
maar dikwijls ook hun natuurlijke vijanden, wat nadien de oorzaak kan zijn
van het plots opleven van een plaag die
dan in zulke mate woedt dat men zelfs
met de nieuwe chemische middelen te
kort springt.
Bij Orient ging het zoals het bij vele
kleinere boeren in het Waasland gegaan is. Het ouderlijk bedrijf dat verbonden was met een brouwerij ter
plaatse, was te klein om als boer de
kost te verdienen en er zat hem dan
ook mets anders op dan het te mtensifiéren door een of andere specialiteit, in dit geval de fruitkweek. Een
dertigtal jaar geleden begon hij aldus
op zes hektaren zijn bedrijf, dat thans
ontegenzeggelijk tot een der mooiste
van het Waasland is uitgegroeid Tot
de eerste moderne truitkwekers behoorde in die tijd ook dr Elleeger van
Beveren, die in het begin hierin een
hobby vond maar die er zo in opging
dat hij zijn gewone dokterspraktijk
opgaf en zich als tandarts specializeerde om wat meer vrije tijd te krijgen
voor de fruitteelt!
Er worden in het Waasland vooral
appelen en peren geteeld, de appelen
meestal op de zanderige leemgrond en
de peren in de vette polderklei, meer
naar het noorden.
Tegenwoordig wordt nog haast uitsluitend aan laagstamteelt gedaan Hij
biedt het grote voordeel, mnider plaats
in te nemen dan de hoogstam benevens
een groot gemak bij de onderhoud en
het plukken.
Er bestaan reeds in de dertig stelsels voor laagstamteelt. In de grond
komt het hierop neer dat men een goede onderstam vindt; de onderstam, dat
is de wortel waar de soort op geént
wordt. Deze is doorslaggevend voor de
groei van de boom en voor de kwaliteit van het fruit. Sommige soorten
hebben de eigenschap zeer snel voort
te gaan brengen en een kleine boomvorm of een kleine ontwikkeling te ne-

01-»

rt'fur

men Andere wortels geven een middelmatige boom met een latere voortbrengst benevens een grotere ontwikkeling van de stam. Men heeft vervolgens de keuze om nog sterkere soorten
te krijgen zodat allerlei mogelijkheden
openstaan voor de struktuur van de tegenwoordige boomgaarden.
Daar de tegenwoordige fruittelers
trachten zo snel mogelijk hun boomgaarden te doen opbrengen, worden zij
verplicht te grijpen naar de « zwakke »
onderstam die een snelle produktie
geeft, maar waarvan de stam een kleme
ontwikkeling heeft, d.w.z. de bomen
zijn amper iets groter dan bessenstruiken. Uit dien hoofde worden de bomen
ook veel dichter bij elkaar gezet en
krijgt men veel meer stammen per
hektare Wanneer vroeger alle acht tot
tien meter een boom werd geplant zodat er een honderdtwintig hoogstambomen per hektare m de oude fruitboomgaarden hun plaats vonden, worden nu de bomen in rijen geplant op
drie meter en half van mekaar, terwijl
de rijen twee en een halve meter uit
mekaar staan; men komt dan aan duizend stammen per hektare. Anderen
doen het dubbele en stjms het driedubbele, zodat er drieduizend bomen per
hektare geplant worden Dit is vooral
het geval voor kleinere bedrijven die
met smalle en kleme machines kunnen
werken Naar verhouding hebben deze
« moderne » bomen eenzelfde houtoppervlakte als de vroegere hoogstammen. Echter zijn de aanlegkosten veel
hoger, deze stammen dienen immers
met behulp van steunmateriaal rechtgehouden Er zijn twee sistemen. In
Nederland is het gebruikelijk dat elk
boompje afzonderlijk een steunpaaltje
krijgt; in Vlaanderen is het meer gebruikelijk dat er door middel van betonpalen en gegalvaniseerde draad ondersteund wordt, net zoiets aJs waslijnen die de op een rij staande bomen
rechthouden of beletten af te breken.
Zo'n verzinkte draad kost zeer duur,
voornamelijk wanneer hij van goede

kwaliteit is en van goede kwaliteit wil
hiei zeggen . draad die met roest en
bijgevolg geen sporen op de vruchten
nalaat Het sisteem om de bomen op
rijen te planten wordt de « Belgische
haag » genoemd De term komt van de
Nederlanders die altijd veel belangstel
ling hebben gehad voor de fruitkwekers ten ontzent.
Een ander sisteem van aanplanting,
dat intussen alweer voorbijgestreefd is,
was de beplanting met « blijvers » en
« wij kers die in kruisverband werden
geplaatst. De zgn. « wijkers » waren bomen die vlug begonnen op te brengen,
terwijl de blijvers het langzaam-aan
deden, maar feller uitwasten en ontwikkelden Eens zover dat de blijvers
voldoende opbrengst gaven, werden de
wijkers verwijderd, zodat de zinderen
onbelemmerd bleven in hun ontwikkeling en bloei.
Fruitteler Orient kweekt nu zijn eigen bomen. Hij is daarmee begonnen
sinds hij ondervond dat de eerste selekties onderstammen die uit het buitenland kwamen, soms met betrouwbaar waren wat de aard van het fruit
en de stam betreft. De binnenlandse
kwekerijen stonden in de jaren na de
oorlog natuurlijk met een achterstand,
die zij sindsdien vlug hebben ingelopen,
zodanig zelfs dat zij op sommige gebieden de toon aangeven Tegenwoordig worden de jonge bomen uit deze
kwekerijen door een keurraad gekeurd
en onder waarborg aan de fruittelers
verkocht.
Een boom op sterke onderstam kan
veertig, vijftig jaar meegaan, een zwakkere heeft een kortere levensduur
maar kan het toch nog 25 jaar uithouden. Evenwel speelt de leeftijdsduur
van een boom tegenwoordig niet zo'n
grote rol meer, juist door het feit dat
er steeds maar nieuwe fruitsoorten te
voorschijn komen en ook de goesting
van de klanten steeds weer naar andere en nieuwe dingen uitgaat. Tegenwoordig gaat het met fruit zoals met
de mode : de klant verandert zo dikwijls dat de fruitkwekers verplicht
worden zich aan te passen en wanneer
een bepaalde appel of perensoort vijftien jaar meegaat bij de verbruikers,
dan is dat tegenwoordig al een hele
toer !
Zodoende kan een boomteler na vijftien, twintig jaar zijn fruitbomen opdoeken en andere soorten planten.
In de eerste jaren van de moderne
fruitteelt begon men met een veelvuldigheid van soorten en variëteiten Een
fruitteler die zich respekteerde had zo-
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wat een twintigtal verschilende soorten peren en evenveel appelen. Het
werd zo erg dat verschillende professoren die zich met deze zaken bezighouden en o.m prot van Cauwenberghe van de tuinbouwschool te Vilvoorde (en later professor Siaens van Melle) waarschuwende seintjes gaven en
aanzetten tot beperkingen en zo is dan
een schifting ontstaan waarbij de beste en meest gegeerde soorten overgehouden werden Vandaag worden nog
een vijf of zestal soorten door de voortbrengers geteeld, verdeeld over zomer-,
herfst- en wintervariëteiten waaronder
de voornaamste James Greef. Worchester, Jonathan Cox-orange, Golden delicious. Het gaat vlug : soorten die twee
jaar geleden nog als een ster naar omhoog kwamen, worden nu totaal verketterd. Sommige daarentegen büiven
standvastig zoals de goudreinetten met
hun juiste naam « Schone van Bos-

koop », die weliswaar in verschillende
kleurschakeringen op de markt komen (het gaat bijna zoals bij auto-merken) maar die toch steeds door de jaren heen gegeerd bleven.
Waar komen al die verschillende
soorten vandaan en wie houdt zich bezig met kruisingen en opzoekingen ? In
de eerste plaats de reeds hoger genoemde leraars aan land- en tuinbouwscholen, anderzijds ook de boomtelers en
soms ook wel eens een amateur, maar
die lopen tegenwoordig zeldzaam. Uit
het buitenland wordt zeer veel overgenomen en soms wordt er al eens een
waaghalzerijtje voor uitgehaald, zoals
die Duitse fruitteler Erich Neuman, die
thans in het Rijnland woont maar die
vroeger in Oost-Duitsland zijn heimat
had. Hij wist te vluchten en had als
enig bezit enkele takjes in zijn zak van
een zekere — hier onbekende — kleurmutatie van 'n appelsoort. Hij heeft
die soort ontwikkeld en is thans een
welstellende teler. Een van de soorten
die op dit ogenblik bijna de halve wereld heeft veroverd is de Golden Delicious die uit Amerika komt maar die
thans zowel ten onzent als in Libanon,
Israël, Australië of in Zuid-Afrika geteeld wordt.
Waar men vroeger in de landbouw
veelal op een traditionele kennis stoelde of op de eigen ondervinding, is dat
heden ten dage niet meer het geval.
Dit werd nog eens bewezen door de
fruitkwekers die — willen zij meekunnen •— werkelijk volledig onderlegd
dienen te zijn. regelmatig studie-bijeenkomsten en vergaderingen dienen
bij te wonen, vakbladen lezen en naar
het buitenland gaan om daar vergelijkingen te gaan maken of nieuwigheden
aan te leren. En het is geen klein bier,
zo'n boomgaard. Neem nu bijvoorbeeld
het planten. Vroeger maakte men een
grote kuil, deed daar mest in en losse
grond en plaatste de boom aldus m een
vergaarbak voor water, terwijl de
grond rondom hard bleef, wat nadelig
is. Tegenwoordig gebeurt dat niet
meer. Er wordt een zeer diepe beploeging van het terrein doorgevoerd. Mest
wordt naar verhouding nog zeer weinig
ingewerkt De grote bedrijven betrouwen op een scheikundige bemesting
na de planting die dichter bij de wortel
kan gebracht worden. Een belangrijke
zaak in de fruitteelt is de onkruidbestrijding waarbij tegenwoordig zowel
op machines als op scheikundige produkten een beroep kan gedaan worden.
De meest vernuftige machines, bruikbaar voor allerlei doeleinden, werden
hiervoor uitgevonden.
Tezelfdertijd
werden nu ook de scheikundige bestrijdingsmiddelen op punt gesteld en heden ten dage is er haast geen onkruid

