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OPERATIE 
WAARHEID 
MET STAARTJE? 

MR. H. SCHILTZ 

Nog heeft de openbare opinie de verbijsterende inhoud 
van de zogenaamde «operatie waarheid» niet volledig 
verwerkt. Het wil er bij de gewone man niet in. De verant
woordelijke B.S.P.- en CVP.-politici kwamen vóór de 
verkiezingen voor radio en T.V, steeds herhalen dat de 
staatsfinanciën gezond waren en er zelfs een klein over
schot op het budget van 1965 mocht verwacht worden. 

Dezelfde leiders van dezelfde partijen komen thans « de 
waarheid» vertellen, wat automatisch insluit dat wat 
vroeger verteld werd de waarheid niet was. 

Dergelijk thema leent zich natuurlijk gemakkelijk tot 
goedkope demagogie. De P.V.V. heeft de kans dan ook aan
gegrepen om in Kamer en Senaat de klassieke anti-fiskale 
tremolo's a..n te heffen. Dit zou enige indruk kunnen ma
ken, indien niet iedereen wist dat de P.V.V. zich nog steeds 
beschouwt als een van de zgn. «traditionele » partijen. De 
herinnering aan de zonderlinge waarheidsliefde van de li
beralen, die nog niet zo lang geleden een belastingsvermin
dering beloofden van 25 t.h. en nadien in de regering hun 
programma in de kartons staken, is nog té levendig. 

De gevolgen van de zgn. «operatie waarheid» reiken 
echter wel verder dan de klassieke schermutselingen waar
mee iedere belastingsverhoging gepaard gaat. De beken
tenissen waartoe de leiders van de regeringspartijen ge
dwongen werden, hebben een vertrouwenskrisis verwekt 
De gewone man, die in België reeds zo wantrouwig staat 
tegenover de overheid, werd op brutale wijze gekonfron-
teerd met de onbetrouwbaarheid van belangrijke, leidende 
kringen. Hij vraagt zich af op welke wijze dit land geregeerd 
en bestuurd wordt. En waar hij vroeger kon overtuigd 
worden van de noodzaak, sommige offers te brengen voor 
he t algemeen belang, zal hij na de onthullingen over het 
financieel beleid zich nu bij voorbaat bedrogen voelen 
wanneer dezelfde regeerders opnieuw beroep doen op zijn 
gemeenschapszin. 

Deze aantast ing van de morele basis waarop het open
baar leven uiteindelijk steunt is voor de toekomst van het 
laad erger dan welke financiële moeilijkheden ook. Want 

het gewone volk wil wél offers brengen voor het algemeen 
belang, op voorwaarde dat het eerlijk oehanaela en voor
gelicht wordt en dat het de rezultaten van zijn inspannin
gen kan vaststellen. 

Intussen wacht de bevolkmg nog een nieuwe pijnlijke 
verrassing. Na de verklaring van de eerste-minister werden 
zopas de aangekondigde belastingsverhogingen in wets
ontwerp ingediena. Iedereen gaat reeds becijferen wat de 
verzwegen waarheid hem zoal zal kosten. 

In de mededeling van de regering kwam echter, haas t 
terloops, een zinnetje voor dat vrijwel onopgemerkt bleef : 
«Om haar volle betekenis te krijgen mag de operatie 
« budgettaire waarheid » trouwens niet beperkt blijven tot 
de Centrale Overheid alleen. Zij moet een verlenging krij
gen op het vlak der gemeentefinanciën ». 

Het blijkt dus de bedoeling te zijn van de regering, de 
gemeenten te verplichten hun gemeentelijke belastingen te 
verhogen. Waarom ? Om de staat te ontlasten van bijdra
gen aan het Fonds der Gemeenten en bijhorende fondsen 
(grote steden - speciaal onderstandsfonds). 

(lees verder op blz. 3 in kaaer) 
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engij 
DE P.V.V. 

Waarde Redaktie, 

Dat de huidige regering geen 
lang leven beschoren is, schijnt 
-wel een zekerheid te worden. 
Zelfs B.S.P.-voorzitter Collard 
geeft het zwakke team slechts 2 
jaar. Zeker zal de Waalse B.S.P.-
vleugel niet berusten in de oplos
sing van de indirecte belastings
verhoging. Wat zal het worden, 
zo haar amendementen niet aan
genomen worden ? Trouwens, 
op de algemene raad van de 
B.S.P. stak de heer Merlot het 
niet onder stoelen of banken : 
« Is het denkbaar, betoogde hij, 
1 fr. meer belasting te heffen 
per liter benzine, wanneer de 
grootste benzineverdeler, nl. de 
Petrofma, een winst boekt van 
een miljard frank ? Van alle 
landen ^a^ de E.E.G. zijn de ven
nootschappen het minst belast 
in Belgic. In de regering blijxen, 
betekent zelfmoord voor de so
cialisten s>. 

Leerrijk is ook wel, de Janus-
sireken van de P.V.V. van wat 
d'cliferbij te belichten. Op de 
vergadering ^an 10 november 
19(),) van de Kamer, \erklaart de 
heer De Glercq dat zijn partij 
nieuwe \erkiezingen eist. Zo wij 
de heer Vanden Boe> nants mo
gen geloven op de vergadermg 
van 16 november van diezelfde 
Kamer, was de P.V.V. « wel dege
lijk bereid, onmiddellijk na 23 
mei in het bootje te stappen 
mei de C.V.P., het verleden van 
deze laatsten heel goed ken
nend. « Het was dan geen lou
ter flirten », zegt V.D.B, « maar 
ondubbelzinnige liefdesvexkla-
ring ». En wat gezegd van de 
P.V.V.-eis op controle van de 
staatsuitgaven, als men weet dat 
de P.V.V.-leden van de commis
sie voor financiën gedurende de 
vorige legislatuur het voorstel 
om de controle van het parle

ment te verstevigen, bestreden ? 
AI het geroep van de P.V.V. en 
al het gedonder van V.D.B, ten 
spijt, overwegen deze twee par
tijen reeds de mogelijkheid van 
een wisseloplossing. Dienaan
gaande schrijft de « Nieuwe 
Gids » : « Op het bestuur van 
de C.V.P. is men er van bewust 
dat een wisseloplossing tot de 
mogelijkheden moet gerekend 
worden. En zo de C.V.P. er toe 
gedwongen wordt, zal deze par
tij zich tot de P.V.V. wenden ». 

H.B. - Erembodegem. 

DE INDEX 

Waarde Redaktie, 

In verband met het artikel 
« Hernieuwde kennismaking met 
de eeuwige index > in uw blad, 
wens ik enkele bemerkingen te 
maken. 

Ten eerste dient de index der 
kleinhandelsprijzen opgemaakt 
in o\ereenstenmiing met de uit
gave van de mensen met het 
kleinste inkomen en niet een 
gemiddeld inkomen, omdat de 
minst bedeelden het sterkst de 
verhoging \an de levensduurte 
aanvoelen. 

Ten tweede : hoe kleiner het 
inkomen of hoe groter de kin-
derlast. hoe meer er in verhou
ding aan de voeding besteed 
wordt. Het is dus normaal dat 
voor de \oeding een zeer ruime 
plaats voorzien •wordt in de 
index. 

Ten derde : ouderdomsgepen-
sioneerden, die van een heel 
klein inkomen moeten leven, 
geven in verhouding nog het 
meest uit aan \oeding. Wanneer 
men het aandeel der eetbare 
produkten gaat verminderen, 
dan gaat, bij een gevoelige stij
ging \an de landbouwprodukten, 
hun uitga^e geweldig stijgen. 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
vs^ant... 

l lRELLJ 
Dunlopillo|i!!v 
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— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

maar hun aan de index gekop
peld inkomen niet. 

Aan de hand van mijn eigen 
uitgaven heb ik een index samen
gesteld, die dus een zeer betrek
kelijke waarde heeft. 

Als ik deze lijst vergelijk met 
de bestaande index, stel ik vast 
dat er in verhouding nog te 
weinig landbouwprodukten zijn 
opgenomen. Er zouden min.stens 
drie maal fruit, drie maal groen
ten, eenmaal aardappelen in op
genomen moeten worden. In de 
index staat er wel zout, dat in 
het huishoudelijk budget geen 
gewicht heeft. Het verdriedub
belen van de zoutprijs zou vrij
wel geen weerslag hebben op 
het gezinsbudget, maar wel op 
de index. Groenten en fruit 
evenwel, die een grote invloed 
hebben op het gezinsbudget, 
komen niet voor op de index. 

T.L.J. - Hove. 

BRUSSELSE KLINIEKEN 

Geachte Heren, 
De inhoud van dit schrijven 

zal IJ waarschijnlijk niet vreemd 
aandoen, daar er in het week
blad « 't Pallieterke » van 21 
oktober reeds sprake over was. 
Het betreft namelijk het pro-
probleem \an de ziekenhuizen in 

het Brusselse waar een vlaams-
i^prekeiwJe nog de kans loopt niet 
begrepen te worden, indien hij 
er verpleegd wordt en de Franse 
taal niet machtig is. 

Ik meen dan ook dat het de 
taak is van de Volksunie om, zo
als « 't Pallieterke » schreef 
« deze misselijke stal eens ter
dege uit te mesten ». 

Zij mag deze kwestie eenvou
digweg niet ongerept laten. Niet 
enkel en alleen om sociale rede
nen, maar ook psychologisch 
gezien zal dat bij de vlaamsspre-
kenden in het Brusselse diepe 
indruk maken, daar de meeste 
mensen niet onverschillig blijven 
om hetgeen men voor de zieken 
of gekwetsten verwezenlijkt. 

J.D. - Antwerpen. 

SYMPATIEK INITIATIEF 

Mijnheren, 

Met het oog op de « Week van 
het Vlaamse Lied » liet schepen 
Ward Rolus te Mortsel er geen 
gras over groeien. Als schepen 
van Jeugd en Gezin organiseert 
hij in de grote feesthalle van 
het Mortselse gemeentehuis op 
donderdag 24 februari 1966, een 
grote zangstonde, onder het 
motto : « Zang- en soldatenpe-
lotons marcheren vooraan ! 

Twee militaire koren verlenen 
daaraan hun medewerking. Aan 
de plaatselijke jeugdraad wordt 
een plan voorgelegd, om in alle 
verenigingen grote quizzwed-
strijden in te richten, met als 
onderwerp : « Wie kent het 
leven en het ceuvre van onze 
Vlaamse componisten ? ». Die 
wedstrijden zijn gebaseerd op 
het beluisteren van Vlaamse 
grammofoonplaten en geluids
banden, herkennen van foto's 
onzer toondichters, parate ken

nis van enkele nota's over hun 
leven, enz. 

Ten slotte moeten we nog ver
melden dat Ward Rolus zijn col
lega August Jespers kon bepra
ten om in al de lagere scholen 
van Mortsel 5 centrale volks-
zangronden in te richten, waar 
men de jeugd van de 3e leer-
graad zal vertrouwd maken met 
een aantal schone Vlaamse 
jeugdliederen. 

Voorwaar een aantal schitte
rende initiatieven, van dewelke 
er een bezielende kracht over de 
Mortselse jeugd zal uitgedragen 
worden. 

Mochten tal van onze Vlaam
se gekozenen in de gemeentera
den dit prachtig voorbeeld na
volgen ! 

B. - Antwerpen. 

TELEVISIE 

Geachte redaktie, 

Het is werkelijk «rbarmelijk 
gesteld de jongste tijd met de 
televisie. Vooral de programma's 
van de Vlaamse T.V. zijn bene
den alles sinds men beginnen te 
besnoeien is. Wij vragen ons af 
waarom wij zo'n hoge taksen 
moeten betalen en er zo weinig 
voor in de plaats krijgen ? Op 
die manier kan men beter zijn 
televisie-toestel verkopen en als 
vroeger naar de bioskoop gaan I 

P.J. - Antwerpen. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 
vï>otf^ 

Brussel, 2 december 1965 

Betr . : Lezersbrieven. 

Sommige lezers zullen zich deze week, na het 
inkijken van de rubriek "Wi'j en g i j " , afvra
gen hoe het komt dat er nog geen reakties op 
de uitbreiding van ons blad in te vinden zijn. 
Komen er dan helemaal geen lezersbrieven aan 
op die redaktie ? 
Toch wel I En doorgaans een flink aantal , a l 
hoewel het van de Vlaamse dag- en weekbladle
zer algemeen geweten i s dat h i j niet zo vlug 
naar de pen g r i j p t . ^ 
We zijn 5 dagen per week bezig met het ineen
steken van d i t blad. Donderdagnamiddag, wan
neer "Wij" van de persen begint te lopen, 
buigen de zet ters zich alweer over de kopij 
voor de volgende week. Zij beginnen met de 
rubrieken die niet aan ak tua l i t e i t en kers
vers nieuws gebonden zi jn . Zo ondermeer met de 
lezersbrieven die in de loop der week binnen
kwamen. Het gevolg van deze onveranderlijke 
gang van zaken i s , dat reakties op ons blad 
twee weken na het blad zelve verschijnen. 
Inmiddels kregen we over "Wij" twee brieven 
die geschreven werden vooraleer het blad van 
27.11 verscheen. Ze waren contra, wat de 
naaraverandering be t re f t . Maar één van beide 
briefschrijvers belde ons na het verschijnen 
van "Wij" op om te zeggen dat h i j zijn mening 
had gewijzigd ,en om ons p;eluk te wensen. 
"Ô nke I •* 

^ 
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WIJ 

I I OPERATIE WAARHEID I I 

(vervolg van bladzijde 1) 
In werkelijkheid zal de verhoging van de fiskale druk groter zijn 

• dan wat blijkt uit de wetsontwerpen van de regering. Bevreesd voor 
de psychologische weerslag wordt de uitvoering van de nieuwe fiskale 
ingreep voor een deel verplaatst naar het gemeentelijk terrein. Men 
hoopt dat de belastingsverhogingen op gemeentelijk vlak, die niet 
overal tegelijkertijd besproken worden en waarvan de behandeling 
onderduikt in het bonte leven van honderden gemeenteraden, minder 
fel op de verbeelding van het publiek zullen inwerken dan de verho
ging van de Rijksfiscaliteit. 

Aldus blijkt de «operatie waarheid» nog verdoken verrassingen te 
bevatten, wat voor dergelijke operatie wel zonderling mag genoemd 
worden. Vermoedelijk zullen weer eens de gemeentelijke opcentimes 
op de grondbelasting verhoogd worden. Ook de gemeentelijke bijslag 
bij de personenbelasting en de verkeersbelasting komen in de eerste 
plaats in aanmerkmg voor verhoging. 

De Volksunie-vertegenwoordigers zullen er goed aan doen, in de 
gemeenteraden de juiste toedracht bekend te maken en te beklem
tonen. Want zonder aan goedkope fiskale demagogie te doen moet de 
volledige waarheid gezegd worden en deze is, dat de verregaande ver-
politizering van administratie, sindikaten, onderwijs enz... de onmid
dellijke oorzaak is van een wanbeheer dat gevaarlijk is geworden voor 
de morele gezondheid van de gemeenschap. 

H. Schiltz. 

• Herrie in de Antwerpse gemeente
raad. 

beroering 
om een 
uitdrijving 

(m-v.d.b.) Verleden week schreven wij op 
ócte bladzijde een kort stukje over een uit-
d lij ving te Lillo. Zoals men weet werd de 
inboedel van een inwoner, die van zijn 
goed recht gebruik maakte om zo lang 
mogelijk ter plaatse te blijven, op de straat 
ge<!et; de woning werd onmiddellijk daar
op door bulldozers gesloopt. Protesten van 
de V.U.-afdeling en van het Polders Aktie-
komitee hekelden deze uitdrijving, o.m. 
omdat hieruit weer eens bleek dat de Ant
werpse politiek tegenover de te onteigenen 
Polderbewoners er nog steeds niet op ver
beterd is. Men beschikt niet over de mid
delen om de mensen die weg moeten on
der te brengen, vooral omdat men nog 
steeds geen vervangingswoningen"' heelt 
kl.iargekregen. 

Uiteindelijk is het ook zo dat de man 
die uitgedreven werd, nog geruime tijd 
had kunnen blijven zo hij plooibaarder ge
weest was. En plooibaar wil hier zeggen : 
zich schikken naar de bevelen van het 
Amwerpse stadhuis. Men heeft door de uit-
diijving van deze « harde > verkregen wat 
men blijkbaar zocht ; al diegenen die liun 
zaak voor het gerecht willen brengen, 
scliiik aanjagen voor een dergelijke stap 
en hen er toe aanzetten, vrijwillig te ver
kopen. 

In de Antwerpse gemeenteraad is het vo
rige maandag over de uitdrijving te Lillo 
en de stellingnamen van de hogergenoem-
dt organen die geleid worden door ge-
mcciueraadslid Staf De Lie, tot herrie ge
komen. Derinne richtte een woedende aan
val op het Polderse V.U.-raadslid omdat 
de/e in protestmoties gesproken had van 
een brutale inbraak, van zeeroveispolitiek, 
en omdat hij verwees naar de uitdrijving 
\nn een doodzieke boer te Wilmarsdonk, 
waai bij met geweren gewapende politie 
was opgetreden. Mr. Hugo Schiltz ant
woordde op een schitterende wijze op de 
alles behalve hoogstaande uitval van de 
piofessoi en herinnerde hierbij aan stel
lingnamen van andere raadsleden in ver
band met het onteigeningsprobleem, waar
bij nog veel kiasser uitlatingen waren ge
bruikt dan de/e van raadslid De Lie. Cr 
was wat lawaai omdat betrokkene niet zelf 
aan het woord kwam. Dit was echter — 
hoewel liij zat te tiappelen van ongeduld 
om met kiacht van argumenten zijn stel
lingen te verdedigen — normaal : de V.U.-
fraktie werd immers aangevallen door ie
mand die beweerde de verdediging van liet 
sriicpenkollege op zich te nemen en het 

kwam dus de fraktieleider toe, repliek te 
geven. 

Het Antwerpse schepenkoliege dat met 
heel de zaak erg verlegen zit, is alles be
halve proper uit het debat gekomen. Prof. 
Derinne vond het zelfs nodig de uitgedre
vene te betitelen als « iemand die in de 
streek gekend is om zijn lastig karakter >, 
met andere woorden als een koppigaard of 
een moedwiliigaard. Alles behalve fraai, ie
mand zo af te schilderen die niets anders 
heeft gedaan dan van zijn goed recht ge
bruik maken en die zich tegen dergelijke 
aantijgingen, geuit in een openbare zitting, 
niet kan verdedigen! 

• Harmei over Wilfried Martens. 
— ^'•^ » larf ^ i it^ tfWy *mt^^ * 

de adviseur 
is een braaf 
bekeerling 

(t.v.o.) De P.V.V.-volksvertegenwoordiger 
Defraigne stelde op 8 oktober een stekelige 
parlementaire vraag aan eeirste-minister 
Harmei over diens adviseur, de heer Wil
fried Martens. -

Defraigne herinnerde er aan dat Wilfried 
Martens in 1963 veroordeeld werd omdat 
hij — naar we menen in « Doorbraak » — 
de Vlamingen aangeraden had de produk-
ten van een reeks met name genoemde 
fianskiljonse firma's te boycotten. De libe
rale volksvertegenwoordiger huivert van 
ontzetting bij de bedenking dat een der
gelijk man geroepen is. om de eerste-mi-
nister met zijn raad bij te staan; hij acht 
het wenselijk « dat een burger die zo erg 
buiten de schieef loopt, best niet geroepen 
wordt om het politiek leven in het land te 
beïnvloeden ». 

Eerste-minister Harmei heeft in zijn ant
woord koele balsem gelegd op Defraigne's 
knagende wonde. Hij neemt het op voor 
zijn adviseur, maar dan op zo'n wijze dat 
de heer Martens letterlijk bezwijkt onder 
het gewicht van die voorname hulp. De 
eerste-minister begint met te beweren dat 
Wilfried Martens niet de auteur was 
van de gewraakte teksten, doch enkel de 
verantwoordelijke uitgever, « wat hem niet 
te zwaar aangerekend » mag xvorden. Het is 
duidelijk dat Haimel deze inlichting van 
niemand anders dan van de heer M ai tens 
zelf heeft gekregen. Meteen is het kaliber 
van deze merkwaardige adviseui nog wat 
beter bekend : Wilfiied Martens neemt van
daag zonder blikken of blozen afstand van 
wat hij vioeger schreef — of althans wat 
hij boven zijn naam liet schrijven. Een 
zelfverloochening die wel zéér kleintjes aan
doet en die bovendien niet al te proper is 
tegenover de \roegeie V.V.B.-k.imeraden 
ziedaar een « \eiantwoordelijk » uitgc\er, 
die -de veiantwooidelijkheid vlucht. 

De eerste-minister schrijft het feit, dat 
de heer Martens de verantwoordelijkheid 
droeg veor een tekst « die niet van zijn 
persoonlijke beslissing afhing >, toe aan een 
kleinigheid ; « onvoorzichtigheid of jeug
dige onbezonnenheid ». Wat ons de be
denking doet maken, dat de heer Martens 
wel uitzonderlijk vlug de verschillende sta
dia van jeugdige onbezonnenheid tot advi
serende staatsmanswijsheid heeft doorlo
pen : het volstond hem, zich in te schake
len bij de C.V.P. om « wijs > te zijn. 

Overigens bevestigt de heer Harmei < dat 
het dagelijks optreden van de bedoelde per
soon hem de overtuiging geeft dat hij op
recht voorstander is van een politiek van 
eerbied tegenover de individuele rechten 
van iedere burger, gepaard met (sici) een 
geest van eendracht... ». 

Eerlijk gezegd : we hadden niet anders 
verwacht. Het heeft ons ook niet verbaasd 
dat Wilfried Martens, blijkens het ministe
rieel antwoord, « de publikatie betreurt van 
een tekst die vatbaar was voor kritiek en 
ook kritiek heeft uitgelokt >. 

Een fameuze platte-broodjesbakker lijkt 
ons de heer Martens te zijn. Een waardige 
evenknie van de heer Victor Leemans, om 
in het C.V.P.-pantheon ten voorbeeld ge
steld te worden aan onze jeugd, zoals het 
onlangs in de Kamer heette. 

De strijd om de Leuvense universi
teit. 

Vlaams 
eenheidsfront 
te leuven 

(n.) Wie de indruk had gekregen dat de 
t^gevfesfigde Héren de ontwikkeling in hun 

eigen universiteit met de onthechte blikken 
van kosmonauten van uit een maanraket 
bekeken, heeft toegegeven aan zijn pessi
misme! De Vlaamse universitaire wereld te 
Leuven is wakker geschoten. En hoe! 

Behalve de « Gazet van Antweipen » die 
uitzonderlijk (en wie weet omwille van 
welke subtiele invloeden) het maar klein
tjes deed, hebben de kranten in dit geval 
op een behooilijke wijze hun informatie
taak vervuld. « De Standaard > en « Het 
Volk » waren zelfs zonder meer goed. De 
« Libre » heeft gezwegen tot ze er bijna 
van stikte; toen ze aan het schreeuwen 
ging, was haar gehuil bijna even nuttig als 
het vraaggesprek dat Woitrin zegezeker en 
zelfgenoegzaam aan het beruchte en « hoog
staande » Waalse studentenblad «L'Ergot» 
toestond. 

Eigenlijk heeft Woitrin niet zo\eel 

nieuws verteld. AI wie enige opmerking»» 
gave heeft en zo ongeveer lezen kon in de 
rektorale rede, wist het eigenlijk weU 
Maar een Vlaming moet eerst stevig iti 
zijn gezicht worden geslagen voordat Irij 
het te véél vindt. 

Een eerste, degelijke reaktie kwam in 
« De Standaard >, integraal overgenomen 
door < De Gazet ». De ondertekening —• 
proL G.A. — was voor niemand zo maar 
onmiddellijk duidelijk. Maar het was ge
beurd. En op een kleinigheidje na (er is 
nl. nog wél enige kontrole op de manda-
rijnenschool te Heverlee) onweerlegbaar 
juist en voor iedereen aanvaardbaar. En 
dat betekent iets in een professorenmilieul 

Daarna zijn als korte maar zeer krach» 
tige slagen de mededelingen gevallen van 
de Leuvense afdeling der Vereniging van 
Vlaamse professoren, van twee groepen 
jongere akademici en ten slotte — minder 
scherp belicht maar minstens even beiang-
rijkl — de stellingname van de Vlaamse 
Leergangen. Kort en krachtig : geen uit
eenzettingen meer, geen lange beschouwin
gen zoals het gebeurde tijdens de voorbe
reiding van wat Hertoginnedal zou wor
den. 

Ook de Leuvense profs hebben de reali
teit leren zien : wie een enkel woord 
schrijft dat verschillend kan uitgelegd wor
den, komt bedrogen uit bij onze fransta-
lige mandarijnenl Elk woord van begrip 
wordt een toegeving. 

Daarom kan de inhoud nu van elk der 
stellingnamen zeer kort worden samen
gevat : ten eerste een autonome neder-
landstalige universiteit in het nederlands-
talige Leuven; vervolgens een franstalige 
universiteit in Wallonië. En naar het Brus
selse alleen tweetalige uitwijking 

Toen is de « Libre > los gekomen; de 
Vlamingen moeten er haar eeuwig dank
baar voor zijnl Alle oerdomme argumenten, 
alle onbewuste maar des te scherpere bele
digingen tegen de Vlamingen werden over 
de profs uitgestort! Een bad dat zelfs de 
laatste zeldzame slaper heeft gewekt! Nee, 
de « Libre ^ zou het nooit overleven als ze 
erkennen moest dat de atoomfysikus Op-
penheimer wél te Leiden studeerde, maar 
aan geen enkele universiteit die een « uni
versele taal » gebruikt... 

Het is wellicht geen mode, maar een
voudige eerlijkheid de nobele mens die 
Mgr. Mansion is, de voorzichtige toege
wijde Mgr. A. Jansen te eren, die in hun 
ouderdom geen rustige afzijdigheid heb
ben gezocht! En de moedige jonge akade
mici, die niet gedachtenloos maai zeei be
wust hun eigen toekomst bij hun ei£>eii 
volk hebben gezocht! 