meer dat niet kan vernietigd worden.
Een der grote deskundigen op dat gebied is prof. Strijckers van de universiteit van Gent, die ook veel naam heeft
gemaakt in het buitenland.
Een andere zaak is de bestrijding
van insekten en zwammen, waarbij
eveneens de scheikundige ontwikkeling
een belangrijke winst is geweest. Plagen die tien jaar geleden nog als de
vijand nummer één werden aangezien,
zijn vandaag totaal verdwenen. Het
kan ook anders zijn. De heer Orient
vertelde ons dat een vijftiental jaren
geleden de fruitkwekers uit Wallonië
op de gemeenschappelijke vergadermgen met hun Vlaamse kollegas steeds
maar vragen stelden over de rode spin,
een insekt waarmee men op dat ogenblik in Vlaanderen nog niet te kampen
had, maar dat thans ook m onze kontreien tot een belangrijke vijand geworden is. De geweldige ontwikkeling
in het vervoer heeft meegebracht dat
veel ziekten en plagen tegenwoordig
als het ware gemeenschappelijk geworden zijn : op dit gebied heeft Europa
zeker en vast niet gewacht om één te
worden ! Intussen blijkt dat de fruittelers geen geheimen voor elkander
hebben, in tegenstelling met wat men
in handel en nijverheid ziet, waar men
met veel zorg de geheimen van het vak
of de produktie voor zichzek tracht te
houden. Niet alleen is dat het geval
voor de Vlaamse fruittelers, maar ook
voor deze in gans Europa en zelfs over
de wereld verspreid. Dhr Orient — die
vaak reist om beter op de hoogte te
zijn van wat er omgaat in de wereld
van het fruit — vertelde ons dat hij
steeds overal even welkom is en dat
nergens ooit een geheim wordt gemaakt van een of andere teeltwijze of
specialiteit.
Overigens zijn deze mensen zich bewust van hun grote verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap. Immers zij gebruiken toch voor de bescherming van hun vruchten sommige
scheikundige produkten die — moesten
zij in grote hoeveelheden genomen —
schadelijk voor de gezondheid zouden
zijn. Nu is het een feit dat deze middelen op tijdstippen toegediend worden, die voldoende ruimte laten tot
aan de pluk, zodat er geen spoor meer
van overblijft. De fruitkwekers aeinzien het als een plicht hierop ten zeerste
te waken. Overigens, zou er door een
of andere onverantwoordelijke een
fout gebeuren, dan nog is er geen gevaar, aldus dhr Orient, vermits, om tekenen van vergiftiging te kunnen waarnemen, iemand vandaag vijftig kilo appelen, morgen nog vijftig en overmorgen nogeens zoveel zou moeten opeten
om een gevaarlijke dosis bijeen te
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brengen. Er is een tijd geweest dat een
kampagne gevoerd werd om het fruit
te schillen. Deze kampagne ontstond
gedeeltelijk door een konkurrenti©Sirijd met de zuidervruchten die er be»
lang in zagen de zaken aan te dikken.
Men kan echter wel rustig appelen en
peren met schil naar bmnen werken,
zo verzekerde ons onze zegsman en
overigens bevat de schil en de laag onmiddellijk daaronder de beste bestanddelen en vitammes. Het is trouwens
een teit dat het inlands fruit in slechte
lijden, zoals tijdens de oorlog, een belangrijke rol heeft gespeeld om een
evenwicht in de voeding in stand te
houden.
Een belangrijke rol in de bevruchting spelen ontegenzeggelijk de bijen
en nu is het zo dat de imkers in het
Waasland rustig hun bijen naar de
grote fruitkwekers brengen in de overtuiging dat deze diertjes er veilig zijn
en niets zullen ondervinden van besproeiing met scheikundige produkten,
een bewijs temeer voor de veiligheid
van de verbruikers. Bijen zorgen voor
de bevruchting, maar toch is deze niet
altijd even gemakkelijk tot stand te
brengen. Sommige seizoenen kennen de
fruitbomen een te kortstondige bloei,
soms wordt de bloem bevroren, hoewel men dit laatste tracht tegen te
gaan door het stoken van oude autobanden, mazoetkachels of het met water besproeien van de bomen tijdens
koude lentenachten.
Sommige mensen, die door de fraiaie
Waaslandse boomgaarden rijden, denken dat de fruitkwekers een gemakkelijk bestaan hebben. Zij mogen wel
even bedenken dat er op- en neergaande jaren zijn. Soms is er overdadig
veel fruit en dan dalen de prijzen zeer
laag, wat niet altijd best is voor de
verbruiker want dan kunnen er niet
zoveel zorgen besteed worden; soms
wordt er door het weder veel schade
aangericht en soms ook door «Brussel»
wanneer geknoeid wordt met in- of uitvoer...
Overigens komt er heelwat om het
hoekje kijken vóór een bedrtjf werkelijk renderend is en degelijk fruit oplevert. De machines (de aangepaste
traktoren, nevelsproeiers,
sorteermolens enz.:) kosten duur de lonen voor
'de arbeiders drukken zwaai en de onderhoudsprodukten
vormen
eveneens
een last in het budget. De bewaring
(soms gebeurt zij ter plaatse in frtgo's
of koelplaatsen zoals bij dhr Orient,
maar meestal geschiedt zij in de veilingen) speelt in de tegenwoordige
fruitkweek een grote rol. Hierover en
over de verkoop brengen wij in een
volgende aflevering meer
Staf De Lie.
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FILOZOFIE
« Je moet je leven indelen, zet de
dokter, regelmatiger
leven en het zal
wel verbeteren », een lange
betekenisvolle stilte en dan : « en vooral ru*t
meer roken'. >.
Wat er nu zo direkt zou
verbeteren heb ik nog niet begrepen,
maar
de manier waai op die oude
volksdokier met het glas in de hand het
me toevertiouwde,
deed me
hartverwarmend drinken van de jenever die
ik juist besteld had
Ik waagde een « maar als ik nu
toch rook, dan doet een ander het
met; iemand die er erger aan toe is
bijvooi beeld! >.
Dit argument deed hem even naar
de waardin kijken, die
onmiddellijk
een nieuw glas voUapte en me vroeg
o / ik soms ook ?iog tets nem Ik zet
dat het nog wel kon en nipte
even
later aan mijn lucede
jenever.
Er kwamen er nog na dte schuchtere tweede jenever en tezamen
vormden al die dubbele centiliters een gezellig hansje
dat me wel ergens m
rrnjn hoofd parten speelde, maar het
verwat mde wat. Doch ook dat ging
met op, veimits het in die kioeg verT van koud was.
Enfin, enkele uren later
fluisterde
ik de dokter in het oor dat het alle
maal met goed was, dat dunken,
bestelde nog eens
en dronk van een
hete zwane koffie, waardoor ik verweg ergens begreep dat de waardin
onze filozifische
gespiekken
'al lang
met meet volgde
Met de beste bedoelingen
van dr
ivereld betaalde
ik en stapte naar
buiten, naar huis,
naar moedei
de
vrouw — m die ogenblikken
noem
/e het dan zo : het slaat netter dan
gewoonweg
vrouw.
De lichte bries buiten ktkketde
mij
wal op en deed
me rezoluut
het
iioórnerrnen'mnken
dat ih mifn letten,
beter moest
indelen, weet
je, een
beetje regelmatiger
leven en dat het
dan wel zou
vet beteren, en vooral
een beetje mtndei
roken.
Wat era-an haperde,
weet ik niet
juist meer, mmir dit was een redenering die de agent van dienst met apprecieerde en hij voerde rnij nvet xijn
nagen naai een groot zwart huis tn
een •smal straatje, met meer van die
geüniformeerden,
die allen
zeer
stuurs keken
alsof
het
hen zeer
slecht gmg.
Een ventje met grijsblauw
hemd
en donkere das die sierlijk net met
op zijn plaats hing, kwam op me af
en barstte in een onbedaarlijke
hoestbui uH, net toen hij me iets wilde
vertellen.
Behulpzaam
zoals altijd,
probeerde
ik eens met < je zou je leven moeien... », maar ook hij begreep
blijk
baar de diepere Tjn van mijn
uiteenzetting niet en htj het me aüeen achter m een slecht
verlichte
kamer,
naar ik mijn laatste sigaret
opstak.
I oen ook de dokier
binnenkwam,
ftebben we samen op de harde bank
stilzwijgend
gewacht op de
uaardin,
m-aar die is helemaal met
gekomen
die avond.
Een tijdje latei moest ik wat praten met dat hoestende prototype
van
een tei inghjder, en papier tekenen en
d4in hebben ze me naar huis
gevoerd,
de engerds
Het wat hetzelfde zwarte
wagentje
met het lichtje op het dak van daarstraks. Het deed
me
onwillekeurig
denken aan een taxi, want er zaten
ook mikro's en grote tik-tik m-asjientjes aan het instrumentenbord.
Toch
was er een essentieel verschil : er waren twee heren met een pet vooraan
en je moest met betalen,
tenminste
met
direkt.
€ En dat ik mijn leven beter ging
indelen, regelmatiger
wou leven en
het.„ >.
Maar ook mijn vrouw bleek
mijn
redenering niet te appreciëren en dan
ben tk maar gaan slapen Alleen tn
de
logeerkamer.
Ook wel eens leuk voor een keer,
maar xrrij koud.
bobb bern.

haar
goedkoop verworven, akkoord — eten
we toch maar op tot schade van maag
én budget.
Allicht worden de geplande vijf repen chocola er tien; de nieuwste vullingen moet u immers nodig proberen,
en per tien zijn ze goedkoper (arme
kindertandjes !). Konserven allerlei
zinj niet te weerstaan, want je weet
nooit : onverwacht bezoek... geen tijd
om te koken... altijd iets in huis... Nog
een toetje hier, een snoepje daar, wat
lekkers voor TV en ja, zo wordt het
week-, uiteindelijk het maandbudget
weer extra zwaar belast. Maar dat
merkt u pas later. Nu geldt uw wantrouwen nog het kassameisje, dat zeker
fout telde.

u gewoonlijk verbruikt, koop dan geen
300 g omdat ze klaargesneden in het
zakje zit. Die extra 100 g is meestal

L I J S T J E ALS REMEDIE

Komt u ook telkens met barslecht
humeur van de supermarkt thuis ? En
gaat u er toch steevast weer heen ?
Al blijft u de kruidenier-op-het-hoekje
onverbrekelijk trouw — de wekelijkse,
soms dagelijkse bevoorrading in de
zelfbedieningszaak van uw woonplaats
is zowat traditie geworden. Geen slechte traditie trouwens... Haar voordelen
hoef ik u niet 9p te sommen, die zijn
u genoeg bekend. Maar dat éne, grote
nadeel moet u wel zuchtend beamen :
komt u niet onveranderlijk thuis met
een zwaardere boodschappentas dan
goed is om dragen ? Laat u zich niet
telkens opnieuw verleiden om meer te
kopen dan goed en nodig is ? Ik wel.
« Wat, zoveel ? » is een klassieke uitroep bij afrekening aan de kassa. Dan
wordt het natellen in diepe koncentratie, met de spijtige slotsom dat het
klopt. Kortom, het bekende kassatoneeltje dat « vast al aansthouwd heeft,
of — wie weet — zelf wel eens opvoert.
VERLEIDEN ALS SYSTEEM
Wat wilt u, het systeem van supermarkt en zelfbediening werd nu eenmaal zo bedacht om tot méér kopen te
stimuleren. Trouw loopt iedere kliënt
de standen af, ziet er alle soorten en
merken van waren die de kooplust
prikkelen. U en ik vertrekken met de
beste intenties, u en ik bezwijken steevast voor de bekoring. Laten we in het
grote warenhuis dit sjaaltje, dat extra
pak groenten na aarzelend keuren wijseUjk h ^ e n , in de supermarkt halen
we die schade ruim in, want «eten
moet je om te leven ». Och kom, u kent
zelf best het verschil tussen ruim voldoende en beslist teveel. Dat teveel —
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Een simpel middeltje helpt u, die extra voordelen van de supermarkt niet
koopgraag verspelen. Want daarop
komt het tenslotte neer. Veel is er
goedkoper, dus koopt u meer voor een
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identieke ^éorhï.^teek daarom voortaan
eens een boodschappenlijstje op zak.
Wat kinderachtig, zegt u ? Misschien,
maar doe het minder als geheugensteuntje dan wel als remedie tegen de
bekoring. Maak voor u van huis gaat
vlug even het inventaris van wat u nog
rijk bent aan eetbaars en wasmiddelen.
Noteer wat nodig is, maar precies, in
juiste hoeveelheid. Daarmee gewapend
staat u sterk gaat u recht op het doel
af, d.i. wat op het lijstje staat, mits
nog even de merken te vergelijken, te
kiezen wat goed én goedkoop is, eventueel wat extra voordelen biedt. Precies zo vermijdt u meer te kopen dan
gepland werd; u loopt immers niet
alle standen af en wordt niet verleid
om te kopen wat u niet ziet.
...EN NOG WAT T I P S
De hoeveelheid is belangrijk. Staat
op uw lijstje 200 g hesp te lezen, wat
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(bbb) Nee, g^een rantsoenkaartjes die t e r u s ing:evoerd
worden, het is wel iets prettiger. Een jong meisje
(Maryan Jager, 24) heeft een moderne, vrij dure
snackbar ingericht op de hoek van de Prinsengracht
en de Leidsekade te Amsterdam. Dat is op zichzelf
niet zo ongewoon, maar de vernieowing die ze invoerde is, dat men er tegen 4 gulden een kaart kan kopen
voor 10 expresso-koffies.

•

toch verloren, vindt u later uitgedroogd
in de koelkast terug. Ook klaargesneden en -gewogen groente lijkt u zo
praktisch, gezien de tijdwinst. En toch,
vraag met uw feestdag liever een
groentemolentje cadeau, want in die
onsmakelijke plasticzakjes gaan heel
wat vitamines verloren, en meestal zit
er méér in dan u gebruiken kimt. Denk
bv. maar aan peterselie en uien.
En dan tenslotte dit nog : vaak koopt
u eetwaar of andere in reuzegroot formaat van glas of blik, omdat het goedkoper uitvalt, wat even vaak maar een
illusie blijkt Doe even de moeite het
gewicht te vergelijken met een kleiner
exemplaar... Nu ziet u wel dat het niet
altijd waar is. Die kleine doos boenwas,, dat kleine pak rijst zijn ruim genoeg voor een maand. Waarom dan
voor drie maanden inslaan en uw huidig budget zo zwaar beproeven ?
Succes maar met uw volgende supermarkt-inkopen !

NOMEN EST OMEN
(bbb) W.J. Luyten, Amerikaans astroloog en dus geen
Balderiaans verkozene, heeft een reeks (circa 12.000)
sterren ontdekt, die merkelijk kleiner (160 maal) zijn
dan de kleinste dwergster en 100 000 maal minder
lichtgevend. Er wordt gefluisterd dat een andere W.
Luyten ook zaken gevonden heeft in een krant, ook
minder lichtgevend dan die WU kennen...

' NIEUW GENEESMIDDEL
(fb) Op de «London Nursing Exhibition » werd een
nieuw geneesmiddel voorgesteld (waar wij trouwens
al lang op wachten) : nieuwe en modieuze yerpleegsteruniformen. Wij zagen elegante mantelpakjes en
stijlvolle mantels, kompleet met donkere fantazie-

kousen . Het charmantst waren echter
kaanse «ziekenmeisjes»; een van hen
sneeuwwit uniform, met daarbij zwarte
zwarte schoenen. Zeer apart, maar toch
schikt om hartpatiënten te verplegen.

de Ameridroeg een
kousen en
minder ge-

' DE MODE STAAT VOOR NIETS
(fb) De meeste Engelse moeders zullen wel gehuiverd
hebben toen zij vernamen welke kapriolen de mode
nu weer had uitgehaald- Niet dat de modellen zo ekstravagant waren; trouwens, die zouden zij toch nooit
dragen. Ze werden echter geprezenteerd in het t r a ditie-heiligdom : de Tower Eerlijk gezegd, wij vonden
het een prettig gezicht, die schaars of luchtig geklede mannequins tussen de degelijke, oertraditionele
kanonnen.

MARGARET LANCEERDE K O U S E N R A G E
(fb) Sedert prinses Margaret in het openbaar verscheen met donkergekouste benen> weten de Engelsen
niet meer wat te doen om toch maar de toon te kunnen aangeven op kousengebied. Een grote Engelse
firma kondigde aan d a t zij kousen zal vervaardigen uit goud- en zilverdraad. Voor de dames zelf zal
het geval nogal killig zijn, voor de heren echter zal
het een koude dag wel wat opfleuren..^
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DE NIEUWE VLAAMSE SCHOOL
als eerste exponent van de vlaamse deelname aan de
moderne kunst na de tweede wereldoorlog

Jef Verheyen, die Ie AntweiT>en Je eerste Nieuwe Vlaamse School tentoonstelling organiseerde en later de NVS ook naar Frankfurt bracht,
bier in gesprek met de 67-jarige deken van de Italiaanse abstrsikte kunst Lucio Fontana.