En de studenten? Ook daar is een jonge 
kracht naar voren gekomen : onweeistaan-
baar! Maat naar we hopen om de oude 
Nederlandse spreuk, die deze staat on>. bij
na heeft doen vergeten, te verwerkelijken: 
dat onze kracht en macht ligt in sanien-
weiking' Niet om te buigen voor wat klein 
is, maat om samen te gaan met allen die 
het vernederend kleine niet verdragen kiin-
nenl 

Woensdagnamiddag kwam het te Leuven tot incidenten tussen Vlaamse en Wa^li,^ 
studenten. Zoals ieder jaar richtten de Walen hun St-Niklaasstoet in, traditioneel 
een nogal luidruchtige en weinig smaakvolle betoging. Enkele honderden 
Vlaamse studenten hebben dit jaar getracht, de betoging tegen te houden (foto 
hierboven). Ze slaagden daar ook in, tot de politie tussenbeide kwam. Tijdens 
heel de duur van de Waalse betoging kwam het tot incidenten, waarbij aan beide 
zijden gekwetsten waren. Het standpunt der Vlaamse studenten : « aangezien wij 
niet ie Waver en in Wallonië mogen betogen, hebben de W,ALU z.oh ui Vlaanderen 
ook koest te houden ». De logica zelf J 
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o De vader van het « kruiswoorden-
boek ». 

in memoriam 
pater 
verschueren 

'(j.d.) Pater Verschueren, de samensteller 
Van het < Modern Woordenboek », is ie 
Brussel overleden. De afwezigheid in ons 
taalgebied van een modern en praktisch 
verklarend woordenboek in de aard van 
de Franse « Petit Larousse » zette hem er 
toe aan, dit werk te beginnen. In 1930 ver
scheen de eerste uitgave : franstalige stu
denten verbranden het boek in het pu
bliek... Boekverbrandingen uit rassenhaat 
dus al van voor Hitler; onze francofonen 
liadden van Hitler niets te lerenl 

Pater Verschueren was méér dan een ka
mergeleerde : hij zag het belang in van de 
kulturele verheffing als hefboom tot de 
nationale ontvoogding en zijn ijveren voor 
een Vlaams college in Brussel ligt in de lijn 
Van deze opvatting. Als taalkundige werk
te hij ook mee aan de vereenvoudiging en 
eenmaking der spelling. 

Zijn « Modern Woordenboek » blijft een 
unicum in ons taalgebied. Spijtig genoeg 
beeft het in het Noorden niet de belang
stelling genoten, die het in Vlaanderen — 
en terecht — wel heeft : in Noordnederland 
meent men nog te vaak dat er op dat ge
bied uit het Zuiden niets kan komen waar
bij zij nog iets te leren hebben. Deze klein-
hollandse mentaliteit staat een Heelneder-
landse kultuurintegratie in de weg : als het 
waar is dat wij van het Noorden nog het 
een en ander kunnen leren, dan is het om
gekeerde in sommige dingen evenzeer waar. 

• Maiden-speech van V.1).-senator 
prof. Blaut. 

de bezetting 
van de 
ijzertoren 

reeks « vergissingen » waarvan de IJzer-
simbolen het voorwerp waren : de vernie
ling van de zerken te Oeren, de aanleg van 
de weg te Adinkerke met stukgeslagen graf
stenen, de incidenten van 1930 en de dina-
mitering. Hij verwees daarbij ook naar de 
beruchte uitspraak van de heer Theo Letè-
vre : « hij ligt er en hij ligt er goed ». De 
heer Coppens, C.V.P.-senator uit Dender
leeuw, meende zich te moeten laten opmer
ken door prof. Elaut daarbij te onderbreken 
met < wat heeft dat er mee te maken? Wij 
verliezen onze tijd ». 

De achtbare C.V.P.-senator werd terecht 
gewezen door zijn partijgenoot Seldsens die 
verklaarde : < de heer Elaut heeft over
schot van gelijk. Wij zijn allen veront
waardigd geweest ». En senator De Boodt 
bevestigde : « Alles wat door de interpel-
lant gezegd werd, is juist ». 

Na een grondige uiteenzetting der feiten 
wees prof. Elaut op de grote beroering die 
de bezetting in gans Vlaanderen had ge
wekt. Een begrijpelijke beroering, zegde de 
interpellant, en hij verwees naar een ver
gelijking : « Herinnert u zich, heer minis
ter, dat voor de laatste wereldoorlog een 
man van boven de Kongreskolom op het 
graf van de Onbekende Soldaat urineerde? 
Er was toen ook geen stoffelijke schade, 
de Vlam was zelfs niet gedoofd. Maar wat 
is er niet gehuild in het patriottieke 
kampl ». 

Prof. Elaut besloot zijn interpellatie met 
te verklaren, dat hij geen genoegen nam 
met de houding van de minister en dat hij 
sankties eist zowel tegen de \ erantwoorde-

deze week in het land 
De Waalse C.V.P.-vleugel hield een studiedag over de partijstructuur. De 
besluiten spraken zich uit voor een provinciale organisatie met beperkte 
macht en bevoegdheid. 

De P.V.V.-jongeren kongresseerden en bleken het roerend oneens over de 
Voerkwestie. 

Te Brussel werd koningin Elisabeth begraven. 

In de senaat begon de bespreking over de ign. « kommissie Vranckx » en 
interpelleerde V.U.-senator Elaut over de bezetting van de IJzertoren. 

Het Vlaams geneesherenverbond publiceerde op zijn beurt een motie ten 
voordele van een autonome Nederlandse universiteit te Leuven en de ver
huis van de Walen. Te Leuven zelf kwam het tot incidenten tussen Vlaam
se en Waalse studenten naar aanleiding van de Waalse St Niklaasstoet. 

Op een perskonferentie maakte de V.V.B, haar voornemen bekend, een 
grootscheepse aktie legende grendelgrondwet te zullen voeren. 

lijke voor de bezetting als tegen de gene
raal die met het onderzoek belast was en 
die « ofwel een verkeerde metode van on
derzoek toepaste ofwel de minister opzette
lijk misleidde, al hij is tienmaal vleugel
adjudant van de Koning ». 

Na de interpellatie kwam de heer De 
Boodt uiteenzetten, dat hij vrede neemt 
met de houding van de minister en dat hij 
daarom van een interpellatie heeft afge
zien... 

(t.v.o.) In de senaat hield prof. dr. Elaut 
verleden dinsdag zijn maiden - speech die 
direkt al een belangrijke interpellatie was: 
over de militaire bezetting van de IJzer-
toren. 

Men zal zich herinneren dat het IJzer-
bedevaartkomitee onmiddellijk na de fei
ten de senatoren Elaut en De Boodt ver
zocht, de minister van Landsverdediging 
over deze feiten te interpelleren. Uiteinde
lijk diende de heer De Boodt geen inter-
pellatieverzoek in en verleden dinsdag ver
klaarde hij in de senaat, dat hij de zaak 
als geklasseerd beschouwde. We hebben 
geen redenen om de goede trouw van de 
heer De Boodt tegenover IJzerbedevaart en 
IJzertoren in twijfel te trekken; laten we 
echter aanstippen dat de C.V.P.-senator 
zich t.o.v. een der betrokken militairen in 
een zeer delikate positie bevond... 

Prof. Elaut hield een klemmend betoog, 
waarin hij de nuchtere feiten voor zichzelf 
liet spreken en herinnerde aan de speciale 
Vlaamse gevoeligheid wat de IJzertoren be
treft. Zijn interpellatie werd herhaaldelijk 
onderbroken en — gemeten met de maat
staf van de senaat — ging het er soms vrij 
luidruchtig aan toe. De interpellant ver
klaarde nochtans uitdrukkelijk dat hij de 
aangelegenheid niet wenste te monopolise
ren en te bekijken door een partijpolitieke 
bril; in dit opzicht betreurde hij het, dat 
de heer De Boodt de interpellatie niet 
Steunde. 

Prof. Elaut herinnerde aan de eindeloze 

CORIES EN MARINA 
Kort voordat ons vorstelijk echtpaar op reis naar Mexico en Zuid-.4merika 

vertrok, lazen we in de bladen dat een Spaans professor een sensationeel histo
risch feit had achterhaald : koningin Fabiola zou afstammen van niemand min
der dan Hernan Cortes en diens echtgenote Marina. 

De ontdekking kwam kennelijk op tijd : aan de vooravond van de reis 
naar Mexico gold het, de < historische » banden tussen ons vorstenhuis en de 
Mexicanen te bewijzen. 

Of er echter veel reden tot fierheid is omwille van die afstamming? 
Herndn Cortes werd in 1485 — zeven jaar voordat Columbus de Nieuwe 

Wereld bezeilde — geboren als zoon van een grondbezitter in Estramadura. 
De jonge Cortes ging rechten studeren aan de universiteit van Salamanca, maar 
mislukte. Hi] trok dan maar — naar de geplogenheden van die dagen — op 
avontuur uit. Enkele jaren leefde hij als planter op Hispaniola (thans Haïti en 
Dominicaanse republiek). Hij huwde een Spaanse, Catalina Xuarez, en genoot 
ei overigens geen al te beste faam : hij was een losbandig fuifnummei, groot 
liefhebber van vrouwelijk schoon, hardnekkig beoefenaar van het dobbel- en 
kaartspel. Uit een van de talrijke messengevechten die hij leverde, bewaarde 
hi] een lidteken dicht bi] de onderlip, dat hij in de latere jaren van zijn grole 
roem met een baard placht te bedekken. 

Zijn grote kans kwam, toen hem het bevel toevertrouwd werd over een 
legertje dal Mexico voor de Spaanse kroon moest veroveren. 

Als « conquistador » — veroveraar van Mexico — bedreef hij onbetwist
baar het stoutste huzarenstuk van de aan avonturen nochtans rijke 16de eeuw : 
met een legertje van 300 man, enkele paarden en een stuk of wat kanonnen 
onderwierp hij van 1519 tot 1521 het reusachtige en hoogbeschaafde Azteken-
rijk, waarbij hij duizenden goedgedrilde soldaten onder de voet liep. 

Hij bezat onmiskenbaar grote strategische gaven en een ontembare ener
gie. Zijn veroveringstocht werd daarenboven bevorderd door een aantal omstan
digheden die flink tn zijn kaart speelden. Zo beschouwden de Azteken hem als 
de door hun legenden en voorspellingen aangekondigde mrssias; toen zij hun 
vergissing begrepen, was het te laat. De Azteken beschikken daarenboven noch 
over stalen wapens noch over paarden, het verschijnen van deze voor hen vol
slagen onbekende dieren op het slagveld vervulde hen met panische angst. Dat 
verandert echter weinig aan het feit dat Cortes onbetwistbaar een der groots'.e 
avonturiers uit de ganse geschiedenis is. 

Op zeer korte lijd slaagde hij er in, Mexico totaal leeg te plunderen en de 
beschaving der Azteken van de aardbodem weg te vegen. Wat wij vandaag over 
de vroeg-Mexikaanse kuituur weten, is moeizaam samengelezen moeten worden 
uit de scherven die hij achterliet. 

Cortes die, zoals hoger gezegd, op Hispaniola gehuwd was met Catalina 
Xuarez, nam tijdens de veroveringstocht een gelegenheids-echtgenote : dona 
Marina. Deze Marina heette eigenlijk Malinche, zij was een Maya en behoorde 
tol de oorlogsbuit die Cortes veroverde na de gevchten om de Maya-stad Ta
basco. Naar de gebruiken van die tijd gaf hij Marina ten geschenke aan een zij
ner luitenants, Alonso Puertocarrero. 

Toen hij later zelf zin kreeg m Marina, stuurde hij Puertocarrero als ge
zant naar het hof van Karet V. Uit zijn verhouding met Marina werd een zoon 
geboren, don Martin, die — als we onze Spaanse stamboomsnoeier mogen gelo
ven — de stamvader zou zijn van koningin fabiola : een halfbloed uit een 
schelm van groot formaat en een buitgemaakte Indiaanse. 

Cortes hield het vijf jaar uit bij Marina; hij schonk haar nadien aan zijn 
kapitein Xamarillo. In 1922 kwam zijn wettige echtgenote Catalina Xuarez on
verwacht in Mexico-stad een kijkje nemen naar wat de conquistador er uitricht
te. Zij overleed drie maanden later in verdachte omstandigheden en Corlès werd 
er van beschuldigd, haar vermoord te hebben. De beschuldiging had geen ge
volgen : Cortes bevond zich toen op het hoogtepunt van zijn macht. 

Cortes is laler nog eens getrouwd, met een Juana de Zunega. Hij stierf in 
Spanje als een verbitterd en ontgoocheld man. Zijn lijk werd naar Mexico over
gebracht, maar de juiste plaats van zijn graf is niet bekend; tijdens de Mexi-
kaanse revolutie van 1823 werden zijn stoffelijke overschotten verborgen, omdat 
de afstammelingen van de Maya'é en Azteken er een vuurtje mee wilden stoken. 

dio Genes. 

Minister Moversoen was in zijn ant-
wooid voorzichtig en handig. Hij minima
liseerde de feiten, doch legde er de nadruk 
op dat hij de gebeurtenissen sterk betreur
de : « er is weinig gebeurd, maat dat wei
nige was inderdaad nog te veel ». Hij be
sloot met een hulde aan de simbolen van 
de IJzertoren. Daarmee achtte hij het dos
sier gesloten. 

In een korte repliek bevestigde prof. 
Elaut dat — hoe dan ook — een blunder 
van dergelijk formaat wel degelijk sank-
ties vraagt. Toen de heer Van Cauwelaert 
de minister bijviel met < de regering heeft 
in achtenswaardige woorden gesproken >, 
besloot de interpellant : f De Vlaamse pu
blieke opinie is even achtenswaardig ». 

Stippen we nog aan, dat de motie van 
vertrouwen namens de meerderheid inge
diend werd door de heer Custers.,. 

• De « kommissie Vranckx » 

het 
senaatsdebat 

(t.v.o.) Dinsdagnamiddag werd in de se
naat begonnen met het debat ovei de vas
te kommissie voor de verbetering van de 
betrekkingen tussen de taalgemeenschap
pen, de zogenaamde kommissfe Vranckx. 