Nu 5 jaar geleden, op 15 oktober 1960, startte in het Antwerpse C.A.W. een tentoonstelling
onder de titel « De
Nieuwe Vlaamse School ».
De Tin van deze manifestatie luerd verklaard in een keurig
m 4 talen gesteld manifest dat zinsneden bevatte als : « De
NVS keert zich af van de m België en het buitenland
geldende opvatting ah zou er een « Belgische » schildersschool
bestaan, een opvatting die een contradictio
in terminis insluit, vermits Belgisch niet met het Vlaams autochtone
samenvalt... » De expositie verzamelde enkel abstrakt
werk,
wat het honservatieve
deel van onze
kunstkritiek
deed
fchrijven
dat een werkelijk
Vlaams schilder niet
abstrakt

HET VERLEDEN
H e t roemrijk verleden van onze
schilderkunst is genoegzaam bekend. I n
de late middeleeuwen waren Brugge,
G e n t en Antwerpen de toonaangevende
centra van de westerse beschaving. Nederlandse, Franse, Waalse en zelfs Italiaanse schilders werden er door aangetrokken en vervlaamst. Onze « primitieven » werkten aan elk adellijk hof en
gaven de Europese schilderkunst een
Vlaamse stempel. T o e n de Vlaamse steden hun belangrijkheid verloren, gingen vele Vlamingen vooral in Spanje
•werken, sommigen in Italië. Zij verspaansten of latiniseerden h u n naam
en hoewel ze in de schaduw der lokale
groten werkten, was h u n aandeel in de
ontwikkeling van de schilderkunst van
deze landen zeer groot. Zuiverder,
Vlaamser en groter waren echter de
meesters die hier aan het werk bleven.
Hoewel Vlaanderen politiek en ekonomisch ontredderde : dank zij Breugel,
R u b e n s , Van Dyck en h u n tijdgenoten
bleef het kultureel groot en machtig. N a
d e breuk met het noorden ging onze
«childerkunst snel achteruit.
ü p dat m o m e n t echter en vooral in
d e I8de en 19de eeuw ontaardde de
schilderkunst in een vrij zielloos geschilder dat in de pruikentijd helemaal degenereerde. Pas gedurende het romantism e van de tweede helft der 19de eeuw,
toen na Delacroix en Corot de impressionisten aan bod kwamen, herstelden
de plastische kunsten iich om, ook via
d e reeds abstraherende Cézanne, weer
tot bloei te komen. Uit deze ruwe historische schets blijkt duidelijk dat de
Vlaamse schilderkunst een dominerende
rol heeft gespeeld. Hoewel in h a r t en
nieren (als wij dit beeld mogen gebruiken) Vlaams, stond zij midden de « internationale » evolutie en onderging zij
vele buitenlandse invloeden. H a a r invloed naar buiten is echter steeds veel

kan zijn. Zij ontkenden
hiermee de essentieelste
eigenschap
van de abstrakte kunst : de zuiver plastische taal van kleur
en vorm waarmee ten slotte teder kunstenaar,
Vlaams of
niet, zijn eigen natuur
kan konkretiseren.
De Nieuwe
Vlaamse School verantwoordde
zich trouwens in haar manifest : « De NVS erkent in zichzelf deze Vlaamse
traditie,
dat het univeresle van de tijdsgebondenheid
in de eigen
aard, d.i. de Vlaamse, vervat ligt ».
Welke reakties de Nieuwe Vlaamse School ook uitlokte, feit
is dat zij een niet te ontkennen
betekenis
heeft.
Daarom is het belangrijk haar even te situeren. Nu na 5
jaar kan dit, sereen en objeklief.

sterker geweest d a n de invloed van de
buitenwereld op haar.
D E TWINTIGSTE EEUW
I n de moderne knnst is het tegengestelde het geval. Dit is gemakkelijk verklaarbaar. We zeiden reeds dat tot omstreeks 1850 de schilderkunst nagenoeg
geheel ontaard was. Vlaanderen was
echter ook politiek, ekonomisch e n kultureel onmachtig geworden. Daarenboven begon de herleving van de schilderkunst met het romantisme. Deze op uiterlijkheden e n sentiment gebaseerde
kunst lag de Vlaming, die veel essentiëler van n a t u u r is, helemaal niet. Normaal dus dat hij in zijn kultureel isolement de eerste trein in de nieuwe evolutie miste. H e t aangezicht van de
kunst der 20ste eeuw werd na de eerste wereldoorlog definitief bepaald.
I n Duitsland (Munchen en Dresden)
werd rond de eeuwwisseling het expressionisme geboren en in 1909 schilderde
de Rus Wassily Kandinsky het eerste
abstrakte schilderij. Vlaanderen was inmiddels kultureel opnieuw ontwaakt
en kon, zonder evenwel mee aan d e
spits te staan, weer volwaardig deel
hebben aan het internationale leven.
De Antwerpenaar Josef Peeters was
tussen 1919 en 1925 een der meest aktieve abstrakte schilders in Europa en
zijn tijdschriften « De Driehoek » en
« H e t Overzicht », waarin ook Paul van
Ostayen en Michel Seuphor publiceerden, waren internationaal beroemd.
J a m m e r genoeg stierf van Ostayen te
jong, verhuisde Seuphor n a a r Parijs en
werd Josef Peeters gedwongen inaktief
te blijven. De rol van Vlaanderen in
het begin van de abstrakte kunst was
klein maar toch niet onbelangrijk, hoewel onze Nederlandse broeders met
M o n d r i a a n en de « Stijl ))-groep een
essentiëler aandeel geleverd hadden.
De expressionistische schilderkunst

maakt, vooral door de koncentratie te
Latem, in Vlaanderen meer geschiedenis. N a m e n als Permeke, De Smet, Van
d e n Berghe e.a. zijn terecht beroemdheden. Daar zij echter later d a n de
Duitse expressionisten aan bod kwamen
en h u n d e b u u t door de eerste wereldoorlog verlaat werd, zijn zij niet van
inspirerend belang geweest in de ontwikkeling van de internationale kunst.
H u n volkomen Vlaams werk behoort
nochtans tot het beste dat er tussen de
wereldoorlogen geschilderd werd en bewijst dat ook de Vlaamse schilderkunst
definitief aansluiting had gekregen.
HET H E D E N
Van n a d e tweede wereldoorolg tot
n u heeft het <( abstrakte » het aangezicht van de kunst bepaald. Verheugend
is, dat in de vele schakeringen van deze kunstrichting de Vlamingen een belangrijke rol spelen. De <( jeune pein-

met grote «K»

ture »-groep gaf te Brussel de definitieve stoot tot de grote doorbraak van d e
abstrakte kunst in België. Deze Belgische groep had echter geen persoonlijkheid genoeg om zich te handhaven e n
hoewel Brussel door zijn kapitaalkoncentratie het centrum van de kunsthandel bleef, de kreatieve centra werden Antwerpen en iets later ook Gent.
De Antwerpse G58 die in het Hessenhuis exposeerde, werd na 2 jaar aktie
reeds ver over onze grenzen bekend.
Officiële steun bleef echter uit en d e
te grote groep schilders vertoonde te
veel individuele verschillen om als blok
stand te houden.
I n 1960 verenigden 12 schilders zich
tot de Nieuwe Vlaamse School.
Ook deze groep viel n a enkele jaren
uit elkaar, maar de beste van haar leden h a d d e n door h u n korte samenwerking kracht gevonden om naar b u i t e n
o p te treden. Jef Verheyen behoort vooral in Duitsland, Zwitserland en Italië
tot een der meest gewaardeerde schilders. Paul Van Hoeydonck drong d o o r
tot de grootste expositiezalen van de
Verenigde Staten. Vic Gentils was een
der hoogst gekwoteerde deelnemers aan
de Dokumenta te Kassei en de laatste
biënnale van Venetië. Zijn komposities
in gebrand h o u t vonden h u n plaats in
de belangrijkste kollekties ter wereld,
niet alleen in Europa, maar evenzeer in
New York en Tokio.
De Nieuwe School treedt als groep
niet meer naar buiten op (een kleine
herdenkingstentoonstelling in het voorjaar van 1966 te Antwerpen uitgezonderd), maar zij opende voor talrijke
Vlaamse schilders de poort om aktief e n
gewaardeerd deel te hebben aan de internationale kunst van heden. Doordat
het officiële België in het buitenland
angstvallig het woord « Vlaams » vermijdt, is voor vele
vreemdelingen
Vlaams nog steeds synoniem van « rijk
verleden n. Door de sloot van de Nieuwe Vlaamse School als groep en het
talent van haar belangrijkste leden, begint het buiteland zich bewust te worden van een « rijk Vlaams heden «.
De nieuwe kunst heeft, naast de traditionele middelen en vormen, nieuwe
expressiemogelijkheden gevonden. Onze
schilders ook. H u n visie en hun technieken zijn internationaal, maar h u n
eigengeaardheid en historische traditie
h o u d e n ze Vlaams. Daardoor k u n n e n
zij als Vlamingen volwaardig deel hebben aan de verscheidenheid van ismen
der moderne kunst en er toe bijgedragen
om in 1965 « Vlaanderen hoog o p te
stoten in de vaart der volkeren ».
Uiteraard is deze beknopte schets van
Vlaanderens plaats in de hedendaagse
evolutie van de internationale schilderkunst bedroevend onvolledig. I n latere
artikels zullen wij meer specifiek het
Vlaamse aandeel in de moderne kunst
omschrijven.
Nic van Bruggen.

zogezegd,..

(nvb) Naar het schijnt histen de Russen onze westerse James Bond-knltuurkluïf niet
Zij verwijten onze koene Smersj-bestrijder een onmenselijk sadisme (en ja, wie
weet? Hun rode broeders uit Tsjechoslowakije doen het echter beter. Zij voeren
Bond in een tekenstrip ten tonele en laten hem ongenadig mislukken in al zijn ondernennngen. Als hij ten slotte vol ontgoocheling vlucht, moet hij door een lange
treintunnel. Hij berekent nauwkeurig de uren wanneer de tunnel vrij is, kiest het
geschikte moment... en wordt met donderend geraas en een_ rauwe kreet in morzels
gereden. Waarmee wij maar bedoelen willen», de rode treinen zijn zelden op tijd.
(bbb) Dichtbundels worden dag aan dag minder verkocht. Wel gaan de prijzen
angstwekkend de hoogte in Van 60 fr. vroeger bracht de uitgeverij Monas vorig seizoen « rose, mon chameau » (met Nederlandse teksten) van Patrick Conrad op
150 fr. De dichter Tony Rombouts doet beter. Hi] brengt een bundel — enkel 20
exemplaren — met gedichten (-t- originele tekeningen van Eddy Ausloos) tegen—
5.000 fr.
(bbb) André Frossard, bekend Frans kroniekschrijver, geeft een tijdschrift uit,
« Ca ira ». Dit is niets buitengewoons. Zijn tweede nummer is een Dictionnaire
antigaulliste », waaruit we citeren : « Amérique : Géogr. Continent découvert a la fin
du XVme siècle par Christophe Colomb et a la fm du XXroe par de norabreux
bommes politique* francais >.
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Op 12 december van dit jaar wordt Pater Stracke negentig jaar. Dezelfde dag
wordt deze eminente Vlaming en wetenschapsmens
gehuldigd te Antwerpen
in de
taal Elckerlyc.
Stracke werd geboren te Antwerpen de 12de december 1875. Zijn vader was NoordNederlander, zijn moeder een Vlaamse. In deze geboren Sinjoor zouden Noord en
Zuid tot een opmerkelijk
evenwicht komen : warmte van hart en scherpte van
geest, Diets realisme en zin voor grootheid. Het barokke, overdadige en
tuchtloze
van de Sinjoor dat vaak tot betweterij leidt en dat hem dan onsympathiek
maakt,
tuerd bij Stracke getemperd en beheersd door de nederigheid en de tucht van de
echte wetenschapsmens,
van de
waarlijk-grote.