Reeds bij de voorlezing van het verslag 
door CV.P--senator De Man bleek, dat het 
Vlaams wantrouwen ten opzichte van de 
kommissie méér dan gerechtvaardigd is. In 
llpt verslag wordt o m aangestipt « dat 
men niet mag denken dat deze kommissie 
moet dienen om de taalwetten te wijzigen, 
maar dat men evenmin mag denken dat 
df kommissie de taalwetten niet mag wij
zigen ». Dat is op zijn minst een sibillijnse 
tekst die echter een onverholen dreiging 
bevat. 

Wim Jorissen kloeg de ondemokratische 
wijze aan, waarop de Volksunie uit de 
kommissie wordt geweerd. Minister 
Vranckx heeft vroeger aangestipt, dat de 
Volksunie niet in de kommissie mag, omdat 
deze samengesteld is op grond van het be
ginsel der evenredige vertegenwoordiging 
volgens het stelsel D'Hondt. Dat is echter 
een drogreden. De minister volgt het stel
sel D'Hondt niet; hij geeft de drie tradi
tionele partijen elk 4 vertegenwoordigers 
waar volgens het stelsel de verhouding 5, 
4 en 3 zou zijn respektievelijk voor C.V.P., 
B.S.P. en P.V.V. 

Senator Jorissen onderzocht dan, welke 
de echte redenen waren om de Volksunie 
te weren. Is het, omdat zij op een federa
listisch standpunt staat? Dat zou volkomen 
onlogisch en onrechtvaardig zijn, vermits 
in de grote partijen — vooral dan in de 
Waalse B.S.P. — zich heel wat parlemen
tairen openlijk tot federalisme bekennen. 

Op hartstochtelijke wijze hield senator 
Jorissen vervolgens een pleidooi voor fede
ralisme en maakte hij het proces van het 
beleid der drie grote partijen. Herhaaldelijk 
werd hij onderbroken, o.m. door de sena
toren Lahaye en Verboven, die beweerde 
dat « de heer Jorissen ons uitdaagt >. 

Wim Jorissen besloot met vast te stellen 
« dat de nieuwe kommissie een tweede 
Hertoginnedal wordt. Vlaanderen heeft het 
eerste niet aanvaard en zal ook het tweede 
niet nemen >. 
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nazijn 
DE POSTBODE . . . 

... is weldra op ronde om 
het abonnementsgeld voor 
ons blad te innen. Mogen 
we U vragen, uw huisgeno
ten te willen verwittigen en 
het geld alvast klaar te 
leggen ? (Nog even herin
neren : 280 fr per jaar — 
voor een weekblad met 24 
bladzijden een koopje !). 

Om nog eens terug te 
komen op onze redaktione-
le brief (pagina 2) : m-
middels hebben we een 
nooit-geziene stapel kor-
respondentie over de uit
breiding van ons blad ont
vangen. De o v e r g r o t e 
meerderheid van onze kor-
respondenten is uiterst t e 
vreden, doet suggesties en 
stuurt verlanglijstjes op. 
De dames laten zich daar
bij niet onbetuigd. Maar 
volgende week leest ü dat 
zelf wel in « Wij en gij ». 

Ook van elders bereikten 
ons zeer positieve berich
ten. Algemeen werd opge
merkt dat de uitbreiding 
ook qua publiciteit een 
meevaller werd. Steekproe
ven bij een aantal kran
tenverkopers bevestigen, 
dat de losse verkoop hoger 
lag dan ooit tevoren. 

Tenslotte : de Lierse 
propagandisten waren ei
genlijk niet zinnens, verte* 
den zondag te kolporteren. 
Ze vonden het echter zon
de, het nieuwe blad niet 
eens te gaan testen. Op an
derhalf uur kregen ze de 
proef op de som : alle 100 
exemplaren verkocht ] 

J 

EEN SNUGGERE 

In de « Pourquoi-Pas ? » la
zen we een lezersbrief over de 
Voerkwestie. Reeds aan het 
begin van zijn ingezonden 
brief zegt de lezer, een zekere 
W.S. ( n a t u u rl i j k in het 
Frans) : «Ik moet u zeggen 
dat, net zoals ongetwijfeld 
talloze Brusselaars, ik slechts 
een zeer benaderende notie 
heb van de juiste geografische 
ligging der Voergemeenten ». 

Dat belet hem echter met, 
in de overige alinea's van zijn 
schrijven flink van leer te 
trekken tegen de Vlaamse 
Voer-imperialisten en zich 
ontroerd te heten door «de in
spanningen van deze bevol
kingen sinds ze willekeurig bij 
Limburg werden gevoegd ». 

Ziedaar een tipisch stand
punt van een doorsnee-Zin-
neke : hij bekent zelf dat hij 
wel niet weet waarover het 
gaat, maar praat toch krach
tig over de hele zaak mee. 

Het zijn deze domme en 
onwetende Beulemansen, die 
in de eerste rijen van het an
ti-Vlaamse front staan ! Zij 
vormen het gros van het 
P.L.P.- of F.D.F.-leger. 

BRUSSEL EN . . . 

Tijdens de jongste vergade
ring van de Brusselse ge
meenteraad weid f,en aan ta l , 
diensthoofden benoemd, allen 
franstaligen. Brussel beschikt 
dus nu over 36 franstalige 
diensthoofden tegenover 1 
(één) Vlaming. 

Dat is dan de zege van Ver
roken en De Saeger te Herto-
ginnedal ! Taalwetontduiking 
wordt in België klaarblijke-
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Het noodweer van de jongste dagen veroorzaakte weer heet wat schipbreuken en strandingen 
m de Noordzee en het Deltagebied. Ook werd nog eens extra de aandacht gevestigd op de hoog
dringende aard van de kredieten tot verbetering en verdieping van de toegang naar de Ant
werpse haven. 

lijk evenmin beteugeld als be
lastingontduiking. 

Brussel had reeds lang het 
voornemen bekend gemaakt, 
opnieuw alleen franstaligen 
te benoemen. Senator Joris-
sen had dit in een parlemen
taire vraag aan minister 
Vranckx meegedeeld. De mi
nister antwoordde dat hij 
niet kon ingrijpen tegen be
doelingen, alleen tegen feiten. 
Het viel senator Jorissen 
thans gemakkelijk, minister 
Vranckx te vragen hoe hij zal 
ingrijpen nu de feiten er zijn. 

.. . VAN DEN BOEYNANTS 

. Herinneren we er aan dat 
in het schepenkollege van 
Brussel, dat deze onwettelij
ke beslissing trof, C.V.P.-
voorzitter Van den Boeynants 
zetelt. Dezelfde die vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen 

plechtig verklaarde dat de 
C.V.P. te Brussel nooit in een 
schepenkollege zou zitting 
nemen zo ze niet de zekerheid 
had dat de taalwetten zouden 
toegepast worden ! 

Grootpraterij of bedrog ? 
En zeggen dat die man 

voorzitter blijft van de C.V.P., 
partij die van twee derden tot 
drie vierden Vlaams is... aan 
de basis ! 

DE ZIEKTE 

AAN DE ZENNE 

De ziekte aan de Zenne is 
niet meer alleen Brussel. Zelfs 
letterlijk verspreiden zich de 
Brusselse ziektekiemen langs 
de grote open riool die de 
Zenne is, laiigs Vilvoorde en 
Mechelen in de richting van 
Willebroek. De verontreini
ging van de Zenne overtreft 

nog die van de Demer, wat 
niet weinig gezgd is. In de 
senaat vorige week kloeg Wim 
Jorissen dit feit aan ter ge
legenheid van de interpella
tie van senator Poma over" de 
verontreiniging van de water
lopen in het algemeen. Hij 
eiste dringend een uitbreiding 
van de verplichting tot zuive
ring van het industriewater 
voor alle fabrieken en de ver
hoging van het aantal zuive
ringsstations in België, dat 
thans slechts een vijftigtal 
bedraagt. Landen als Neder
land, Engeland en Duitsland 
zijn ons op dit gebied weer 
ver vooruit. 

De regering schijnt toch 
eindelijk ingezien te hebben 
dat het vraagstuk bestaat. De 
bewoners van de rivieroevers 
kennen het al lang ! Wachten 
nu maar op de verwezenlij
kingen van de regering. 

KONTROLE OP DE HOLDINGS: 
G E M E E N S G H A P S B E L A N O 

In ons vorig nummer wijdden we en
kele beschouwingen aan de fusies, die 
de jongste tijd aan de orde van de dag 
staan. We hebben enkele voorbeelden 
aangehaald (er zijn er nog meer. In de 
metaalsektor Cockerill-Ougrée b v . ; bij 
de grootwarenhuizen : internationale 
overeenkomsten en wederzijdse belan
gen). We hebben gewezen op het enorme 
gevaar dat er voor de gemeenschap 
schuilt in het samenbrengen van steeds 
meer ekonomische macht in steeds min
der handen. 

Het programma van de Volksunie ver
meldt dan ook terecht : « De V.U. stelt 
voor : het breken van de monopolieposi
ties der grote geldmachten, banken,, trusts 
en holdings en het toepassen vaa een 
sluitende kontrole daarop ». Dit is geen 
nieuwlichterij, het is het vrijwaren van 
de welvaart zelf der volksgemeenschap. 

Men kan wellicht opwerpen dat de 
evolutie van de wereldekonomie grotere 
concentraties vereist, dat steeds meer on
dernemingen moeten samenwerken om te 
kunnen renderen en om de groeiende 
expansie te kunnen financieren. Maar deze 
opmerking is in feite naast de kwestie : 
het gaat niet om de ekonomische noodza
kelijkheid. Het gaat om de zelfverdedi
ging der gemeenschap, de verbruikers, de 
kleinere ondernemingen, de vrijheid van 
initiatief zelf. 

In plaats van een kommunistische staat 
die alles en allen beheerst, bestaat het 

wezenlijk gevaar dat door verdere mono
polisering zonder enige kontrole een 
superkapitalistisch internationaal bol
werk groeit dat een sociaal-ekonomische 
diktatuur uitoefent. Dat hierbij de ware 
belangen van de volksgemeenschappen 
slechts een zeer bijkomende rol spelen, is 
klaar. 

Ter illustratie kunnen we best nog eens 
de fusie der drie banken tot een « Gene
rale Bankmaatschappij » en de holdings 
die erbij betrokken zijn, van naderbij 
bekijken. 

Zoals reeds aangestipt, heeft de zaak 
van « Sofina •» de ganse financiële wereld 
in beroering gebracht. Volgens alle wet
ten van de kapitalistische jungle heeft 
de Société Générale de groep Lambert 
kunnen buitenwerken, met de hulp van 
de groep Solvay-Boél. Tussen de eerste en 
de laatste holding is daardoor een toe--
nadering gegroeid die mede aanleiding 
was tot het fusionneren van hun banken 
(Bank van de S.G. en Soc. Beige de Ban-
que). De twee holdings (de grootste van 
België) hebben dus besloten dat zij, al
vast wat hun bankverrichtingen betref* 
samengaan : meer filialen, meer investe
ringen, meer buitenlandse klicnten (vhl 
de eveneens opgenomen Bank van Ant-
Antwerpen). 

De beslissingen die deze geconcentreer
de machten in de toekomst zullen nemen, 
hebben ongetwijfeld een enorme weer
slag op de Belgische ekoaoniie en dus 

op elke inwoner van deze staat. Wat al 
te weinig wordt beseft is, dat over de 
holdings die in het spel betrokken zijn 
zeer weinig gegevens bekend zijn. De 
voorwaarden van samenwerking, de aard 
en belangrijkheid der participaties, zijn 
niet openbaar gekend. Noch de Bank-
komniissie, noch de Nationale Bank heb
ben hier ook maar één vinger in de pap 
te steken. 

Men heeft het woord « demokratie » 
zo vaak te pas en te onpas gebruikt, dat 
wij de waarde ervan niet genoeg meer 
inzien. In deze financiële tribulaties die 
zulk belang hebben voor iedereen, is geen 
spoor te vinden van enig demokratisch 
konfrolemiddel. De volksgemeenschap is 
machteloos overgeleverd aan de beslis
singen van de raden van beheer der mas-
todont-holdings en banken. Wel gebeurt 
het dat de regering ingeUcht wordt over 
die beslissingen, maar dan is dat een in
lichting uit vrije wil en, voor zover het 
nuttig blijkt, voor de belangen van het 
groot-kapitaal. Nergens wordt voorge
schreven hoe de regering eigenmachtig 
kontrole kan uitoefenen en nog veel min
der hoe de gemeenschap medezegging-
schap zou hebben in de beslissingen. 

Er zijn dus geen of weinig waarborgen 
(de zogenaamde revisoren zijn gebonden 
door het beroepsgeheim !). En zoals we 
•«eds vroeger zegden, is het niet onze 
4aak een gedetailleerde vorm van toe
dicht uit te werken : dat is technisch spe-
iiaJistenwerk. Maar het is onze taak, als 
volksnationalisten mede te werken aan 
een stroming voor meer rechten en mach
ten van de volksgemeenschap, ten koste 
van de alles overheersende machtsposi
ties der holdings. 

Daarbij Icomt nog een tipisch Vlaams 
aspekt : in de beheerraden zitten mensen 
die nooit iets zullen begrijpen van de 
ganse Vlaamse ontvoogdingsstrijd (als 

ze al niet rabiate franskiljons zijn). Ook 
hier enkele voorbeelden, geput uit de 
« Financiële Studies » uitgegeven door 
de Kredietbank. 

De beheerraad van de holding « Bru-
fina » (kapitaal 1,2 miljard) omvat o.m. 
graaf P de Launoit, A. de Launoit, ridder 
de Géradon, graaf du Chastel de la Ho-
warderie, graaf de Limburg-Stirum, Boel, 
baron de Streel enz. De beheerraad van 
Cofinindus (kapitaal 1 miljard) : A. de 
Launoit, de Géradon, graaf J. de Launoit, 
graaf du Chastel de la Howarderie enz. 
De Société Générale zelf heeft o.ni. als 
beheerders (die een kapitaal van 3 mil
jard moeten beheren) : Nokin (goever-
neur) Dubois-Pélérin, Lambeif en Van 
der Straeten (vice-goeverneurs). graven 
de Beaufort en Moens de Fernig, .\eef de 
Sainval e.a. (adviseurs), prins de .Merode, 
graaf d'Aspremont-Lynden, burggraaf de 
Jonghe d'Ardoye e.a. (commissarissen), 
enz. 

Velen kumuleren dat het een aard 
heeft ! Wat niet alleen een demokratisch 
maar ook een sociaal onrecht uitmaakt. 
En dat zijn dan nog Belgen, maar soms 
zijn het internationale kapitalisten die 
aan de touwtjes trekken. En wei zeer ty
pisch is het internationaal karakter bv. 
van de beruchte Sofina. Met dit laatste 
voorbeeld willen we onze bijdrage be
sluiten : Soifna werd te Brussel opgericht, 
in Panama geregistreerd, bewaart haar 
boekhouding te Havana (althans vlak na 
de 2e wereldoorlog), heeft baar leiding 
te New-York en baar technisch personeel 
te Lissabon...» Het is de fransman René 
Mayer die als pion van de groep Lam-
bert-Rotschild tot ondervoorzitter van de 
raad van beheer werd benoemd enkele 
jaren geleden. 

We zijn zeer ver verwijderd van het 
Vlaamse belaag... 

E. Slosse. 
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UIT DE BIECHT 

De Brabantse vice-gouver-
neur Cappuyns is de Ant
werpse socialisten k o m e n 
voorlichten. De g e k e n d e 
Brusselvasthouder Craeybeckx 
en de andere oud-aktivist 
Rijkaard De Clerck waren de 
Antwerpse gastheren. 

Er werden daar door Cap
puyns enkele biechtgeheimen 
geopenbaard die de moeite 
van de verspreiding lonen. 

Van de wetgeving van 1963 
over Brussel zegde hij dat ze 
een illusie gebleken is voor de 
Vlammgen. Als sterk staaltje 
van onwil bij de Brusselaars 
haalde hij het voorbeeld aan 
van een Brusselse voorstad 
« waar slechts 480 Vlaamse 
identiteitskaarten werden 
utgereikt , hoewel er 840 
yolksuniestemmen waren ». 

Zo ziet men dat Volksunie 
stemmen als norm van be
trouwbaarheid gaat gelden op 
Vlaams gebied. 

In vele gemeentehuizen 
wordt de Vlaming, die zich in 
het Vlaams aandient, aan het 
lijntje gehouden tot hij het 
beu is en niet langer kan 
wachten op de Vlaamstalige 
bediende « die juist belet is ». 

Heel voorzichtig formuleer
de de vice-gouverneur dan als 

zijn menmg « dat tegen de 
slechte wil van de francofo-
nen een zekere vorm van 
druk zal moeten gebruikt 
worden ». 

Gouverneur De Clerck vond 
dat men beter geen druk toe
paste, maar wel « tot beter 
inzicht moest aansporen bij 
de franstaligen ». 

Bij voorkeur in het Frans, 
waarschijnlijk. Waartegen 
Rijkaard allerminst bezwaren 
zal hebben. 

ONDERWIJS 
IN DE TWEEDE TAAL 

Zoals men weet, is er geen 
onderwijs in de tweede taal 
vóór het 5e leerjaar toege
laten. Enkel kunnen faculta
tieve lessen buiten het nor
maal uurrooster worden inge
richt. Gelet op de nadelige 
weerslag vooral op het onder
wijs in de moedertaal, dienen 
deze lessen zoveel mogelijk 
beperkt en waar het kan af
geschaft. Alleszins is het 
noodzakelijk, dat de geldende 
wettelijke voorschriften wor
den nagevolgd. 

In het kort herhalen we ze 
hier : tussen de normale les
sen en de facultatieve moet 
ten minste 15 minuten pauze 

worden voorzien; de punten 
betreffende 't facultatief on
derricht mogen niet in aan
merking genomen worden bij 
het bepalen van het eindre
sultaat; in het vijfde leerjaar 
moet met de lessen in de 
tweede taal begonnen worden, 
zonder rekening te houden 
met de reeds gegeven stof t i j 
dens de facultatieve lessen. 

V.V.B.-
KLACHTENDIENST 

De V.V.B, arrondissement 
Antwerpen heeft het lofwaar
dig initiatief genomen, alle 
klachten in verband met het 
facultatief onderricht in de 
tweede taal te centraliseren 
en ze aanhangig te maken 
bij het Ministerie van Onder
wijs. 

Wij bevelen deze dienst bij 
onze lezers warm aan en vra
gen hun aktieve medewerking. 
Alle klachten uit gans het 
Vlaamse land (niet de Brus
selse agglomeratie, waarvoor 
andere wetten gelden), moe
ten g e r i c h t worden aan 
«Klachtendienst 2e taal in 
L.O. », V.V.B. - sekretariaat, 
Paardenmarkt 90 te Antwer
pen. 

VOORRANG 
VOOR DE E-39 

Voor enkele weken werd 'n 
komitee opgericht ter bevor
dering van de E-39, waartoe 
verschillende overheidsperso-

ONVERWOESTBAAR 
Heel lang hebben we ons niet kunnen 

voorstellen wat de geniale uitvinder van 
het wiel moet gevoeld hebben toen hij er 
in geslaagd was, met twee zware ronde 
schijven een last met een fantastische 
snelheid voort te bewegen. Nu we echter 
de totale toewijding, de alles omvattende 
overgave zien waarmee onze tijdgenoten 
voortgaan de snelheid van vliegtuig en 
auto op te voeren, begrijpen we ook de 
vreugde van onze nabije voorouders na
dat zij met de ondenkbare snelheid van 
enkele tientallen kilometers per stoom
tram hadden gereden. De mens die heer 
wordt o\er de ruimte, over de tijd, voelt 
deze bevrijding als een grote vreugde. 

Het lukt ons echter tameliik goed de 
\erminkten en de doder die deze dron
ken geworden be\riiding dag na dag 
over ongeveer de gehele wereld opeist, 
over het hoofd te zien. Talrijker zijn zij 
dan de doden van vele oorlogen. Wie kan 
de dronken snelheidsmaniakken, ook a) 
hebben zij een pnnsentitel, met een onge-
st(M)rd gemoed hun « kansen » zien wa
gen ? De technische beheersing \an de 
wereld rondom ons is nooit, ook niet toen 
het wiel werd uitgevonden, zonder ge
vaar geweest. Maar de technische revolu
tie die WIJ nu beleven, bedreigt wel meer 
dan ooit tevoren de mens. Niet enkel in 
zijn lichamelijk leven en zijn gaafheid, 
maar evenzeer in zijn hart, in zijn geest. 

Omdat het ons lukt de materie rondom 
ons te plooien en te buigen, te gebruiken 
volgens onze beschikking - niets weer
staat ons nog !- daarom zijn we ook gaan 
menen dat het voldoende is invallen, ver
beeldingen en min of meer samenhan
gende gedachten in een woordenformule 
biiecn te brengen om de waarheid te be
naderen. Te benaderen ? Onze uiterlijk 
sceptische tijdgenoten wéten, dat wat zij 
« denken » en « zeggen » en publiceren 
kunnen, ook waar moét zijn ! 

En toch blijft de mens onvermoeibaar 
zoeken Evenmin als de techniek kan 
blijven staan bij een onvolledige beheer
sing van de materie, evenmin kan de 

mens tevreden gesteld worden met bij-
eengeflanste sprookjes, ook al worden zij 
modern genoemd en als het laatste woord 
en antwoord uitgevent. Voor wie de 
vreugde, per stoomtram (of per straal
vliegtuig) een fantastische snelheid te 
bereiken het hoogst denkbare is, voor 
hen zijn alle sprookjes in alle tijden de 
voldoening geweest van hun kinderdro
men. Zii zullen even weinig bekommerd 
zijn om de minste technische verbetering 
als om het verwerven van eigen inzicht 
en waarheidsliefde. 

Niet het geloof in onze technische mo
gelijkheden is bedreigd, hoewel bdacht-
zame mensen sinds enige tijd niet meer 
helemaal verblind zijn. Bedreigd is ons 
geloof in de menselijke mogelijkheden 
van de mens. Kunnen we in deze tech
nische greep op ons leven, op onze ge
meenschap nog onszelf blijven ? Kunnen 
we nog misleiding en bedrog van ons 
afschudden ? Of is dit alles reeds binnen 
in ons ? 

Dostojewski, de man die in zijn leven 
doodvonnis en Siberië heeft meegemaakt, 
schreef in zijn « Dagboek van een schrij
ver » (in 1877) : « Ieder die oprecht de 
waarheid wil, is daardoor alleen al enorm 
sterk. Doet u niet als sommige praatjes
makers die ieder ogenblik zeggen opdat 
iedereen het horen kan . « Men laat ons 
niet doen, onze handen zijn gebonden, 
men vult onze ziel met wanhoop en ont
goocheling I » enz. enz. Dat zijn allemaal 
praatjesmakers, helden van smakeloze 
dichtwerken en luilakken die zich een 
pose geven. Wie nuttig wil zijn, kan ook 
met letterlijk gebonden handen oneindig 
veel goeds doen. Iemand die werkelijk 
iets doen wil zal, zodra hij zich op weg 
begeeft, meteen zoveel werk voor zich 
zien dat hij zich heus niet zal beklagen 
dat men hem niets laat doen, maar altijd 
wel iets weten te vinden, dat hij doen 
kan ». 

Déze mens, maar hij alléén, is in onze 
tijd onverwoestbaar. Alle anderen raken 
onder de stoomtram ! 

Nemrod. 

Niet alteen in België geraakt men de kolen moeilijk kwijt. Te 
Gelsenkirchen m Duitsland dekt de eerste wmiersneeuw een 
reusachtige onverkochte voorraad. 

nen uit Nederland en Vlaan
deren toetraden. Het gaat om 
de aftakking v.d. Boudewijn-
weg van Lummen over Genk 
en Mechelen-aan-de-Maas 
tot Aken. Vermits de weg in 
Nederland en Duitsland spoe
dig zal voltooid zijn, moet het 
Belgische 40 km lange stuk 
zeker worden opgenomen in 
het vijfjarenplan 1966-1971.. 

De lange omweg van de 
Boudewijnsnelweg over Luik 
zal aldus worden vermeden, 
terwijl tevens de beide delen 
van Limburg op een behoor
lijke wijze zullen verbonden 
worden. 

BENELUX 

VLOTTER REGIONAAL 

DAN NATIONAAL 

In het zogenaamde Bene-
lux-Middengebied groeit meer 
en meer het besef dat zowel 
kultureel als economisch het 
gebied een geheel vormt. Dat 
kwam weer tot uiting bij een 
bespreking over de Kanaal
zone Gent-Terneuzen m de 
Nederlandse Tweede Kamer. 

Minister voor Volkshuisves
ting en Ruimtelijke Ordening 
Bogaers verklaarde onder 
meer, dat de samenwerking 
in Benelux op regionaal vlak 
vaak vlotter verloopt dan op 
nationaal niveau. 

Welke perspectieven zouden 
zich niet openen met een fe
derale deelstaat Vlaanderen ! 

B.S.P . -PROGRAMMA'S 

In I960 formuleerde de 
B.S P. haar verzet tegen de 
eenheidswet Eyskens als 
volgt : een verhoging van de 
overdrachttaks (tot 6 t.h.) 
trof vooral de kleine man en 
noch aan belastingontduiking 
noch aan kapitaalvlucht werd 
een einde gesteld. 

Bij de vorming van de re
gering in 1961 beloofde de 
B.S.P, dat de verhoging van 
de overdrachttaks tot 6 t.h. 
na een laar zou ingetrokken
worden. 

In h a a r verkiezingspro
gramma van 1965 eiste de 
B.S.P. vrijstelling van indi

recte belastingen voor goede
ren en diensten van eerste 
noodzakelij kheid. 

Wat deze akelige kome
dianten thans opvoeren, t a r t 
alle beschrijving en negeert 
elke vroegere stellingname ! 
Honoré Gepluimd is echter 
niet dood en zal zeker nooit 
meer voor de B.S.P.-woord-
bj?ekera stemmen ! 

STORING OP DE LIJN... 

Het gaat tegenwoordig bar 
slecht met de telefoon. Men 
kan er een halve voormiddag 
aan verdoen om vanuit Brus
sel of Antwerpen iemand in 
West-Vlaanderen of Limburg 
te bereiken. Een verbinding 
naar het buitenland is een 
wanhopige zaak. 

Door een langzaam-aan-
aktie en een stille sabotage 
geeft een groot deel van het 
T.T.-personeel uitmg aan zijn 
misnoegen. Maar past het 
wel. de schuld op het perso
neel af te wentelen ? 

De telefoonbedienden heb
ben redenen te over om zeer 
mistevreden te zijn. De be
langrijkste oorzaak van de 
mistevredenheid ugt in het 
feit dat minister Anseele stel
selmatig weigert sindikale 
verkiezingen te laten inrich
ten zoals de overgrote meer
derheid van de ambtenaren 
dat wenst. 

Anseele verzet zich daar te
gen. Hij vreest immers terecht 
dat de verkiezingen zouden 
leiden naar een zware neder
laag voor A.C.O.D en C.C.O.D. 
en dat het «Eenheidssindi-
kaat» als overwinnaar uit de 
bus zou komen. 