PATER STRACKE
In 1892 gaat Stracke naar de Jezuïeten.
In 1905 promoveert hij te Leuven tot doc' tor in de Germaanse filologie en wordt
laureaat in de interuniversitaire wedstrijd.
In Leuven leerde hij profess^ Scharpé
kennen : in een innig kontakt tussen beide
•groeide o.m. de idee van een groots levenswerk : een Nederlandse Christologie en
Mariologie. In Leuven had Stracke ook een
« Vlaamse Akademie » opgericht. Was dit
de reden, waarom zijn overheid hem op
studiereis zond naar Polen? De studiereis
duurde vier jaar en Stracke werd priester
gewijd te Krakau.
Wanneer hij in 1909 leraar in de retorica wordt aan het St. Jozefscollege te Aalst,
hebben weinigen van zijn leeftijd een dergelijke buitenlandse ervaring, geestelijke
horizont en... talenkennis. Stracke heeft
o\er zijn verblijf in Polen geschreven in
een taal die door haar zuiverheid en haar
krachtige een\oud tot het mooiste proza
\an die tijd behoort.
Op de opvoeding van diegenen die hem
toevertrouwd waren, wilde hij de stempel
drukken van een eigen Nederlandse stijl,
van Nederlandse grootheid. De Franse pationagestukjes verdwijnen van het repertorium der prijsuitreikingen en men speelt
onder zijn regie Vondel : « Lucifer » en
« Jozef in Doihan ».
La:ig duurt het niet, want dan moet hij
naai het klooster in Drongen. Hij schrijft
er in 19li! « A'olksslaap en Ontwaken > en
wijst de Belgische historicus Pirenne, met
zijn mythe van de « historische tweetaligheid van Vlaanderen > terecht. In 1913
houdt hij voor de Kalolieke Vlaamse
^Vaclu van Borgerhout de beroemd-beruchte icde « Arm Vlaanderen >, die zo bekend werd dat de titel alleen al spreekwoordelijk is. Spijtig genoeg bleef de populariteit en de bekendheid van de rede beperkt tot de titel. Hoevelen zouden die rede vierkelijk kennen? In ieder geval niet
diegenen die de Vlaamse Beweging in het
^erleden een gemis^aan sociale belangstelling verwijten... al bedoelt Stracke met dit
« arm » naast de materiële armoede en de
sociale verv\'orpenheid veel meer de geestelijke laagslaud van ons volk in het begur
det eeuw.
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die in het bezettingsstatuut geen wettelijke
hinderpaal zagen om hervormingen door
te voeren die moesten leiden' naar de ook
door de Koning beloofde « gelijkheid in
rechte en in feite... >.
Stracke's positie te Oostakker was een
doorn in het oog van het Gents kapitalistisch franskiljonisme : het patriottisme ergerde zich aan de Vlaming Stracke, maar
liet wel toe dat er gebanketteerd en geld
verdiend werd met de Duitsers... Stracke
moest weg : men zond hem naar Duitsland. En op een ogenblik dat onder de
schaduw van het bisschoppelijk paleis en
met medeweten van de kardinaal onderhandeld werd tussen Belgen en Duitsers,
sloofde Stracke zich af voor de gedeporteerde arbeiders. Zijn onpartijdigheid bij
zijn karitatief werk werd hem door sommige Walen kwalijk genomen : hij mocht
na de oorlog niet terugkeren naar Vlaanderen.
Men zond hem naar Noord-Nederland.
Hij werd kapelaan te Rotterdam, nadien te
Amsterdam en in den Haag. Zijn gezag, de
zwijgende overtuigingskracht die van zijn
persoonlijkheid uilging en die begrip deed
groeien voor Vlaanderen en de Grootnederlandse idee, maakten ook daar Stracke tot
een gevaarlijk element. Hij moest dus ook
daar weg — terug naar Polen!
In België dachten de «heren van Havere > nu de gelegenheid te hebben om zich
van die lastige pater te ontdoen : een veroordeling bij verstek — en men was van
hem voor goed af. Maar Stracke doorkruiste de plannen : voor ze 't goed wisten stond hij in Gent en belde aan de gevangenispoort aan : < hier ben ik >1
Zijn « dossier » was niet gereed en het
duurde maanden eer men de schijn van
een beschuldiging kon opstellen. Dan kwam
Stracke voor de rechter : een franskiljons
loge-man die bijna van zijn stoel viel toen
Stracke hem aansprak als « Edelgestrenge
Heer ». De beduusde rechter beweerde dat
« mijnheer > volstond. Inderdaad!
Stracke, met de aangeboren hoffelijkheid
die de werkelijke adel kenmerkt, maar ook
met vlijmscherpe repliek, brak elk getuigenis tegen hem af.
Toch werd hij tot drie jaar hechtenis
veroordeeld, omdat hij « zou gepoogd hebben aan de vijand hulp in mannen te verstrekken »1

met een sekretariaat in Noord-Nederland
en een in Vlaanderen. De < Ruusbroecvereniging > bundelde al diegenen die in het
werk van dit genootschap belang stelden
en hun medewerking wilden verlenen aan
het doel ervan, nl. de studie der Nederlandse vroomheid.
Hij richtte de « Studiedagen voor Ascese
en Mystiek » in, predikte retraites, stichtte
het tijdschrift < Ons Geestelijk Erf » waarin hij meer dan tachtig bijdragen schreef.
Hij gaf studies uit over Ruusbroec (o.m.
samen met zijn ordebroeders Reypens en
Van Mierlo), beklemtoonde en bewees de
aanwezigheid van een Nederlandse kuituur in de vroege middeleeuwen, reisde
gans Vlaanderen af op « schattenjacht »
naar handschriften en boeken, tot het
Ruusbroec-genootschap uitgegroeid was tot
een ware < Stracke-Akademie > met een
biblioteek die een archief van Nederlands
religieus leven vormt.
Doch niet slechts op het terrein der
Dietse vroomheid, ook op dat der Dietse
literatuur speurt hij naar de oudste tekenen onzer aanwezigheid in de geschiedenis. Hij stimuleert op elk gebied : wanneer Hollandse filologen en literatuur-historici de literatuur voor de 14de eeuw afschrijven, wordt mede door Stracke's onderzoekingstochten de belangstelling gewekt
voor onze vroegste kuituur.
Stracke heeft dit kultuurgebied verder
getrokken dan het voor hem gebruikelijk
was en met reden. Zijn stellingen zouden
later weerklank en bevestiging vinden —•
in Bijlevelds « Nederland in Frankrijk >,
en in Wies Moens « Nederlandse letterkunde van volks standpunt gezien >.

II. datzelfde jaai had hij de studenten
toegesproken te Diest, op de St. Jan Bcrchmanshulde en hij citeerde er de tekst uit
de l)ijbel : « Qiiod Deus coniunxit homo
Na zijn vrijlating op AUerzielendag 1922
non separet — Wat God heeft verbonden,.
zonden zijn oversten liem naar Alken. Hij
m;ig de mens niet scheiden ».
moest zwijgen en zich maar met het zieleDit is de basis van Stracke's nationale
heil der Poolse mijnwerkers bezighouden.
ojivatiing.
Stracke had geleerd de hem opgelegde
Wanneer de oorlog uilbrak in 1914, meldtucht te aanvaarden. Aldra zou blijken dat
d; Stracke zich als legeraalmoezenier. Men
hij beter zonder de overheid k«n dan de
Maar de Akademie vond zijn wetenn;(in zijn aanbod niet aan : de auteur van
overheid zonder hem. Kardinaal Van Roey
schappelijke bedrijvigheid en zijn pioniers< Vi-m Vlaanderen > en de bestrijder van
stond hem toe naar Mechclen te komen
werk als historicus en als filoloog geen lidPiicnne's Belgische historie-konstrukties
om er wetenschappelijk werk te doen, maar
maatschap waard en geen enkele universiwci-d gewantrouwd door de legeroverheid.
weigerde hem alle jurisdictie.
teit achtte hem een eredoctoraat waardig.
Stracke moest in de provincie Namen een
Van Mechelen ging hij naar Antwerpen.
Toen kwam de oorlog. Stracke zweeg
pastoor gaan vervangen. Rond Namen
Hij stichtte er het «Ruusbroecgenootschap»
niet
: in 1942 sprak hij te Brugge over < In
v\erd gevochten en er vielen doden en gevonden.
Na de aftocht van het Belgisch leger
il.ld Stracke moeilijkheden met de binnenNATIONALE PATER STRACKE HULDE
riikkcude Duitsers, ging onderhandelen,
weid bedieigd en stelde zich zelf als gijzeOnder voorzitterschap van Mw. Dosfel op zondaj; 12 december te 10 uur, in de
laar...
Elckerlyczaal .Frankrijklei 83 te Antwerpen.
Nadien meldde hij zich opnieuw — en
Kaarten te bekoniMi in VTB-boekhandel, St. Jacobsinarkt, Antwerpen, op het
tevergeefs — aan als legcralmoezenier voor
•ekretariaat, p.a. Piet van Dooren, Klauwaertsstraat 1, Berchem, door storting op
het fiont.
per. 1711 van Kredied>aiik, Grote Steenweg 120, Berchem (voor rekening 1129-1304625 van de Nationale Pater Stracke liulde). Prijzen der plaatsen 100, 40 en
Hij ging wonen in Oostakker en werd er
25 k.
sttLtn en hulp voor velen.
Sprekers : Kar*l Dillen. K.H. Gantois. Dr. Jungerhaos en Di-s. J. van OverToen de universiteit te Gent vervlaamst
stiaeten. Werken mede : Anloon ^'ande^ Plaetsc en St. Norbertus Zingende Wanwerd, vonden de studenten bij hem een
delkring.
viieud en een geestelijke vader. Stracke
Itoad begrijpend tegenover de aktivi»te«

de leer bij Jacob van Maerlant ». Het was
een loflied op de Nederlandse eigenheid
en de Nederlandse grootheid en een belijdenis van zijn Groot-Nederlands nationaal
gevoel, gegroeid uit een diep religieus besef : « het volk is een door God gewilde
wezenheid, ja het volmaakste onder zijn
schepselen in de natuurlijke orde ».
Wie de Duitse politiek tijdens de oorlog
kende, begrijpt dat zijn slotwoord, « naar
het NbÖrden' Grootnederlands gericht >,
onvermijdelijk reakties oproepen moest.
Stracke moest zwijgen. Maar hij had
honderden jongeren een hart onder de riem
gestoken met zijn belijdenis van Nederlandse fierheid, in een tijd dat men het
eigene vergat om pro-dit of pro-dat te
zijn.
Zijn samaritanen-werk in de jaren der
repressie bezorgde hem menigmaal het
vererende bezoek van de staatsveiligheid.
Het bezorgde hem ook een verbanning in
eigen land : hij moest terug naar Alken in
Limburg, ver weg van de gevaarlijke
brandpunten van de strijd.
Zijn terugkeer naar de Sinjorenstad
bracht hem opnieuw « in de circulatie >.
Hij stond bij met raad en daad : jong
en oud, politici in de dop en op rust, en
hield voordrachten voor het meest diverse
publiek. Op zijn tachtigste verjaardag
brachten honderden Vlamingen hem in de
Antwerpse Gruterzaal een warme hulde.
Toen hij in 1960 vijfentachtig werd, gaf
het maandblad « Dietsland-Europa > een
speciaal Stracke-nummer uit, met bijdragen
van vooraanstaanden uit Zuid- en NoordNederland.
De hulde van zondag 12 december moet
de vorige overtreffen. Wij huldigen Borms
nadat hij werd gefusiljeerd, wij huldigen
Verschaeve nadat hij in
ballingschap
stierf. Nu wij het geluk hebben, tussen ons
nog iemand te hebben die met lichaam en
geest tussen ons leeft en werkt en wiens
voorbeeld iedere dag stimuleerend kan en
moet werken op ons allen, dienen wij hem
deze hulde niet te ontzeggen, deze hulde
die wellicht niemand méér heeft verdiend,
alleen om het voorbeeld van een onvcrsclirokken en onverbiddelijke konsekwenlie
tussen geest en daad, woord en werk.
Men heeft na de oorlog de ikcr» van ons
volk aangetast, zei Wies Moens nu vijf
jaar geleden : dat is de grootste overwinning onzer vijanden geweest. Zolang er echter mensen zullen bestaan als Stracke, is
die kern niet helemaal uitgeroeid. Vanuit
die kern — en vanuit die kern alleen —
kan de verovering begonnen worden van
wat loij verloren, van wat wij viKen wi»nen.

J.D.
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DE RUPELSTREEK
Het Rupelland is een streek die sterk geïndustrialiseerd werd. Ge ziet er de
hoge walmende schoorstenen van de fabrieken naar de luchten priemen, ge
snuift er de reuk van brandende kolen in de steenovens en vaak hangt ook de
smoor over dit tand dat overigens nog wel schone plekjes bezit voor hen die
even van de hoofdwegen willen gaan en dat ondanks de schoorstenen, de diepuitgegraven kleiputten en de fabrieken toch nog zijn karakteristiek uitzicht heeft
weten te bewaren op talloze plaatsen. Bovendien : waarom zou de toerist ook
niet eens van de gelegenheid gebruik maken om aan industrieel toerisme te
doen ?
Het deel van de Rupelstreek waarop
wij vandaag de aandacht willen vestigen is gelegen aan de rechteroever van
de Rupel en is gemakkelijk bereikbaar
vanuit Antwerpen, Lier, Mechelen enz...
Laten wij vertrekken vanuit Duffel
dat aan de Nete ligt, maar dat een uitstekend uitgangspunt vormt. Het is de
geboorteplaats van de Vlaamse taalkundige Cornelius Kilianus (1528-1607)
die er zijn borstbeeld, standbeeld en
gedenkplaat aan z'n geboortehuis
heeft. De Sint Martinuskerk heeft enkele merkwaardigheden onder de vorm
van een 16e eeuwse kalvarieberg en een
17e eeuwse doopvont. Opmerkelijk zijn
de bezinkingsbassins van de Antwerpse
Waterwerken met een oppervlakte van
110 hektaren. In het domein Pompelaere, aan de Mechelse baan, is er 'n
sportcentrum en ontspanningsgelegenheid voor kinderen.
Rumst is tegelijkertijd een nijverheids- en een landbouwgemeente. Er
wordt sterk aan hovenierderij gedaan
en er zijn 16 hektaren serres. Met hun
325 miljoen rijnvormsteen hebben de
zes bakkerijen de grootste voortbrengst
van geheel de Rupelstreek. Naast
scheepswerven aan de Rupel en pan-

toffelfabrieken vindt men in de nabijheid ook de instellingen van de Antwerpse Waterwerken voor de watervoorziening van Groot-Antwerpen. (Netebrug Walem).
Het volgende industrie-dorp is Terhagen, samen met Boom, Rumst en
Niel een der bekendste gemeenten voor
de steenbakkerijen langsheen de Rupel.
Hier krijgt men een indrukwekkend
beeld van de diepe klei-uitgravingen,
de droogschuren en de ringovens met
hun hoge schoorstenen (8 bedrijven,
300 miljoen stenen per jaar). Ook hier
pantoffelfabrieken.
Boom, de hoofdplaats van de Rupelstreek gaat prat op een Mariabeeld uit
de vijftiende eeuw, op Pinksterzondag
trouwens het doel van een gekende
Maria-ommegang. Boom is vooral bekend om zijn steenbakkerijen die meer
dan 300 miljoen stenen voortbrengen.
Het uitzicht op deze bedrijven langsheen de rivier is overweldigend. Sommige steenbakkerijen laten groepsbezoeken toe. Voor verdere inlichtingen
hierover kan men best terecht bij het
gemeentehuis (tel. 78.01.91)
Het volgende dorp op de weg is Niel,
dat door sommigen het Izegem van de

pantoffel wordt genoemd omdat het op
dit gebied de produktie van het schoenstadje evenaart. Ook de baksteennijverheid floreert hier en heeft een opbrengst van ongeveer 200 miljoen per
jaar, voortkomende uit 8 bedrijven. Er
is een veerpont over de Rupel naar
Wintham en Eikenvliet.
Schelle ligt op de samenvloeiing van
Schelde en Rupel. Vooral bezienswaardig is hier de St Pieter- en Pauluskerk
met scheve gotische toren in witte
steen en slank belforttorentje. Binnenin een schilderij « de marteldood van
St Sebastiaan » en houtsnijwerk uit de
17e en 18e eeuw. Er zijn verschillende
kastelen zoals Sclierpenstein en Laarhof, dit laatste met een oude toegangspoort. Opmerkelijk is ook de elektriciteitscentrale met schoorstenen van 115
meter en de kleiontginning voor de

steennijverheid. Wandelingen op de
dijken van dit tipis^ch Scheldedoip zija
aan te bevelen.
PRAKTISCHE

INLICHTINGEN

Nuttige gegevens over de vermelde
dorpen kunnen verkregen worden bij
de gemeentebesturen of bij de Vlaamse
Toeristenbond waar men best de folder « Schelde-Rupel-Dijle » vraagt die
een hele hoop inlichtingen
verstrekt
over de dorpen en gemeenten in dit gebied gelegen. Laten wij nog opmerken
dat in de hogerbeschreven
plaatsen
overat eet gelegenheden zijn, gaande
van de eenvoudige tot de meest luksueuse. Een bezoek aan deze streek is te
kombineren aan een uitstap in KleinBrabant, waarover wij het een volgende maal zullen hebhen.
S.D.L.

EUROPEES RENDEZ-VOÜS-'- "-'^'...</ ^ i,,;UI'
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IN DE GROOTSTE
VERLICHTINGSSHOW

Lustrerie

D'HAENENS
Predikherenstraat, 26
BRUGGE
Tel. 307.07 (3 lijnen)
De grootste toonzalen
in Benelux
ALLE MOGELIJKE VERLICHTINGSCOMBINATIES VOOR
RESTAURANTS • BURELEN - RESIDENTIES - TOONZALEN . VERGADERZALEN - HOSPITALEN ENZ...
Plaatsing door uw elektrieker.
OPENINGSUREN : iedere dag van 8 tot 12 uur en
van 13 uur 30 tot 19 uur ; 's zaterdags doorlopend
van 8 tot 18 uur.

DE OFFICIËLE INHULDIGING VAN DE NIEUWE TOONZALEN HAD PUATS OP ZATERDAG 20 NOVEMBER J.L.
Sinds 10 Jaar heeft de jonge, ondernemende z;>kennin n Roger D'Haenens te Brugge, samen met z'n echtgenote, een zaak opgebouwd. Vandaag is het een der voornaamste « lichtbedrijven » van het land. De
zaak leeft in een Europese geest en werkt yelfs in n.aii\v rerband met de landen van Oost-Tïuropa, zo onder
meer met Tsjecho-Slowakije, waaruit zij liaar prachtige hicivters-in B(*eems kristal betrekt.
Bij de opening van de nieuwe toonzalen in een uUra-modern kompleks. waren aanwezig - zoals men op
de foto van links naar rechts kan zien : dhr D'Haenens zelf, dhr Sustal, ambassadeur van .TsjechoSlowakije. dhr Zicha, handelsattacl>é van Tsiecho-Slowakije, dhr Diblik. attaché aan de Tsjeoho-Slowaakse ambassade, senator Wim .forissen, dhr Van Essche, agent van Glassexport en mevr. Van Essche.

Ga er eens even uw licht opsteken I

18

wu

piooooo
De bokssport is K.O. en waarschijnTÖjk zal de afloop dodelijk zijn. Sinds
de gangsterpraktijken in de States
« the noble art » tot een komedie de^gradeerden, is het met deze sport hergeef gegaan.
Publieke belangstelling is er nog
•«lechts voor gevechten om de wereldtitel zwaargewicht. En zelfs daar zijn
ser « typen » als de gewezen tuchthuisSboef Sonny Listen en de klown Cassius
€lay nodig om de zalen te doen vollopen.
De korruptheid van het bokswereldJ e heeft heeft het boksen in de ogen
van het publiek volkomen en hopeloos
j;ediskrediteerd en op het niveau van
de catch gebracht.
HET VELO'KE
Met het wielrennen en de voetballerij gaat het dezelfde weg.
Iedereen weet sedert lang dat praktisch alle wielrenners « pillen slikken ».
Niemand had daar ooit veel graten
in gevonden, tenzij enkele moedige
dokters en sporadisch enkele sportjoernalisten.
Niemand durfde openlijk de strijd
aan te binden met deze dopingpraktijken. Tot de B.W.B, en het Belgisch
gerecht nu meer dan een jaar geleden

wordt er met de regels van de sportiviteit een loopje genomen.
Een frappant voorbeeld is dat van
de Brusselse klub Racing White. Op
onreglementaire wijze tot stand gekomen uit een fusie tussen Racing Club
Brussel en White Star en financieel
zwaar gesteund (men sprak van een
kapitaal van dertig miljoen !) door een
Spaanse
verzekeringsmaatschappij,
schuimde deze nieuwe vereniging twee
jaar geleden de Belgische en buitenlandse voetbalmarkt af met het doel zo
spoedig mogelijk in de hoogste voetbalafdeling op te treden.
Bartholomeus was de enige speler
van de samensmeltende klubs, die zich
in Racing White's eerste elftal kon
handhaven. De anderen waren voetballers uit alle hoeken van het land plus
enkele Brazilianen en Portugezen.
Trainer werd de (dure) Roemeen Norberto Höffling.
Opdracht van de oefenmeester : in
één jaar naar de eerste afdeling! Om
het even hoe : alle middelen waren
goed, want het geïnvesteerde kapitaal
moest renderen!
De uitgekookte Höffling organizeerde een keiharde verdediging. Wat bulldozers Stassart en Wasseige en him
maats gedurende dertig wedstrijden

Tom Simpson

toen hij nog geen regenboogtrui

SPORT(ON)ZEDEN...
besloten, in te grijpen. De rijkswacht
verscheen op het toneel om de inhoud
van flesjes en drinkbussen te kontroleren. Onlangs werden verschillende beroepsrenners door de rechtbank van
Dendermonde veroordeeld. De straffen
waren (nog) mild, maar volgend jaar
wordt het werkelijk ernst... zegt m e n !
Is het niet wraakroepend dat jonge
mensen zichzelf lichamelijk ondermijnen en verslaafd raken aan opwekkende middelen ?
En de massa vergaapt zich aan «kampioenen» die zonder verpinken wedstrijden kopen of verkopen. De financiële belangen die verbonden zijn aan
het winnen van klassieke wegwedstrijden zijn zo enorm, dat « grote » wielrenners graag een klein fortuin spenderen aan het kopen van dergelijke
overwinning.
Bij Zesdaagsen staat de uitslag vaak
reeds bij voorbaat vast. Iedereen weet
het en toch is een massa sportminnenden steeds opnieuw bereid, klinkende
munt neer te tellen om dit soort sport
te mogen zien !
Wat achter de schermen van de wielrennerij tot de mogelijkheden behoort,
onthulde Tom Simpson in « The People ». Waarop het Brussels « Zondagnieuws » met wilde achterblijven en
ex-renner Martin Van Geneugden uit
de doeken liet doen, wat hij in zijn
loopbaan had meegemaakt. Dat was
niet weinig Men wist, dat dit allemaal
mogelijk was
Maar nu het gedrukt
stond, leek het ontstellend, ongelooflijk. De Belgische Wielrij dersbond
dreigde met gerechtelijke vervolgingen,
maar het blééf bij die bedreigingen...
RACING WHITE
Wat de toeschouwers op de voetbalvelden de jongste jaren te aanschouwen krijgen, is evenmin hartverheffend.
Via onze beeldbuis hadden wij het
voorrechte?), in het kader van de Europa-beker sommige esbattementen
mee te maken, die onmogelijk door de
beugel konden ! In onze eigen voetbalkompetitie maken wij reeds enkele
seizoenen onwaardige vertoningen mee;
sinds verschillende klubs praktisch
naar beroepsvoetbal hebben overgeschakeld en de premies hoog liggen,

aan ongeoorloofde voetbalknepen tentoon spreidden, gaf de sportpers reden
tot schrijven ! Nochtans werd de jonge
Braziliaan Paulino de enige speler die
uit het veld werd gestuurd. Stassart
werd nooit verontrust, hoewel hij onbedreigd op de titel Vtm « voetbalrekel
nummer één » aanspraak kon maken.
Racing White werd kampioen, maar
elke oprechte voetballiefhebber sprak
er schande over.
DE SCHEIDSRECHTER
Vorig seizoen werden de belhamels
Claessen en Verbiest voor zes maanden
geschorst wegens handtastelijkheden
op de persoon van de scheidsrechter.
Dit is een belangrijk pimt in onze
voetballerij : de positie van de scheidsrechter is uiterst delikaat. Aan de ene

kant de zwaarbetaalde voetballers en
hun rijke klubs, aan de andere kant de
referee, de enige liefhebber op het
voetbalveld. Indien de Voetbalbond
zijn scheidsrechters beter betaalde,
zouden deze mensen onafhankelijker
staan tegenover de « grote » klubs, waar
ze thans angstig naar opkijken.
ZWARE STRAFFEN 1
1965-1966 bracht reeds enkele merkwaardige feiten.
De eerste uitgesloten speler was de
Luikenaar Demarteau, die tegen het
hoofd van de weerloze Antwerp-doelman Coremans trapte. Straf : twee
zondagen!
Enkele weken later, tijdens het
Luikse derby F.C. Luik-Tilleur, sloeg
een Tilleurverdediger de bal met de

droeg of mémoires

schreef.

hand uit het doel. Alle Club Luik-supporters hadden het gebaar gezien, de
Limburgse scheidsrechter Hauben niet.
De Waalse grensrechter Hantz, die
de faze van zeer nabij had gevolgd was
echter formeel : géén strafschop !
Arme man ! Door G. Sulon dooreengeschud, door Bertoncello uitgescholden, door Delhasse in het gezicht gespuwd, door het Luikse publiek bedreigd : het is niet weinig, doch voor
wie de Luikenaars een beetje kent, -ii
het normaal.
Gelukkig had scheidsrechter Hauben
de moed, in zijn verslag al deze feiten
te vermelden. Rezultaat . drie maanden schorsing voor Delhasse en Sulon,
enkele weken voor Bertoncello, vijfduizend frank boete voor Club Luik...
Op het eerste gezicht lijken dit zware straffen. Wie zich echter de « gevallen » van Blavier met Eendracht Aalst
en Patro Eisden herinnert en de straffen, die tóén werden uitgesproken,
weet wel beter.
ONGENEESUIJKE KWAAL
De doorgedreven kommercialisatie
van de sport door extra-sportieve steun
van grote firma's heeft de sportzeden
niet verzacht.
« Een gezonde geest in een gezond
lichaam » heeft in de beroepssport iedere betekenis verloren.
Met welke middelen kan hieraan
worden verholpen ? Hoe kan men de
sportbeoefenaars, die gewoon zijn door
hun bedrevenheid in één of andere
sporttak véél geld te verdienen, opnieuw het échte sportideaal inprenten?
Het lijkt een onmogelijke taak. De
geldkanker heeft het sportlichaam al
te zeer aangevreten. De kwaal is ongeneeslijk. De sportdokters hebben de
hoop opgegeven de patiënt nog te kunnen redden...
GEEN ALTAREN
De bokssport is K.O., de wielersport
knettergek door doping, de voetbalsport een krachtpatserij waar het verfijnde het steeds meer moet afleggen
voor de fysische kracht; weldra zal
men met basketbal en de loopnummers in de atletiek hetzelfde beleven
(of is het proces reeds aan de gang ?):
de echte sport bezwijkt voor de almacht van het geld.
Wij nemen ons dan ook voor, op deze sportbladzijde geen altaren voor de
kampioenenkultirs te bouwen. Wel integendeel zullen wij vrank en vrij zeggen wat er ons op de lever ligt. En bezorgen we iemand al eens een zere
teen.. : als het moet, zullen we hei niet
lat«n.
tem.
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BOOMKWEKERIJEN
H.

LAMBRECHTS
Dries

16, Beerzel

Telefoon

:

INTERNATIONALE
BRIEFWISSELING
stort 300 F r . op PCR. 1021.41
van ARDAEN Pierre, Torhoutsteenweg, 233, Oostende. U ontvangt gedurende één jaar ons
maandblad met adressen voor
BRIEFWISSELING, binnen- en
buitenland. - PROEFNUMMER
met méér dan 400 adressen tegen
storting van 50 F r .

P.v.b.a.
(Antw.)

015/41198

TUINAANLEG

J
GELD VANAF 3 , 7 5 %

ONDERHOUD
Bestuurder

Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelfstandigen, landbouwers tot 500.000 F .
Auto, grond, eigendom, tot 100 %.
Krediet, geen voorschot nodig.
20.000 = 36 X 642
50.000 = 60 X 998
100.000 = 60 X 1996
100.000 = 120 X 1092
Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr.
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te DeurneAntwerpen.
—
Ik kom thuis.

Jos Feyaerts

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

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30)
ANTWERPEN
A l l e kwaliteitsspeelgoect
I Spellen voor groot en klein

FALLER - VOLLMER
BARBIE - POPPEN
LEGO - MATADOR
ENZ. ENZ.
Steeds open tot 21 uur.

ALLES V O O R U W T U I N
Cazonmaaiers
Zwembaden
Moforzagen
Sproeiers

S w l i l«ui X
GtAZm é» MONTUKIN.