Met de pink op de naad van 
de broek gehoorzaamt de mi
nister aan de bevelen van de 
twee grote sindikaten. 

De beknotting van de sin
dikale vrijheid en de ministe
riele partijdieheid zijn dan 
ook de allereerste oorzaken 
van de ellendige vertraging 
op het telefoonnet 

De- metode van de ambte
naren kan betreurd worden. 
Maar veel betreurenswaardi
ger is de ondemokratische en 
diktatoriale houding van de 
minister. 

file:///erminkten
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BRUSSEL IN WALLONIË 

Zo de unitaristen rustig 
kunnen voortdoen zoals ze nu 
bezig zijn, zou in 1988 de fei
telijke taalgrens kunnen lo
pen van Halle naar Lennik en 
Schepdaal, vandaar naar As-
se en Wolvertem en verder 
n a a r Vilvoorde, Vossem, Kor-
tenberg en Leuven. 
Ten zuiden van Brussel vor

dert de verfransing van Sint 
Genesius-Rode, Linkebeek en 
Drogenbos (ondanks alle ze
gepralen van Verroken en De 
Saeger), zodat Brussel nu al 
bijna grenst aan Wallonië ter 
hoogte van Waterloo. 

, Zullen in 1980 Sint Pieters-
Leeuw, Pede, Itterbeek, Dil-
beek, Zellik, Wemmei, Meise, 
Grimbergen, Zaventem, Kor-
tenberg, Tervuren, Vossem, 
Hoeilaart en Overijse Frans 
zijn, naast het taaleiland 
Keerbergen ? 

Grote kans, zo de P.VV. in 
Vlaanderen niet teruggesla
gen wordt. Want zij heeft dit 
programma reeds onderschre
ven. 

Met de verfansingsdriehoek 
Leuven - Woluwe - Waver, 
ontworpen door het bondge
nootschap van de Katolieke 
Universiteit Leuven met de 
Vrije Universiteit Brussel 
(Kerk en loge voor eenmaal 
verenigd ?) zou de verfran
sing van Brabant vlug een 
feit zijn, zo de Vlaamse be
weging geen nieuwe krachten 
in de strijd gooit en niet in 
diepere Vlaamse volkslagen 
doordringt. 

HOE WERKEN ZIJ ? 

Terwijl volgens alle voor
uitzichten 2/3 van de bevol
king van Böieir Vlaams za l ' 
zijn in 1980, werken de frans-
taligen met de hulp van de 
3 t.h. franskiljons die Vlaan
deren telt en die op het 
hoogste vlak genesteld zit
ten : in de regering, aan het 
hoofd van de provincies (d' 
Ydewalle te Brugge, de Neeff 
te Brussel, om te zwijgen over 
De Clercq). 

Zo wordt de demokratie in 
België « toegepast ». Als er 
geen einde komt aan het feit 

dat de franskiljons Vlaande
ren vertegenwoordigen op de 
hoogste posten, dan is Vlaan
deren — ook in « Europa » — 
verloren. 

KONINKLIJK 

VOORBEELD 

Wie aandachtig de T.V.-
uitzending van de overbren
ging van het stoffelijk over
schot van Stuivenberg naar 
het Paleis gevolgd heeft, 
werd getroffen door het een
talig plaatje op de kist « Eli
sabeth de Belgique, 1876 -
1965 ». 

De geest van het Hof kwam 
hier treffend tot uiting. De 
taal van de meerderheid van 
het land komt niet aan bod. 
De « onderdanen » zullen ook 
dit onthouden. 

DE BREGRAFENIS 

Het opschrift op de kist, de 
teksten op de rouwkransen : 
het was allemaal in la langue 
de Chez nous, de taal van het 
Hof. De taal van de meerder
heid der « onderdanen » 
kwam er niet aan te pas. Was 
het trouwens toeval, dat 
slechts drie franstalige kran
ten de ochtend na het over
lijden reeds met het nieuws 
konden uitpakken ? 

De B.R.T.- en R.T B.-bon-
zen hebben even met de han
den in het haar gezeten, toen 
zij via radio en T.V. verna
men, welke republikeinse uit
latingen Huysmans ten beste 
gaf en in de mond legde van 
zijn « grote vriendin ». De al-

Jerhoogste^ instanties %aveh 
onmiddellijk het bevel : ge-

' ^laan daarmee in de volgende 
uitzendingen. 

Prins Karel (op de rouw
krans heet hij Charles) heeft 
er zich niet toe kunnen kri j
gen, de begrafenis bij te wo
nen. De kranten legden lang-
ademig uit, dat de prins ziek 
was. Best mogelijk, maar dan 
een zeer plotse ziekte; na de 
eerste hartaanval immers be
zocht hij zijn moeder her
haaldelijk Maar toen was 
Leopold nog in Brazilië... 

EENS TE MEER 

AFGESTUDEERD 

Prins Alexander was sinds 
een tweetal maanden student 
aan het «Inst i tut des scien-
schrijven «was», want de 
ces politiques » te Parijs. We 
prins is van oordeel dat hij 
eens te meer alles geleerd 
heeft wat een school hem kan 
bieden. Hij zal dus niet naar 
het insti tuut terugkeren. 

Het jongmens wordt zo stil
aan een all round-weten-
schapsman : studies in Bel
gië, Amerika en Frankrijk en 
korte specialisaties in alle 
richtingen. 

KONKURRENTEN 

In de Brusselse perswereld 
heerst momenteel een oor
logszuchtige stemming : de 
franstalige bladen «Pourquoi-
Pas ?» en «Spécial» gaan 
mekaar met onblusbare ijver 
te lijf. 

« Pourquoi-Pas ? » heeft 
lang als kroonreporter de ge
kende journalist Pierre Da-
vister gehad. Er kwam echter 
een haar m de boter en Da-
vister trok er uit, om niet al 
te lang nadien met zijn eigen 
weekblad uit te pakken : 
« Spécial », waarvan boze ton
gen beweerden dat « het geld 
van Tsjombe er achter za t» . 

In ieder geval sloeg « Spé
cial » in. Het blad wordt op 
offset gedrukt en heeft dus 
technisch reeds een hele 
streep voor op « P.P.». Redak-
tioneel is het stukken beter. 

Alhoewel zo'n vete tussen 
twee franstalige Brusselse 
bladen ons eigenlijk bar wei
nig interesseert, vinden we 
het toch wel prettig dat fP.P.» 
sindelijk eens een konkurrent 
/an formaat heeft gekregen. 
« Spécial » is in Vlaamse aan
gelegenheden voorzichtiger 
en bedaarder dan het gemene 
hetzeblad, dat de «P.P.» 
steeds is geweest. Dat de joer-
nalistieke kwaliteit beter aan 
bod komt dan de snert, is 
trouwens allerminst een be
droevend verschijnsel. 

« Pourquoi-Pas ? » heeft zo
pas een tegenoffensief aan
gekondigd : het blad zal bin
nen afzienbare tijd ook op 
offset gedrukt worden. 

Fotografen hebben niet zo heel vaak de kans, een opname te maken van een vergadering van 
Kamer en Senaat. Verleden week, ter gelegenheid van de rouwzitting kwam het er dan toch 
nog eens van. Veel lezers zullen wel belangstelling hebben voor een kijkje in de senaat; daarom 
deze foto. De heren en dames aan de tafels middenin behoren tot het senaatspersoneel. Senaats
voorzitter Struye is aan het woord van aan het bureau van de voorzitter. Voor dit bureau be-
ifindt zich het spreekgestoelte. 

persspi egel 
En voor wïe denkt dat we steeds te fel op dezelfde nagel klopp«n, 

k w a m deze week dé bekentenis van de twee laatste decennia, « Do 
Nieuwe Gids », na de oorlog a De Nieuwe Standaard », gaf een poli
tiek overzicht dat op de volgende manier werd ingeleid : « Wein i j 
nieuws, tenzij dan het eeuwige onderwerp van de Vlaams-Waalse 
verhoudingen dat elke dag meer in de aktualiteit komt i>. Dezelfde 
« Nieuwe Gids » die met heren als Lefèvre, Tony Herbert e.a. in 194S 
vond dat de n Vlaamse kwestie » nu voor goed was opgelost. Haar 
demokratische tegenhanger « Het Volk » schrijft zulk alarmproza en 
dan nog wel over « onze duurbare katolieke universiteit te Leuven >, 
dat een normaal doordenkend Vlaming moet redeneren : « daar eo 
elders kan alleen het nodige zelfbestuur de zaak oplossen ». 

DE GAZET 
O m konformist te zijn, eerst enkele kommentaren over het on

derwerp van de week, « La Reine Elisabeth ». Sta ons toe, royalis-
tische lezer, dat we de niet-konforniistische (o zo zeldzame) gewaagd-
heidjes er uit pikten. 

« Het ware ijdel te loochenen, dat ook tussen Elizabeth en de natie 
een soort vervreemding is ontstaan. Sommige van haar houdingen 
hebben verwonderd en geërgerd : het zonderlinge flirten met extreem
linkse kringen en machten, en — wat Vlaanderen betreft — een schijn
baar congenitaal onbegrip voor de noden en aspiraties van de meer
derheid van de bevolking. » 

De rest als overal lof, lof, lof. 

DE STANDAARD 
Manu Ruys toonde zich van de « deftige » perslui de minst kon-

formistische. 
Hij stelt enkele milde vraagtekens die het antwoord in zich slui

ten. 
ff Zij bleef een blijkbaar niet kwaadaardige vreemdelinge voor de 

meerderheidsbevolking van de staat >vaar zij door huwelijk koningin 
van werd ». 

« Hebben wij ze immers ooit gekend, deze ouder wordende vrouw, 
waarvan de tweede levenshelft zo tragisch overschaduwd werd door 
de dood van haar man, de abdicatie van haar zoon en van haar doch
ter, de onenigheid onder haar kinderen? Wij 7agen haar als de konin
gin met de starre ceremonie-glimlach, de officiële ruiker, het gereser
veerde handgebaar. Zij dwong eerbied af wegens de luister waarmee 
zij haar funktie vervulde, maa r hoe was de mens Elizabeth? Wat is 
zij voor ons geweest? Met de groei van de Vlaamse gemeenschap, met 
onze verlangens, tegenslagen en verwachtingen, heeft zij niet meege
leefd. Zij hield ons op afstand. » 

Even non-konformist bleek Ruys in zijn « van kamerleden en se
natoren », terugblik op de parlementaire debatten van de laatste zit
tingen. 

Wa t de terugblik op onze groep betreft : die liep zelfs over jaren 
en de V.U. kwam er deze maal zeker niet bekaaid uit. 

« Het is al een hele tijd geleden, dat Herman Wagemans als enige 
gekozene van de Vlaamse Concentratie in de Kamer zetelde,, keurig 
en sympatiek, als een levend verwijt, als een aanklacht tegen de re
pressie. Wagemans verdedigde een waarde : het geschonden resjht, de 
naastenliefde, de verzoening. Later kwam Frans Van der Eist henx 
aflossen en nog later kwam het groepje van de nationalisten, dat 
nooit koherent optrad en steeds de indruk wekte in het defensief te 
zijn. Dat is sedert 23 mei veranderd. De VU-interpellaties deze week 
in de Kamer bewezen het. De triomfantelijke welsprekendheid van 
Maurits Coppieters is aggressief, niet afgestemd op verdediging. De 
gewezen scoutsleider is een volkstribuun. Hij is geen koele pleiter, hij 
ontwijkt wat hem kan hinderen, hij beschuldigt, bewondert, misprijst, 
veroordeelt met hartstocht. Met de ironische Schiltz, meester van het 
dossier, is hij de grote aanwinst van een groep die, naast de ervaring 
van Frans van der Eist, over de toewijding van enkele minder bril
jante maar des te vlijtiger werkers kan beschikken. » 

HET VRIJE WAASLAND 
Dit onafhankelijke weekblad uit het Waasland is ook vol lof over 

de maiddenspeech van onze volksvertegenwoordiger Maurits Coppie
ters en hekelt terecht minister Wigny, die op een lompe manier ant
woordde. Dezelfde Wigny « de haute culture fran$aise », die enkale 
jaren geleden nog zegde dat de Vlaamse afgestudeerden niet « ver
fijnd » genoeg waren voor de diplomatie (op een ogenblik dat de man
nen van Kasavoeboe door De Schrijver en Wigny op de onafhanke
lijkheid werden losgelaten). 

« De vedetten van de Kamervergadering van woensdag, aldus 
« Het Volk - De Nieuwe Gids » waren onbetwistbaar de afgescheurde 
Luikse socialist prof. Per in en de Wase Volksuniegekozene M. Cop
pieters die beiden twee interpellaties hielden. 

Iedereen moet toegeven dat door de intrede van deze twee « neo
fieten » de Kamer heel wat aan welsprekendheid heeft bijgewonnen. 
Van meetaf aan hebben ze bewezen als parlementaire debatters niet 
alleen hun man te kunnen staan maar voor niemand te moeten on
derdoen. 

HET VOLK 
De stroomversnelling in Vlaanderen rond de kwestie van de Leu

vense Alma Mater wordt best aangetoond door de waarschuwing van 
< Het Volk i> aan bepaalde instanties in het land en in de C.VJ*. 
Vlaanderen wil niet de prijs van verdere verfransing van Brabant be
talen voor de steeds groeiende wantoestanden te Leuven. Ook hier 
wordt het : « De Walen naar Wallonië ». 

« Wij moeten deze beschouwingen echter eindigen met een waar
schuwing. Uit onverdachte en volstrekt goed ingelichte bron vernemen 
wij dat de franstalige universitaire kringen van Leuven reeds een ac
tie hebben ingezet, zowel bij de Eerste-minister als bij de leiding van 
de C.V.P., om verzet uit te lokken tegen elke poging tot verdubbnling 
van de Universiteit of tot splitsing van haar begroting. De intriges 
beperken zich overigens niet tot het regeringsvlak. Ook de allerhoog
ste instanties van dit land worden belegerd om tussenbeide te komen, 
in de zin die men kan veronderstellen, d.i. tegen elke mogelijkheid 
om te Leuven een volwaardige Vlaamse katholieke uinvensteit tot 
stand te brengen. 

Wij hopen dat aan al deze achterbakse maneuvers en mtriges 
snel een einde zal worden gemaakt, zodat in Vlaanderen niet een 
indruk wordt gewekt die onherstelbare verbittering in het leven zou 
kunnen roepen. » 

LA CITE 
Heeft geen goed oog in de statutenwijziging in de C.V.P. Wat 

baat het allemaal, als de geest van l'unité Beige er niet meer is. 
« Wa t betekent in onderhavig geval deze nieuwe hervorming in

dien de C.V.P. geen nieuwe bestaansreden vindt. Indien Vlamingen, 
Walen en Brusselaars zich onderling niet meer verstaan om hun ge
meenschappelijke taak voort te zetten, indien de verschillende strek
kingen hun ideaal van algemeen welzijn verloochenen? Het beste hu-
welijkscontract heeft nooit het onenig gezin gered. » 

Walter Lujrtea. 



8 wu 
iMIIIIIIIIIIIIIIilllllllllMllllllllllllllllllllllllllirilllllllllllllllllllilllllllllllllUIIIHIIIIHIIIIIIinillllllllllllltllllllHIIIIIIIIIMIMIIIIIIH 

Wij hebben ons in de Kamer 
van iedere tussenkomt onthou
den in het debat naar aanlei
ding van de interpellatie Perin 
over de brief, door de heer Har-
mei geschreven om de kandida
tuur van V.ctor Leemans voor 
het voorzitterschap van hst 
Europees Parlement te Straats
burg te steunen. 

Dit kan misschien enige ver
wondering verwekt hebben, 
maar het was de meest waardi
ge houding ten overstaan van 
een wansmakelijke vertoning. 

Wansmakelijk in hoofde van 
de interpellant en de Walen die 
aan zijn zijde stonden : een op
laaien van haatgevoelens tegen 
al wat Vlaams is, achter het 
scherm van civisme en patriot
tisme; een uitbuiten van de 

door in deze omstandigheden 
Victor Leemans — de man die 
nog onlangs de Lex Degrelliana, 
de verlenging van de verjarings
termijn, goedkeurde — aan te 
vallen. Wij gunnen hem graag 
het voorzitterschap van het Eu
ropees Parlement en de voldoe
ning van zijn ambities. Geen 
hoge funkties of geen eerbewij
zen zullen hem ooit kunnen ver
lossen van het innerlijk zelfver
wijt, ontrouw geworden te zijn 
aan alles wat hem eens waarde
vol en dierbaar was. 

Eens zal de geschiedenis van 
de oorlogsjaren geschreven wor
den. Men mag dan nog in België 
de archieven zorgvuldig geslo
ten houden en zich — in tegen
stelling met alle andere be
schaafde landen — voorzichtig 

om eindelijk aan niet-veroor-
deelde kleine incivieken een ge
deeltelijke vergoeding van hun 
oorlogsschade uit te betalen, 
werd tijdens de vorige legisla
tuur niet gestemd. Het komt 
niet meer voor op het regerings
programma van de heer Harmei. 

Dat grieft ons en treft ons in 
ons sociaal gevoel, in ons recht
vaardigheidsgevoel. 

Wij hebben in de Volksunie 
steeds de repressiepolitiek zoals 
deze in Vlaanderen gevoerd werd 
scherp afgekeurd en veroor
deeld. Ik heb persoonlijk de 
moed gehad, toen ik nog alleen 
in het parlement zat als enige 
gekozene van de Volksunie, dit 
openlijk te zeggen en op te ko
men voor amnestie. 

Tijdens iedere legislatuur heb 

HET GEVAL LEEMANS EN DE AMNESTIE 
meest lage gevoelens van wraak 
en haat meer dan twintig jaar 
na de oorlog. Een geest die ie
dere verzoening uitsluit en die 
kenschetsend is voor de kloof 
die Vlaanderen scheidt van Wal
lonië. 

Wansmakelijk ook in hoofde 
van de heer Harmei die nooit 
blijk gegeven heeft van enig ge
voel of enig begrip voor de ge
troffenen van de repressie en 
die uit zijn regeringsprogramma 
zelfs het schamel wetsontwerp 
voor oorlogsschadevergoeding 
aan niet-veroordeelde incivieken 
geschrapt heeft. De houding van 
de heer Harmei (én van de 
C.V.P.) is onaanvaardbaar, in 
zo ver hij er zich toe beperkt 
één man door dik en dun te ver
dedigen omdat deze man naar 
de C.V.P. overliep, doch de tien-
duizende werkelijke slachtoffers 
van de repressie koud in de 
steek laat. 

Wansmakelijk in hoofde van 
de heer Lefèvre, fraktievoorzit-
ter van de C.V.P., die meende 
het Vlaams idealisme te moeten 
huldigen in de persoon van Vic
tor Leemans, maar die destijds 
als krijgsauditeur heel wat min
der begrip had voor Vlaams 
idealisme. 

Het was een pijnlijke verto
ning van huichelarij en een 
nieuw bewijs hoe ongezond de 
toestanden in deze staat zijn. 

Wij zullen ons niet verlagen 

onthouden van iedere poging om 
te komen tot een ernstige en 
objectieve geschiedvorsing, el
ders staan de archieven open en 
vroeg of laat zal de waarheid 
toch aan het licht komen. Ook 
voor wat de rol betreft die Lee
mans in de collaboratiepolitiek 
gespeeld heeft. Wij hebben zelfs 
redenen om te geloven dat an
deren, die zwaar veroordeeld 
werden, er groter zullen uitko
men dan hij. Het oordeel van de 
geschiedschijver zal niet het 
oordeel zijn van de krijgsge-
rechten. 

Doch wij denken thans, zoals 
zovelen ongetwijfeld, aan de 
tienduizende Vlaamse idealisten 
die naar Leemans opgekeken 
hebben tijdens de oorlogsjaren, 
maar die onverbiddelijk door de 
repressie getroffen werden. 

Wij denken — om slechts één 
voorbeeld aan te halen — aan 
de -duizende onderwijzers, ge
meentebedienden, staatsambte
naars, bedienden van parastata-
le instellingen die na de oorlog 
afgezet en gebroodroofd werden 
omdat zij de begrafenis bijge
woond hadden van Staf De-
clercq. Op deze begrafenis stond 
secretaris - generaal Leemans 
nochtans op de eerste rij. Hoe
veel van deze mensen lijden nu 
nog onder ,de gevolgen van de 
repressie ? Het moge volstaan te 
verwijzen naar de oorlogsscha
de : het verminkte wetsontwerp 

ik een wetsvoorstel voor amnes
tie ingediend en wij zullen dit 
thans opnieuw doen. Reeds heb 
ik tijdens de bespreking van de 
regeringsverklaring een plei
dooi gehouden voor amnestie. 

Meerdere wetsvoorstellen wer
den door ons ingediend om de 
gevolgen van de repressie onge
daan te maken, zonder steun te 
vinden in de andere partijen, 
ook In de C.V.P. niet. Er is 
nochtans een tijd geweest dat 
ook in de Vlaamse C.V.P. stem
men opgingen voor amnestie, 
stemmen die thans blijkbaar 
verstomd zijn. Is men misschien 
van mening dat het electoraal 
niet meer rendeert ? De Volks
unie staat nog steeds op het 
standpunt dat amnestie moet 
verleend worderr en'tolijft treréia,*" *" 
iedere aktie voor amnestie te 
steunen. Wij hebben echter 
nooit gepoogd er een partijpo
litieke aangelegenheid van te 
maken, omdat naar ons oordeel 
de amnestie-eis een algemene 
Vlaamse eis zou moeten zijn. Dit 
zou ook zo zijn indien wij niet 
leefden in een eenheidsstaat^ 
waarin de Vlamingen niet eens 
hun mening durven tot uiting 
brengen. 

Laat de Vlaamse politieke 
mandatarissen alleen vergade
ren en beslissen. Er is geen twij
fel mogelijk dat een grote meer
derheid zou gevonden worden 
voor amnestie. Maar ook in deze 

aangelegenheid moet de Vlaam
se meerderheid zwichten voor 
de Walen. Moeten ? Dit is niet 
het juiste woord, want zij moe
ten niet, het zou anders kunnen. 
Maar het zou het einde beteke
nen van de Belgische eenheids
staat, gebouwd op het geduld 
van de Vlamingen, zoals ooit ge
zegd geweest is. Naar aanlei
ding van de interpellatie Perin 
zagen wij nogmaals, in alle par
tijen, Vlamingen en Walen an
ders reageren. 

Het is wel een merkwaardige 
speling van het lot dat dezelfde 
man die onlangs de verlenging 
v a n d e verjaringstermijnen 
goedkeurde voor anderen, thans 
zelf het voorwerp is van aanval
len en zich moet verschuilen 
achter een gerechtelijke beslis
sing en verjaring ! 

Het is met bittere gevoeleris 
dat onze gedachten in deze om
standigheden gaan naar de 
edele figuur van een Wies Moens, 
slachtoffer van de door Leemans 
en Custers goedgekeurde verlen
ging van de verjaring, aan wie 
de terugkeer naar Vlaanderen 
ontzegd blijft. Verteerd van 
heimwee, maar te fier om te 
kruipen, blijft hij banneling. 
Doch Wies Moens heeft de troost 
en de diepe voldoening, behou
den te hebben door alle beproe
vingen, iets wat de voorzitter 
van het Europees Parlement niet 
meer bezit : zijn eer, zijn zelf-
respekt. 

Het is een schande dat Vlaan
deren duldt dat een van zijn 
grootste dichters, een van zijn 
edelste figuren, twintig jaar na 
de oorlog uitgestoten en verban
nen blijft. Wij eisen dat Wies 
Moens ongehinderd en als vrij 
man naar Vlaanderen zou mo
gen terugkeren. 

Indien de interpellatie Perin 
over het geval Leemans de pss-

'cliologische schok mocht geven 
om de amnestieaktie terug op 
dreef te brengen zou er ten 
minste iets goeds uit voortvloei
en. 

Nog voor Kerstmis zullen de 
mandatarissen van de Volksunie 
het initiatief nemen om in het 
parlement een nieuws wetsvoor
stel in te dienen om amnestie te 
verlenen. Wij hopen dat dit ini
tiatief in gans Vlaanderen weer
klank zal vinden en de steun zal 
krijgen van alle Vlaamse vere
nigingen en instellingen die ge
wonnen zijn voor de amnestie-
gedachte. 

MR F. VAN DER ELST 
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GELD VOOR VRIJE UNIVERSITEITEN ? 
Volksvertegenwoordignr Coppieters 

stelde volgende parlementaire vraag 
aan de ministers van Financiën en Na
tionale Opvoeding betreffende de bij
zondere kredietfaciliteiten aan de Vrije 
Universiteiten. 

L - Art. 67 van de wet van 9 april 
1965, houdende diverse maatregelen 
voor de Universitaire Expansie, heeft 
het uitstaand bedrag op 4 miljard fr 
gebracht. Daarenboven mag dat uit
staand bedrag verhoogd worden met 
2 X 500 millioen bij een in minister
raad overlegd K.B. 

Het gaat hier om leningsmogelijk-
heden toegekend aan de Vrije Univer
siteiten en gelijkgestelde inrichtin
gen. 

A. Welke inrichtingen hebben tot 
hiertoe bij de A.S.L.K- een lening 
aangegaan op grond van deze bepa
lingen die vroeger voorzien waren in 
de wet van 2 8.1960 ? 

B. Hebben deze instellingen aan de 
A.S.L.K. een programma overgemaakt 
met opsomming van de gebouwen die 
op het ogenblik opgetrokken zijn of 
opgetrokken worden en gefinanceerd 
worden door leningen bij de A.S.L.K.? 

C. Hebben hogergenoemde instellin
gen bij de A.S.L.K. of bij andere kre
dietorganismen, voorzien door art. 65 
van hogergenoemde wet, bouwpro
gramma's ingediend, die nog andere 
gebouwen omvatten dan deze vermeld 
onder B. 

Welke zijn deze gebouwen ? Welke 
sommen werden hiervoor gevraagd ? 

D. Hebben hogergenoemde instel
lingen op grond van art. 65 genoten 
van een verhoging van het oorspron
kelijk uitstaand bedrag van vier mil
liard m.a.w- werd reeds bij een in mi
nisterraad overlegd K.B. het uit
staand bedrag verhoogd met een of 
twee schijven van 500 miljoen ?. 

Welke was de bestemming van deze 
verhoging ? 

E. Werd door een van hoger ge
noemde instellingen of door meerdere 
om leningen gevraagd ten einde on
roerende goederen te kopen ? Zijn 
deze reeds gekocht of moeten deze 
nog gekocht worden ? 

Gelieve per instelling deze onroe
rende verrichtingen te vermelden. 