Firma DE COCK

HenUffiflgtii in tigan

WoKer ROLAND
K*rlii(r««t, 58 — Antwwpwi
^M «.ub. •f hit hutvttmmm i^

Antwerpsesfeenweg 96-98, KonHch. Tel. 53.12.11

TVMMII t l i . l U >

10 H Urtinf «p vtrtoon é«nf.

""'

'"^^""'^

'^r^ -"•'^ '^rnty.^,

VAN HEUKELOM

....,.....,.,.., ..,

HERSTELLINGEN
P.V.B.A.

^ ' ^ ^

Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines
OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN W i j , Bij U THUIS OF BUREEL
mef 10 verschillende merken

Nieuw - Okkasie - Kontant - Krediet Prijzen vanaf 2.450 fr. met waarborg
TEL.

NrEUWE WINKEL

45.80.67

A.

uiiensiei 38,

SCHOTEN

12 % OPBRENGST

modern bandenbedrijf

Vlaamse aannemer bouwt in Palma Nova (Mallorca) een nieuw winkelcomplex op allerbeste ligging. Nog enkele winkels (37m^) te koop aan
420.000 F met gewaarborgde handelshuur 48.000 F/jaar.

/^^ L.

W i m De Ketelbufter
in voorraad

ZEER VEJLIGE BELEGGING
inlichtingen

ONDERHOD

WINTERBANDEN met SPIKES

VERHEYEN

OSBROEKSTRAAT 47 (Watertoren)
10, LEYSSTRAAT, ANTWERPEN. TEL. 32.00 35

AALST

TEL. 0 5 3 / 2 2 0 6 3

1-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50

en
O

s

a a n onze s t a t i o n s :
K w a l i t e i t s b e n z m e e n gasolie
t e g e n v e r m i n d e r d e prijs !

KWALITEIT ! — PRIJS ! — BEDIENING !

en
O
en
o

BECO

levering v a n g a s - e n
stookolie v a n a f 1.000 L
inrichting van benzinestations.

B E C O p.v.b.a. A n t w e r p e n .

-50-50-50-50

50

s
I

P a a r d e n m a r k t . 20. Tel. (03)32.04.77 - 32.02.10

50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 g

KOOP B I J ONZE ADVERTEERDERS
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bewegingslijjjzer
ANTV/ERPEN
Deurne
LEDENSLAG
Op 18 no\ ember 1%5 fna 25 dagen lecleiislag) konden we 88 nieuwe leden inschrij\en.
Wij danken al desenen die toegetreden zijn. Wii feliciteren onze
medewerkers voor het resultaat.
De ledenslag is echter niet gedaan. Tot 31 december 1965 zal
hij voortgezet worden. Simpatisanten die wensen aan te sluiten, hoeven het bezoek van onze medewerkers niet af te wachten. Stuur
een biljet van 50 fr.. naam en
adres op naar het sekretaria.-it :
Hilven. Gen. Slingeneyerlaan 117,
Deume.
KOLPORTAGE
Bij de laatste kolportage boekte
onze ouderdomsdeken .los Van de
Cauter het mooiste resultaat. Wij
wensen hen> hiervoor hartelijk ^eliik en stellen hem tot voorbeeld
voor veel « jonijeren ».
Onze volgende kolportage grijpt
mor^jen plaats (28 nov. 65). Verzameling om 10 uur aan de hoek
Boekenberglaan
en
DrakenhofInan.

Kerenthout
De voorlichtingsvergadering van
7 november kende een geestdriftig
verloop.
« De Nieuwe Kroon » was goed
gevuld toen de sprekers hun intrede deden.
Wim Jorissen kwam regelrecht
uit 't parlement. In een w a r m pleidooi, helemaal afgestemd op de
aktualiteit schetste de alg. secr een beeld van het offensief der
fr.niicofonen.
Als hoofdbrok kregen wij de uiteenzetting óver doelmatige propaganda van volksvertegenwoordiger
Mik Babyion.
Eerst werden de oorzaken van
de teleurgang der Vlaamse Beweging onderzocht.
Boeiend en overtuigend volgde
dan het relaas van een werkmethode, die n a j a r e n volgehouden toepassing West-Vlaanderen
de gekende doorbraak bracht.
Ruim drie kwart luirs hield dit
bt'oog ons in spanning.
Dat de stemming er was bewees
ie opbrengst van de omhaling die
de ronde som van 1.500 fr. opbracht.

14 uur : Plechtige overhandiging
van vlag, eregasten senator Roosens
en volksvert. Mattheyssens.
14 uur 30 : rondgang door de
straten van het centrum (afdelingsxlapgen welkom).
20 uin- : Herfstbal. Wij verwachten alle Vlamingen uit Hoboken en
omstreken. Prachtige prijzen in de
tombola.

Kontich
Ons jaarlijks groot Winterba!
vindt plaats op zaterdag 11 dec, in
Vlaams Huis Alcazar, Mechelsesleenwe^ 22.
Aanvang te 20 uur. Inkom 20 fr.
Het orkest « De Accordona's »
zorgt voor de stemming.
Prijzen voor de tombola worden
met dank aanvaard in lokaal Alcazar.
11 NOVEMBER
Bij de herdenking van wapenstilstandsdag was door VOS en alle
Vlaamse
kultuurverenigingen
schriftelijk aan de inrichters gevraagd, ook de Vlaamse Leeuw te
spelen op de plechtigheid.
Het gemeentebestuur antwoorde, dat ze dit niet konden toestaan
omdat de NSB dit ongepast vondt.
Dit hadt als gevolg dat tientallen
aanwezige Vlamingen spontaan de
Vlaamse Leeuw begonnen te zingen, en met sukses, want ze kregen nog applaus van de toeschouwers.

Het bal in zaal Movri is een
succes geworden. Reeds van 9
uur zat de zaal vol, zelfs geen
staanplaatsje bleef over. Dhs Segers
en zijn medewerkers zagen h u n
inspanningen beloond. Geen enkele
vereniging kan dergelijk resultaat
behalen! Een hartelijk
proficiat
voor de inrichters en volgend jaar
nog beter.

Merksem

Everberg
Op 19 december om 10 uur komt
Volksvert. dr. V. Anciaux in de
Rubenszaal tegenover de kerk.
Als onderwerp : De Volksunie
in het Parlement.

Gezellig samenzijn op zaterdag
4 december in lokaal : «Sportman»,
Tervi*-eHSteenweg 244. Inschrijvingen bij alle bestuursleden tot en
met 2 december. Deelneming in
de onkosten 30 fi'.

Kessei-Lo
Vrijdag 12 dezer hield de afdeling een ledenvergadering met bestuursverkiezing.
Voor een vrij goede opkomst
werd door de heer Cuypers een
uiteenzetting gegeven over de taalwetgeving. De bestuursverkiezing
verliep vlot en het nieuwe bestuur
vergaderde reeds om de aktie door
te voeren.
Een woord van dank voor d h r
Vandenbosch en zijn naaste medewerkers die geijverd hebben om afdeling Kessel-Lo weer op te bouwen.

Nonkonformistische boekent-entoonstelling
BOYENZAAL PETER BENOIT • FRANKRiJKLEI 8. ANTWERPEN
26 NOVEMBER van 19 tot 21 uur.
27 NOVEMBER van 14 tot 21 uur.
28 NOVEMBER van 10 tot 19 uur
BOEKHANDEL V A N
BOGHOUT-LOGIER
Inlichtingen : telefoon 32.21.53.
tussen 3 en 5 uur tekent Ward

Hermans

Steenokkerzeel
O p 4 dec viert deze jonge afdeling haar intrede in de Volksunie.
Samen met Zaventen» richt zij
haar 1ste Oberbayem-dansavond
in met de Waltra Blaaskapelle in
de zaal « Bonte Os » tegenover de
kerk. (11 uitvoerders.)
Eerste dans • 20 uur 30.

Aalst
KOLPORTAGE
Niettegenstaande het ongure weder waren 9 personen opgekomen
voor een tocht in het kanton Geeraardsbergen. De uitslag : Voorde
58 n u m m e r s en Smeerebbe-Vloerzegem 44 n u m m e r s plus 42 fr.
steun.
Gezien de geringe bevolkingsdichtheid van deze gemeenten m a g
dit als zeer geslaagd beschouwd
worden. Zondag 28 november gaan
we naar Overboelare, Viane en
Moerbeke. Hallo m a n n e n van het
eerste uur, waar blijven jullie?

Appels
O p zaterdag 4 december
richt
de pas opgerichte afdeling een
groot ontspanningsbal in, in de zaal
« St. Cecilia », Kerkstraat 22, Appels.
Orkest Peter Philips.
Ontvangst te 21 uur. Bal te 22
uur. Toegang 35 fr. Tombola met
mooie prijzen.
Leute en plezier verzekerd. Ruim e parking.

Erembodegem - Terjoden
BESTUURSVERKIEZING
Voor een van de sterkste afdelingen was de opkomst vrijdag 19
november m a a r matig. In aanwezigheid van de arr. afgevaardigden
werd een dynamisch bestuur verkozen, w a a r a a n nog enkele jonge
elementen toegevoegd werden, Eugeen De Schrijver, Piet Van Droogenbroeck, Fons Van der Burght,
H e r m a n Verleysen. Hector en Bertrand Coppens, Maurits De Wit,
William De Meyer, Comeel Ottoy,
Philemon B e m a e r t en Karel Redant zijn de mannen die de faam
van Terjoden zullen hooghouden.

LIMBURG
Limburg
PROVINCIAAL KOMITEE
Op 19 nov. jl. had een komiteevergadering plaats te Tongeren. De
werking, de statutaire uitbouw, het
sociaal dienstbetoon werden besproken en verder uitgewerkt.

Weldra doen jullie mee, Gentse
jongeren!
Weldra rekenen we op juillie!
Weldra start te Gent de Volksuniejongerenafdeling!
Weldra wordt dit jullie vereniging!
Verklappen we slechts dat in de
Volksuniejongerenafdeling gewoonweg voor elke zestien- tot vijfentwintigjarige, zowel meisje als jongen, zal plaats zijn.

Merelbeke
O p zondag 28 nov. herstelbetoging te Merelbeke, ingericht Aoar
VOS, als protest tegen het roven
van de bloemenkrans aan het gedenkteken van de gesneuvelden.
De optocht wordt gevormd te 11
u u r aan cinéma Regi, Hundelgemsesteenweg.
Bloemenhulde en toespraak door
een lid van het VOS-hoofdbestuiu-.
W e doen een w a r m e oproep om
door u w aanwezigheid te willen
protesteren tegen d e willekeur van
enkele onbekend gebleven unitaire

Met het oog op het vormen van
een eigen kolportageploeg voor de
streek
Ninove - Geraardsbergen
wordt op zondag 5.12.65, een vergadering belegd in het lokaal « De
Raadskelder », G r a a n m a r k t , Ninove, te 10 uur. Alwie enkele uren
per m a a n d kan besteden aan propagandawerk, is hartelijk welkom.

WEST-VLA ANDEREN
DIksmuide
ST. NIKLAASBAL
O p zaterdag 4 december vindt
het 8ste Sint Niklaasbal plaats in
o Vlaams Huis », Dikstnuide.
Het orkest de « Zeekanters »
speelt ten dans.
»
Zoals,«ia«lsr»iB«r-'biengP tfe Siift
geschenken mee onder de vorm
van een reuze-tombola m e t prachtige prijzen (gouden ringen, a r m banduurwerken enz.).
Prijzen voor d e tombola kunnen
afgegeven in het «t Vlaams Huis »,
Ijzerlaan 83, Diksmuide.
Volksvert. E. Lootens houdt zitdag o p 4 december 1965 :
Nieuwpoort : Gasthof « De Belaard », Markt, om 9 uur; Veurne :
Hotel « Het Belfort », Markt, om
10 uur; De P a n n e : RestaiuTint
<i Opex », Zeelaan 61, 11 uur; Diksmuide : Vlaams Huis, Ijzerlaan om
14 uur; H a n d z a m e : Café «Casino»,
Stationstraat, om 15 uur.
Maandag 6 december :
Gistel : Café « Bierhof », Stationstraat om 14 uur; Oostende : Café
« De Noordzee » om 15 uur; Middelkerke : Pension W e r e Di, P . de
Smet de Nayeriaan om 16 uur.
Provincieraadslid ïr. A. de Ganck
ieder woensdag Vlaams Huis Diksmuide o m 20 uur.

Menen
KOLPORTAGE
Zondag 28 nov. afspraak om 9
uur in ons lokaal « Het Zonneke »,
Werviksestraat 49. Allen op post!
AFDELING
Leden en simpatisanten worden
uitgenodigd n a a r de eerste kontaktvergadering der kersverse VU-afdeling Menen - Rekkem. D a t u m :
vrijdag 3 d e c ; 20 uur stipt; plaats:
Royal Palace, Schoolstraat 20.
Uitgenodigden : Frans Blancquaert, provincieraadslid arr. Kortrijk, en Mik Babyion, volksvertegenwoordiger Roeselare. Van nu al:
hartelijk welkom!

V E R Z E K E R I N G E N
LEVEN
- A U T O
- H U I S
N BO E DEL

FINANCIERINGEN
-

Heel wat aktivlteiten zullen aangeboden worden. Dit is geen verkiezingsbelofte, m a a r wel de echts
nakende toekomst! (tot spijt vaa
wie 't benijdt).
Belangstellenden sturen n a a m en
adres aan : Volksuniejongeren, Ko»te Kruisstraat 3, Gent.
Inlichtingen, suggesties, verwe»»singen enz. komen natuurlijk op
hetzelfde adres terecht.
Vandaag zaterdag, 27 nov., 2de
gespreksavond in het lokaal « Rom e », Kleine Vismarkt 3.
Volksvert.
d r Leo
Wouter»
spreekt over Staf De Clercq.
De leden van het distrikt Gent
worden uitgenodigd tot de algemene ledenvergadering op vrijdag 10
december te 20 uur in de bovenzaal Roeland.

Ninove • Geraardsbergen

Gent

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
-

OOST-VLAANDEREN

Hofstade

Mortsel

HERNIEUWING
LIDMAATSCHAP 1966
In de loop van de eerstvolgende
weken zullen de wijkleiders de lidmaatschapskaarten 1966 bij de teden komen aanbieden.

De toekomende aktie zal zich
hoofdzakelijk verleggen tot de uitbouw in de kantons.
Volgende vergadering vrijdag 10
december te 20 uur te Zonhoven
(A. Jeurissen).
MEDEDELING
Een uitnodiging voor iedere vergadering dient tijdig toe te komen
bij de prov. voorzitter en bij J.
Cuppens, Volkstehuis, Kanaal, Hasselt.
Later dient er een verslagje bij
dezelfde personen toe te komen,
zodat de leiding een overzicht
heeft van de werking.
ALGEMENE
PROPAGANDISTEN- EN KANDIDATENVERGADERING
Op 11 december e.k. zal er te 20
uur in de zaal bij Alfons Jeurissen,
Beringsestw., Zonoven (en niet bij
Warson, Hassek, zoals eerst gemeld) een propagandistenvergadering plaats vinden. Alle VU-genieentemandatarissen en VU-kandidaten
zullen uitgenodigd worden. De heren W. Jorissen, alg. sekr. en T.
Van Overstraeten, alg. propagandaleider, zullen aanwezig zijn.
VLAAMSE ZIEKENKAS
O p zat. 4 dec. te 15 uur zal een
vormingsnamiddag van de Vlaamse Ziekenkas plaats hebben in Hotel W a r s o n te Hasselt. Vaste en
nieuwe medewerkers of geïnteresseerden zijn welkom.

Boortmeerbeek

BESTUURSVERGADERING
De bestuursleden en de plaatselijk verkozenen
worden verzocht
a.s. maandag 29 dr te 19 uur 30
stipt aanwezig te zijn in lokaal
. Tijl ».
KERNLEDENVERGADERING
Onmiddellijk na de bestuursvergadering zal de kernledenvergadering doorgaan te 20 uur 30 stipt in
lokaal ï Tijl ». Dringend verzoek
aan wijkleiders en kernleden, aanwezig te zijn (Wijkmap en kwijtschriftboekjes meebrengen a.u.b.)

Alle \'lamingen van Antwerpen
worden uitgenodigd om met de afd.
Hohoken de plechtige overhandiging van de vlag bij te wonen in
zaal « Breughel », Kioksplaats 84
te Hoboken. Na de overhandiging
optocht door de straten van Hoboken, niet de Volksunieharmonie.
's Avonds te 20 uur een gezellig
herlstbal.

Zaterdagnamiddag
zijn boeken.

BRABANT

Maandag 29 nov. te 20 uur, in
« Tyl », Bredabaan 298, vergadering voor de vrouwen van de afd.
Merksem.
Bespreking en regeling van Kerstfeest op zondag 19 d e c
Wij dringen er op aan, dat al
onze vrouwen aanwezig zijn.
Op donderdag 2 dec. te 20 u u r 30,
vergadering voor bestuursleden, kaderleden en medevyerkers. Q p de-^.
•/e vergadering zijn de afgevaardigden van de nevenafdelingen uitgenodigd.

Hoboken

DIA-AVOND
Onze leden en
simpatïsanten
worden er aan herinnerd dat op
dinsdag 30 nov. een diaprojektieavond doorgaat in de « Lange W a p per » te 20 uur. Werken mede :
Lode Vaji Hove met lichtbeelden
over Oostenrijk en Robert Bolsens
met quiz-dia's!
ARDELINGSBAL
Het jaarlijkse bal zal plaats hebben op zaterdag 22 januari 1965
in de zaal Harmonie, Heistraat 71.
SINT-NIKLAASFEEST
Voor de leden van de spaarkas
« De Plakkers » wordt op 11 december een Sint-Niklaasfeest ingericht in de « Lange W a p p e r ».
Aanvang te 14 uur 30.
Op verzoek worden moeders met
hun kinderen thuis afgehaald per
auto. P r o g r a m m a : te 14 uur 30
krijgen de kinderen gratis chocoladekoffie met koeken, te 15 uur 30
aankomst van Sint-Niklaas. Gratis
uitreiking van snoep en boeken.
Nadere inlichtingen bij
Gaston
Krols, tel. 38.11.22, Juul Cautreels,
tel. 38.90.83 en in de « Lange W a p per », tel. 48.85.45.

LENINGEN
-

Jan Van Rljswljckiaan 62

-

HYPOTEKEN

ANTWERPEN

-

I e en 2e rang.

Telefoon : 03/37.54.38.

VAN DERPAAL-VOORBRAEGKENGo
Jan Van Rijswijcklaan 62
T E L E F O O N : 03/37.54.38

ANTWERPEN.

WM
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EUROPESE
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ
N A A M L O Z E VENNOOTSCHAP
Private onderneming beheerst door K.B. n' 42 van 15 december 1934

beheerd door :
Voorzitfer :
Meester Adiei Uebeuckelaere, doctor in de wijsbegeerte en letteren,
advokaat te Ninove;

Beheerder Directeur-Generaal :
de heer Custaaf Van den Bergh, beheerder van maatschappijen te
Hove;

Beheerders :
de heer Gerard De Paep, Senator, heelmeester te Beveren-Waas;
de heer Gerard iserbyt, vrouwenarts te Kortrijk;

de
de
de
de
de
de
de
de

heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

Fritz De Bisschop, nijveraar te Aalst;
Alfons Duchateau, industrieel te SintTruiden;
Willem Denys, handelaar te Roeselare;
Karel Coddeeris, geneesheer te Marke;
)an Debeuckelaere, beheerder van maatschappijen te Schilde;
Roger Buyse, ambtenaar te Luxemburg;
Albert Carlier, hoogleraar te Heverlee;
Michel Debeuckelaere, geneesheer te Haine St. Paul - La Louvière;
de heer Chislain Van Olmen, beheerder van maatschappijen te Brecht.

bieden aan 160 personen de mogelijkheid van een F L I N K E B I J V E R D I E N S T E ,
door op te treden als p l a a t s e l i j k e a g e n t van onze maatschappij.

VEREISTEN :

EERLIJK

-

DYNAMISCH

-

GOEDE F A A M

TE BEWERKEN T A K :

SPAARKAS

Eenvoudige beleggingen :
Termijn :
3,40 + 0,20 getrouwheidspremie
Op 3 maand
Op 6 maand
Op 1 jaar
Op 2 jaar
Op 3 jaar
Op 5 jaar

KASBONS

Openbare uitgifte van 50.000.000 F in kasbons
aan toonder.

=

3.60
3,80
4,00
4,50
5,00
5,25
5,50

%
%
%
%
%
%
%

Berichten verschenen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 mei 1965 onder n' 12179, en van
24 augustus 1965 onder n' 27563.

Op 1 jaar
jaar

5,00%

Op 2
Op 5

5,50 %
6,25 %

jaar
jaar

ONZE INTRESTEN STAAN BUITEN ALLE KONKURRENTIE ! ! !
Maatschappelijke zetel :

ANTWERPEN, Lange Lozanastraat 238. Tel. (03) 38.79.46 (4 lijnen

Provinciale zetels :

BRUSSEL, Henri fasparlaan 96. Tel. (02) 38.12.61
HASSELT, Zufvelmarkt 9. Tel. (011)257.81
ROESELARE, |an Mahieustraat 23. TeL (051 ) 243.27

22
d h r Alfons Moens, BogaertsUaat
9-11,
Denderrnonde, tel.
05221925.

bewegi
ANTWERPEN
ANTWREPEN-STAD
LEDEMVERVING
Ieder inwoner van AntwerpenStad die wil lid worden van
Volksunie k a n dit door eenvoudige aanbieding op het sekretariaat,
Frankrijklei
8.
Antw.
Open
m a a n d , dinsd. vrijdag van 13 tot
17 u u r , donderdag 13-20 u u r , zat e r d a g van 9 tot 12 u u r .
BAL
Afd Antw. Stad sektie Noord
richt een groot bal in op zaterdag
11 december om 20 u u r in «Thierbrauhofn. Groenplaats
PE'^TUURSVERGADEKINGEN
De bestuursvergaderingen voor
Afd. Antw. Stad zijn op de
ecr<;te donderdag van de m a a n d in
het lokaal « Peter Benoif ».

Eerchem
7alerdag 27 november 1965 te
Be:rheni grote propagaiida-dig
10 uur propagandatocht met
mrkrowagens en kolportage
Bijeenkomst aan het provinciaal
sekretariaat. Grote Steenweg. Berchem
15 u u r vertrek aan het provin
ciaal >ekretariaat
van muziekopt(i"ht met vlaggen door Berchem
Serenade aan Dr H Goemans.
volksvertegenwoordiger
ledereen
kan mee opstappen
20 uur groot bal in feestzaal Rubens Statiestraat 175 Berchem
Hulde aan Dr H Goemans met
gelegenheidstoespraak door volks
verlegenwoordiger Frans Van der
Eist. algemeen voor?i'ter VU

OOST-VLAANDEREN
DENDERLEEUW
De heer F r a n s Claes werd aangeduid als afgevaardigde van de
\ o l k s u n i e in het
gemeentelijk
Sport- en Feeslkomitee.
Zaterdag 11 december te 20 u u r
in het Vlaams lokaal <• De Klok »,
mosselsouper voor leden en abonn e n t e n van de plaatselijke afdeling.

EEKLO
Vlaams Huis, Stationstraat 25,
iedere •eerste zaterdag dei m a a n d
van 16 tot 18 u u r spreekuur van
volksvertegenwoordiger
Wouters.

ZWIJNAARDE
u u r , donderdag van 10 tot 12 u u r ,
vrijdag van 19 tot 21 u u r . in het
Vlaams Huis
Roeland,
Korte
Kruisstraat 3 te Gent.
Volksvertegenwoordiger W o u t e r s
is ook te bereiken bij h e m t h u i s
iedere m a a n d a g en vrijdag van 14
tot 17 u u r , doch slechts n a telefonische afspraak.

De statutaire herkiezing van h e t
afdelingsbestuur vond reeds plaats.
Wij verheugen ons in de k n a p p e
en jonge ploeg die de leden hebben aangesteld om de Volksunie
in Groot-Oudenaarde te vertegenwoordigen.
Voorzitter .t A. Denhaeyrinck,
Sekretaris : Ê. Lambrecht; Penningmeester • P. Vanden Abeele;
Organisatie • A. Devos; Propaganda : E. Smet.
Alhoewel de afdeling Oudenaarde reeds vroeger goed georganiseerd was, zijn wij er stellig van
overtuigd dat zij n u n o g steviger
zal uitgebouwd worden.

Merelbeke
HERSTELRETOGING
VOS-Merelbeke roept alle Vlamingen op om samen met de oudstrijders. oudsoldaten en oorlogsslachtoffers op zondag 28 nov het
feit aan te klagen van het roven
van de bloemenkrans
m e t op
schrift (I VOS Merelbeke-Vrede ».
Vorming van de stoet te 9 u u r
45 Vkijk Plataan, rechts van de
nieuwe b r u g over de ringvaart

RONSE
Een nieuw dinamisch afdelingsbestuur werd herkozen.
Het blijit onder de leiding van
Dr. Gilbert.
Een eerste aktiviteit van het
nieuw b e s t u u r : Sinterklaasfeest
op ia^erdag 4 december te 20 u u i
30 in gasthof « Ad F u n d u m » te
Erwetegem.
Vertrek in karavaan te Roi»se 19 u u r 30; aankomst te Erwetegem ; 20 u u r 15. Het vervoer
wordt door de afdeling georganiseerd, zoddt degenen die over
geen wagen beschikken m e t anderen zullen k u n n e n meerijden.
Op h e t p r o g r a m m a - avondmaal,
gezellig samenzijn en verrassingen.
St Niklaas en Zwarte Piet zijn
alleszins van de partij.
Eregasten : de alg. voorzitter
en Mevr. Frans van der Eist, oudsenator en Mevr Diependaele
Deelname in de kosten : 73 tr

ST GILLIS-DENDERHONDE
Sinds enige weken werd in onze streek m e t een Vlaams Nationale J e u g d b e w e g i n g
(VNJ) van
wal gestoken. Wij willen onze leden d r i n g e n d aansporen, h u n
kinderen hier naar toe te zenden
In.schrijvingsgeld 120 tr
per
jaar. Verzekering inbegrepen, bij

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F .
Halfjaarlijks : 160 F .
D r i e m a a n d e l i j k s : 90 F .
Abonnement

buitenland :
450 F .
S t e u n a b o n n e m e n t : 730 F .
(minimum).
Losse n u m m e r s : 8 F .
Alle s t o r t i n g e n v o o r h e t
blad
op postrekening
:
1476.97, V o l k s u n i e - B r u s . I
V«rant\v. uitg. Mr F . Van
d e r Eist. B e i / e g e i n s t r a a t 20
Brussel 12.

V Huizen

B e z o e k het « Veerhuis »
te St-AMANDS a.d Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans
Geniet van de lekkere
koffie «De Olifant»
in het Vlaams Huis

« PETER BENOIT »
Franrijklel 8, Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

WEST-VLAANDEREN

«DE VRIENDSCHAP.)

BUNKENBERGE
De openbare vergadering van 12
nov. 11. betekende een flinke aanloop tot de w i n t e r w e r k i n g van de
afd.; h e t eerstvolgend
agendap u n t is n u ' d e verkiezing van h e t
nieuw afd.-bestuur.
Het aftredend afd.-bestuur doet
hierbij een oproep tot alle leden
en sympatisanten om z'n taak te
helpen verlichten en om een aktief aandeel te n e m e n in d e
Blankenbergse VU-afdeling.

„STAK*
( B r e v e t : 512767)
T E Z E L E (O.-VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
TeL (052) 44641 en 44642.
I n d i e n U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t , s t u u r
o n s een k a a r t j e en w e
d e d i c h t s t bijgelegen verzenden U het adres van
k o p e r S t a r Zele.

ROESEURE
Met h e t oog op de aanstaande
herkiezing van het b e s t u u r , w o r d t
met a a n d r a n g gevraagd om zoveel
mogelijk nieuwe leden aan te
werven.
« KEN ROESELARE » EN « KIJK
NIEUW
Deze twee bladen zullen eerlang
opnieuw verschijnen, doch koken
kost geld. Daarom zal uitgezien
worden naar
een formule o m
jaarlijks m i n i m u m duizend m e n sen aan te spreken die een steuna b o n n e m e n t van 100 fr. willen

YEURNE - OOSTENDE •
DIKSMUIDE
ZITDAGEN
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
LOOTENS
ledere 1ste zaterdag van de
maand : >
Nieuwpoort : Gasthof « De Beiaard », M ^ k t , te 9 UUT.
Veurne : Hotel Het Belfort, Grote Markt, te 10 u u r .
De P a n n e : Restaurant «Opex»,
Zeelaan 61, te 11 u u r .
Diksmuide : «Het Vlaams Huis»,
IJzerlaan, te 14 u u r .
Handzame : Café « Casino »,
Statiestraat, te 15 u u r .
ledere 1ste zaterdag van de onpare m a a n d e n .
leper ; Hotel « 't Zweerd «,
Grote Markt 2, te 16 u u r .
ledere 1ste m a a n d a g
van d(
maand :
Gistel : GafS « Bieihof », Stationstraat, te 14 u u r
Oostende ; Café «De Noordzee»,
VVapenplein 14, te 15 u u r .
Middelkerke . Pension « Were
di », P. de Smet de Naycrlaan
19, te 16 u u r
ledere 2de zaterdag van de
m a a n d v.in 14 tot 17 u u r zitdag
ten h u i / c . Oostmeelstr. 50a, te
Koekelare (ook op afspraak - telefoon (051) 580:n.

Hoofdredakteur :
T. van O v e r s t r a e t e n .
Redaktiesekretaris :
S. d e L i e .
Alle b r i e f w i s s e l i n g
voor
redaktie naar :
R o t a t y p , Sylv.
Dupuisl.,
110 B r u s . 7. - Tel. 23.11.98
Beheer :
Maurice L e m o n n i e r l . 82
Brussel I. - T e l . : 11.82.16.
Alle k l a c h t e n v o o r n i e t
ontvangen van blad op dit
adres.

Aanbevolen

HERBERGEN

OUDENAARDE

GENT • EEKLO
Het Sekretariaat is toegankelijk
iedere woensdag van 13 tot 15

Op 6 november h a d de besluursverkiezing plaats. Het bes t u u r zal er n u als volgt uitzien :
voorzitter Hendrickx Pierre; ondervoorzitter Vermeersch Marcel;
sekretaris Buysschaert Raymond;
p e n n i n g m e e s t e r De Clercq Anna;
propaganda Morreel Roeland.
De voorzitter werd tevens aangewezen als afgevaardigde voor de
arrondissementsraad.
Houdt van n u af 11 december
vrij voor onze jaarlijkse boerenkermis.

SCHUIMRUBBERMATR^SEN
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSORTMATRASSEN
( B r e v e t : 529738)
met
Gebreveteerde karkassen

GEBOREN
SCHUTTER
^

-

"

OW KANS.

NATIONALE
LOTERIJ

Kerkstraat 9
(bij de Grote Markt)
Bar - Bowling - Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63.811

VLAAMS HUIS
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749

DIKSMUIDE

Uitbater Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.

HERMES

sctreei

54

Zuidlaan

211 ^L L e m o n n i e r l a a n .
Telefoon : 11.00.33.
Brussel.

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATK U R S U S IN 2 JAAR.

S t e n o - en
daktylografie
i n vier t a l e n .
Boekhouden.
Sociale wetgeving.
Moderne talen.
Handelscorrespondentie.

Vermindering vr lezers VU
Huish App. - Radlo-T.Vbandopnemers...
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23, Ant
BOUWEN • WONEN
De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S Deurne Z.
Van Havrelel 70 T 35.63.17
Agent : De Coene, Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekklngen Dellflex - Taplflex
enz.
Inlichtingen
Claessens-Cornells Schutstr. 18, Deurne T. 361312
Voor uw modern Interieur

EURO-DOMl
Dag- en a v o n d l e s s e n .
De school w a a r Vlaminj;eD
zich t h u i s voelen.

Beter

en

voordeliger.

Kruidtulnlaan 6, Brussel
met Geschenken-kelder
BOEKEN

TIJDSCHR.

Voor al uw Vlaamse lektuur
EEN ADRES :
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6, Antwerpen

VOOR
KENNISMAKING.
HUWELIJK
Schril r vandaag nog om
kosteloze brochure, fotolljsten en ledenlijsten
In dagbladformaat, met
verschillende duizenden
kenniszoekenden
van
helde geslachten, naar :

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus 140 Qent;
of naar :
Postbus. 11. Detnze;
of naar :
Postbus. 381. Antwerpen;
of naar :
Postbus, 231. Brussel 1.
Het l a o f t s t bestaande
grootste, betrouwvüiie ernstige, moderste VlaamsCersterangs - Huvrelljkswerk ! Verloving, huwelijk
voor ledereen I Alle* gehelm I Medewerking van
priester Dagelijks 4 tot S
Terlovlngen.

HOTEL

RESTAURANT

BLANKENBERGE
(( Rubenshof »
Weststr. 79 T. (050)41571
Lokaal Volksunie
Kamers-pension
(I Vlasims Huis » Knokke
Kamers - vol pension gezelUge sfeer
Vermindering v. groepen
Elisabethl 105. TeL 632.70
Vlaams Huls Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon ; (050)41637
Vol. Pension - 30 kamers
MIDDELKERKE
fl Vlaams huis Were Di «
de Smet de Naeyerlaan 19
Gezellige Vlaamse sfeer
UURWERK
Zwitserse uurwerken
blJ meester uurwerkmaker

SLAETS
Dewlnterstt. 11, Oudergem
T. 72.45.43. Terminus tr. 35
10 % korting v. leden V C-

wu

23
DORTMUNDER
Thierbrauhof I
te Leuren
Alle zater- en zondagen
Opper Beieren orkest.
Stemming - plezier.
Alle dagen, 's middags en
's avonds beste keuken,
niet duur.
Vanaf '« morgens
tot 's nachts
koud buffet en koffie.
Bijzonder ingericht voor
groepsreizen scholen enz...
Parking voor honderden
autobussen en auto's.
Alles pnma verzorgd
en goedkoop.
D O R T M U N D E R
Thierbrauhof I]
Gre^piaato 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen,
enz.
Staf Wouters
aan de tapkraan.
DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
van het land.

%NTELPOORTEN
In hODt, ataa], aluminium
of pUstlelc,
StandaardQltvoerinK ot
naar gewenst model.
Systemen aaneepast aan ds
aard van bet boawwerk.
Baad- of eleIrtrisdM bedJenlns.
2 0 N HOVEN

S
ROtXOIKEN
in hout, staal, aluminium ot plastiek
Hand' of elektrisch»
bediening.
AUe (ystemen.
•mraruAiM»

•

TEL 132 31

&. ZONEN

PVIA

SOMBRIUA'FLEX

zomnsBuinnsN

fiOLLUIKEN

Bediening met
koorden' ot met
stang en windwerk.

A.JEöRISSEH-ClOOSTERMANSiL ZONEN

PVBA

ZONHOVEN

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie):
•
L. VANDEVELDE,
Sint Damiaanstraat 17. Wommelgem - Tel. : (03)53.67.27

LET

De naamloze vennoofschap

"EUROPESE HYPOTHEEKMAATSGHAPPIJ"
gevestigd te A n t w e r p e n , Lange Loxanastraat
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lï een financiële instelling, aktief ais :

—

private spaarkas

—

onderneming van levensverzekering

—

maatschappij die hypotheekleningen toestaat :

Jong gesticht, toch reeds uiterst suksesrijk in de resultaten — terloops : in het eerste jaar werd roeds 200 miljoen aan beleggingen op
spaarboekjes ontvangen.
ZIJ ZOEKT :

—

een gelaste m e t organiserende f u n k t i e van de buitendienst :

bedoeld v/ordt een all-round vakman met een grote dosis organisatiatalent, inspirerend en instruerend vermogen, soepelheid en doorzettingskracht, bekend met alle facetten van de buitendlenstorganisatio.

—

een produktie-manager :

bedoeld wordt een technicus met akademisch niveau, met gevoel voor
en kennis van pMtiliciteit, die in staat is marktstudie te doen, plan to
maken voor produktlebeleid en dit op langere termijn uit te bouwen.

•

•

-•

— energieke akademici :

Niet vergeten dat men in
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt met de 2 Hertjes

bedoeld wordt bij voorkeur dokters in de rechten of z^ die een
gelijkwaardige universitaire opleiding kregen; na een trainingsprogramma kunnen zij in staat worden gesteld in de toekomst een staffunktie te vervullen.

—

WEL

boekhouders :

bedoeld wordt ambltieuse, zelfstandige krachten, in het bezit van
een boekhoudkundig diploma en met, wenselijk, enige ervaring.
Voor al deze funkties komen in aanmerking aktieve personen die de
noodzakelijke eigenschappen bezitten en de w i l om bij te dragen in
de leiding van een groeiende onderneming, tot harmonische samenwerking.
Voorkeur gaaf naar personen die geen militaire verplichtingen meer
te vervullen hebben.

ALLE ADVERTENTIES
VOOR
<DE VOLKSUNIE >
d i e n e n toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
S. De Lie, « Papenhoek ». B e r e n d r e c h t TeL (03)73.66.59

—

DORT THIERBRAUHOF lil
langt antosnelweg Antwerpen-Aken, Tessenderlo

•
Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretariaat :

DORT THIERBRAUHOF IV
Antosnelweg Aalst.
Café-rest UOOO pi.)
Ruime parkeergelegenheid

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1, Tel. (02) 11.82.16

ervaren v r o u w e l i j k e typisten :

die na een korte inwerkperlode verschillende administratieve werkzaamheden geheel zelfstandig kunnen verrichten.
Alle funkties worden goed gehonoreerd, in verhouding van leeftijd
en ervaring. Geboden wordt een interessante werkkring met grote
mate van zelfstandigheid en mooie kansen op promotie.
Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige Inlichtingen omtrent
persoonlijke en zakelijke antecedenten, liefst onder bijvoeging van
recente pasfoto, te richten aan de adfeling "personeelszaken".

Interfonie
Geluidsversterking in de perfektie voor
zalen
reklamewagens • kerken - huiskamers etiz...
flflf^fllllTftte'

.VOOR MLE ONROERENDE
VERHANDELINGEN IN

DE GELUIDSBRON'

BINNEN

Lange Leemstraat. 7 a
ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95.

RUDI VAN OER PAAL

Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid — Bandopnemers vanaf 2.250 F
tot 117.000 F.

Jan Van Rijswijcklaan 62,
ANTWERPEN.
Telefoon : 03/38.91.24.

Op vertoon van deze aanhondiging geniet
V speciale vcorwuarden.

DE MOOISTE VILLA'S IN GENT
we.n,e....r

A L G E M E E N

GENK

ANTWERPEN...

B O U W B E D R I J F

Maar ons aanbod in burgershuizen, halve villa's en appartementen
te

K U N N E N

N.V.

overtreft alle verwachtingen.

GENT

•

« PATRICIA RESIDENTIE > Destelbergen
12 ruime luchtige appartementen —
3 slaapkamers
AAN SLECHTS 599.«)0 F.

•

Zeer mooie villapercelea te Mariakerk*Drongen,

te G E N K

te A N T W E R P E N

•
•'

RESIDENTIE c MIDDENSTAD >
6 ruime appartementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTre 9MJOM F.

•

•

VERKAVELING < SCHEMMERSBERG >
71 yeroelM in prachtig heuvelachtig heidelandschap VANAF ^ 7 0 6 F.
VRAAG
ONMIDDEZXIJK
INLICHTINGEN :

EN BUITENÜND:

A N T W I R P*E H
MEIB. M
rKL. : «/S2.92.18

•

^

< PRESIDENT KENNEDY RESIDENTIE >
9 zeer luxueuse appartementen — 1 siaapkamer AAN SLECHTS 602je0 F.
VERKAVELINGEN < PAASBLOEMHOF » • • « PRONKENBORG >
te Konücta,- «set tientallen perc^en ««or neesterwoning, burgershuis
1/2 villa of villa V..NAF l^.OM F.

-GENT
ONDfiRBfiRGfiN. «S
TEL. : W/25.19.2S

GENK
MOLENSTRAAT. 39
TEL, : 011/54442

öaofieesi^

BEPALING
Wat vliegt in de lucht en
zingt morb-morb-morb ?

De bazis is de ware grondslag van het
fundament.
WOORDENBOEK

WIST U ...
... dat de beet van één enkele hond reeds dodelijk
kan zijn voor een vlo ?
KORT

VERHAAL

« Nee » zei de dame, waarna
ze tot haar spijt vaststelde
dat ze met een gentleman te
doen had.

Aal • moes
Abel • en - laan
Aarts (bis) domAcht - er • af
Acht - er - in
...en dan was er die rechercheur, die mistroostig
in
zijn loonzakje keek en mompelde : « Nee de misdaad
loont niet».

DOKTER X
^

v§

li*^

De arts zei somber tot de heer :
« I k geef u nog een maand te leven ».
(Het was de allereerste keer
dat hij iets gratis heeft gegeven).
folio.

juan de anarchist

1

|