1. - Art. 71 van dezelfde wet van 9 
april 1965 voorziet dat de Universitei
ten en de met de Universiteiten ge
lijkgestelde inrichtingen hun begro
tingen en rekeningen zullen opmaken 
overeenkomstig het model en de nor
men voorgesteld door de Koning, ui
terlijk 31 december 1965 na advies 
van een commissie waarvan de sa
menstelling door hen bepaald wordt. 

De Memorie .van toelichting (Se
naa t 117, zittijd 64 65, 17 februari 
1965, blz. 25) zegt met betrekking tot 
dit art. dat beoogd boekhoudkundig 
plan de regering de nodige beoorde
lingselementen moet verschaffen om 
de tweede fase van de Universitaire 
Expansie te kunnen aanvatten. 

Onder de beoordelingselementen 

worden vermeld : vergelijking ten 
koste van de faculteiten, instituten 
en licentiaten, weerslag ingevolge. 
van het bestaan van twee taalstelsels 
in eenzelfde inrichting, verhouding 
tussen de aangroei van het studen
tenaantal efa verhoging van de uitga
ven. 

A. Is hoger bedoelde commissie 
reeds samengesteld en kan de naam 
opgegeven worden van de vertegen
woordigers der verschillende instel
lingen ? 

B. Zal de regering bij het opstellen 
van het hogervernoemd boekhoud
kundig plan van het standpunt ver
trekken dat, waar twee taalstelsels 
bestaan in éénzelfde inrichting, de 
begroting en de rekeningen duidelijk 
moeten laten blijken wat uitgegeven 
wordt voor elk van beide taalstelsels 
en voor de gemeenschappelijke 
diensten ? 

C. Zullen de begrotingen en reke
ningen van de Universiteiten en 
daarmede gelijkgestelde instellingen 
aan Kamer en Senaat en aan Parle
mentsleden worden medegedeeld ? 

Op welke wijze zal dit geschieden % 



NIEUWS VAN DE VömUlflE - PARLEMENT SF RAKTI ES 

V.U.WETSVOORSTEL 

OVER 
DE VERPLICHTE 
ZIEKTE
VERZEKERING 
DER 
ZELFSTANDIGEN 

Op 26 oktober 1965 werd door de 
V.U.-senaatsfraktie een voorstel van 
wet ingediend houdende wijziging van 
de verplichte ziekteverzekering voor 
zelfstandigen. We geven hieronder de 
tekst van de toelichting : 

In artikel 14, par. 2 van het ko
ninklijk besluit van 30 juli 1964, ge
troffen in uitvoering van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van de verplichte ziektever
zekering voor zelfstandigen, worden 
de volgende verminderde bijdragen 
vastgesteld ten laste van de personen 
die het zelfstandig beroep slechts als 
bijberoep uitoefenen : 
Jaarli jks inkomen als zelfstandige : 
a) tot 12.500 fr. - kwartaalbijdrage : 

geen; 
b) van 12.501 fr. tot 30.000 fr. - kwar

taalbijdrage : 105 frank; 
c) meer dan 30.000 fr. - kwartaalbij

drage : zoals voor een hoofdberoep. 

Het Is onbetwistbaar, dat de ver
schillende sociale verplichtingen, op
gelegd aan de zelfstandigen inzake 
kindertoeslagen, pensioenen en ziek
teverzekering een zware last uitma
ken voor de betrokkenen, die het zelf
standig bedrijf als een nevenberoep 
uitoefenen. 

Om die redenen menen de indie
ners, dat de voornoemde inkomsten
bedragen moeten aangepast worden 
als volgt en dat ze eveneens moeten 
toegepast worden in het voordeel van 
de echtgenoten, die persoonlijk on
derworpen zijn doch reeds, wegens de 
prestaties van hun mede-echtgenoot, 
gerechtigd zijn in een regime van 
verplichte ziekteverzekering : 
Jaarlijks beroepsinkomen : 

a) tot maximum 30.000 fr. - kwar
taalbijdrage : geen; 

b) van 30.001 fr. tot 60.000 fr. -
kwartaalbijdrage : 105 frank; 

c) boven de 60.000 fr. - kwartaalbij
drage : zoals voor een hoofdberoep. 

Het eigenlijke wetsvoorstel luidt als 
volgt : 

Artikel 14, par. 2, van het konink
lijk besluit van 30 juli 1964, genomen 
in uitvoering der wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van 
de verplichte ziekteverzekering voor 
zelfstandigen, wordt gewijzigd en 
aangevuld als volgt : 
a) in het eerste lid worden de bedra
gen van 12.500 frank en 30.000 frank 
onderscheidenlijk vervangen door 
30.000 frank en 60.000 frank; 
b) in het tweede lid wordt het bedrag 
van 12.500 frank vervangen door 
30.000 frank; 

c) een derde lid wordt toegevoegd 
luidend als volgt : 
« De bepalingen van het eerste en het 
tweede lid zijn eveneens toepasselijk 
op de onderworpenen die uit hoofde 
van de werkprestaties van hun echt
genoot reeds rechthebbende zijn in 
een regime van verplichte ziektever
zekering ». 

V.U.WETSVOORSTEL 

OVER 
HET P E N S I O E N 
DER 
ZELFSTANDIGEN 

Op 26 oktober 1965 werd door de 
V.U.-senaatsfraktie een voorstel van 
wet ingediend houdende wijziging van 
de wet van 31 augustus 1963 betreffen
de het rust- en overlevingspensioen van 
de zelfstandigen. In de toelichting 
wordt de bedoeling van dit wetsvoor
stel duidelijk uiteengezet : 

Bij artikel 8, par. 1 der wet van 31 
augustus 1963 betreffende het pen
sioenregime der zelfstandigen worden 
de volgende bijdragen gevestigd ten 
laste van de onderworpenen, die het 
zelfstandig beroep slechts als bijbe
roep uitoefenen : 
a) tot maximum 12.500 frank - be

roepsinkomen : geen bijdrage; 
b) van 12.501 frank tot 29.999 frank 

beroepsinkomen : een kwartaal
bijdrage met een basisbedrag van 
125 frank (onderworpen aan de 
index); 

c) vanaf 30.000 frank beroepsinko
men : bijdrage zoals voor hoofd
beroep. 

De indieners menen dat deze in-
korastgrenzen te laag gesteld zijn, zo
dat deze bijdragen voor personen met 
een bijberoep als zelfstandige een te 
zware heffing uitmaken en eerder als 
een bestraffing voorkomen voor hen 
die hun gezinsinkomen willen opvoe
ren door bijkomende prestaties. 

Zij stellen daarom voor. deze bedra
gen te wijzigen als volgt : 
a) tot maximum 30.000 frank be

roepsinkomen : geen bijdrage; 
b) vanaf 30.001 frank tot 59.999 frank 

beroepsinkomen : een kwartaalbij
drage van 125 frank (basisbe
drag) ; 

c) vanaf 60.000 frank beroepsinko
men : bijdrage zoals voor een 
hoofdberoep. 

Bovendien stellen zij voor, deze be
palingen eveneens toe te passen voor 
de echtgenoten — onderworpen aan 
het pensioenregime der zelfstandigen 
— van personen die reeds een ver
plicht pensioenregime onderworpen 
zijn. 

Het eigenlijke wetsvoorstel luidt als 
volgt : 

« Artikel 8, par.1 der wet van 31 au
gustus 1963 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen van de zelfstan
digen, wordt als volgt gewijzigd en 
aangevuld : 
a) in het eerste lid wordt het bedrag 
van 30.000 frank vervangen door 
60.000 frank; 
b) in het tweede lid wordt het bedrag 
12.500 frank vervangen door 30.000 
frank; 
c) een vijfde lid wordt toegevoegd 
luidende als volgt : 
« De bepalingen van het eerste en het 
tweede lid zijn eveneens toepasselijk 
op de onderworpenen, waarvan de 
echtgenoot reeds onderworpen is aan 
een verplicht pensioenstelsel», 

DR. 

VIERING 

GOEMANS 
TE BERCHEM 

VAN 

Op 10 november 1965 werd volks
vertegenwoordiger dr. H. Goemans 50 
jaar. 

Bij deze gelegenheid organiseerde 
de Volksunie-Berchem op 27 novem
ber een propagandadag met een mu-
ziekoptocht en bal onder het motto 
«Hulde aan dr. H. Goemans bij zijn 
vijftigste verjaardag: Wij danken 
hem voor zijn werk als voorzitter van 
de afdeling Berchem, voorzitter van 
het arrondissement Antwerpen, 
hoofdbestuurslid, gemeenteraadslid 
en parlementair ». 

Om 15 uur vertrok aan het provin
ciaal sekretariaat een muziekoptocht 
met vlaggen, waaraan deelnamen de 
Volksunie-Harmonie en de V.U.M.-
muziekkapel. Gevolgd door het be
stuur van de afdeling Berchem en 
talrijke sympatizanten begaven zij 
zich naar de woning van dr. Goemans 
voor een serenade. De gevierde was 
ten zeerste onder de indruk toen hem 
door drie kinderen bloemen werden 
aangeboden. 

Na de serenade sloot dr Goemans 
zich aan voor de optocht door het 
centrum van Berchem. Het optreden 
van de V.U.M.-muziekkapïl en de 
V.U.-harmonie trok ten zeerste de 
aandacht van de bevolking en alhoe
wel het slechte weer enigszins als 
spelbreker optrad, was de optocht een 
schitterende propaganda voor de 
Volksunie, o.m. dank zij de V.U.-mu-
zikanten en de jongens van de V.U.M, 
die regen en wind trotseerden. 

Tussen 19 en 20 uur werd door het 
arrondissementeel bestuur van Ant
werpen een receptie aangeboden. Tal
rijke vrienden en kennissen hadden 
er aan gehouden, dr. Goemans per
soonlijk te komen gelukwensen en 
het receptiezaaltje was bij momenten 
te klein. Namens het arrondissement 
bracht de heer Frickel, voorzitter, 
hulde aan dr. Goemans en overhan
digde een geschenk als blijvende her
innering. 

Na de receptie werden de deuren 
geopend voor het groot bal in de 
feestzaal Rubens. Algemeen voorzit
ter volksvertegenwoordiger F r a n s 
Van der Eist hield een gelegenheids
toespraak en volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens betrok mevrouw Goe
mans in de hulde door haar een 
prachtige bloemenruiker aan te bie
den. Na het overhandigen van een 
geschenk namens de afdeling door 
voorzitter J. Ferir en namens de 
V.U.M, door Wim Maes, dankte de ge
vierde voor de hulde en wenste de 
aanwezigen een gezellige avond. 

De wens van dr. Goemans is wer
kelijkheid geworden. Het bal kende 
een reusachtige belangstelling, de 
feestzaal Rubens kon slechts met 
moeite de danslustigen en feestvier
ders herbergen. Tot spijt van de nog 
zeer talrijke aanwezigen moest om 3 
uur ook aan deze feestviering een 
einde komen. 

Vermelden wij nog dat talrijke 
vrienden en kennissen met telegram
men, bloemen en geschenken dr. Goe
mans gelukwensten voor zijn werk. 

De Volksunie-Berchem dankt al de 
vrienden en kennissen die hebben 
bijgedragen om dit feest zo schitte
rend te doen lukken. 

kroniek der gemeentemandatarissen 
Welke rechten bezitten de leden der Kommissie van Openbare 
Onderstand ieder afzonderlijk, inzonderheid in verband met 
het toezicht op instellingen en personeelsleden ? 

Op een recente parlementaire vraag omtrent de rechten die de kom-
missieleden individueel bezitten inzake toezicht op het personeel, het 
geven van orders aan personeelsleden, het bezoeken van eigendommen 
der K.O.O. met inbegrip van de kamers of woongelegenheden van inwo-
nenden of religieuzen, heeft de bevoegde minister als volgt geantwoord : 

Wegens het uiteraard collegiaal karakter van het beheer van de 
openbare onderstand, beschikt alleen de kommissie van openbare onder
stand over machten, op voorwaarde dat zij regelmatig in vergadering is 
bijeengeroepen. 

Een bestendig bureau kan belast worden met de afhandeling der za
ken van het dagelijks bestuur doch slechts in kommissies samengesteld 
uit ten minste 8 leden. 

Dit ts een mogelijkheid waarvan bedoelde kommissies kunnen ge
bruik maken doch waarover zij alsdan uitdrukkelijk dienen te beslissen. 
Het bestendig bureau moet evenwel ook zelf zijn beslissingen in colle
giaal verband netnen. 

In de verzorgingsinrichtingen, onderworpen aan de wet van 23-12-1963 
op de ziekenhuizen, wordt het afzonderlijk beheer door voornoemde wet 
opgelegd. Wat meer in het bijzonder de inrichtingen betreft, beheerd 
door de K.O.O.'s, dient een bijzonder comité samengesteld voor het da
gelijks bestuur en moet te dien opzichte iedere inmenging vanwege een 
lid van de K.O.O., dat niet is aangeduid voor dit comité, in principe 
uitgesloten zijn. 

Zowel in de schoot van de kommissie als in de schoot van haar be
stuur, hebben alleen de voorzitter, de sekretaris en de ontvanger be
voegdheden die hun eigen zijn. 

he leden beschikken individueel over geen gezag en zij kunnen slechts 
geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid v.d. 
van dienst zijnde leden aanwezig is. De kommissie mag evenwel bepaal
de taken van toezicht en uitvoering onder haar leden verdelen. Maar een 
lid mag alleen geen beslissingen nemen aangaande steunverlening aan 
een behoeftige of nopens zijn opneming in een inrichting. De kommissie 
zou evenmin één van haar leden het recht van benoeming kunnen toe
kennen van geneesheren of van verpleegsters, verbonden aan een inrich
ting waarvan het beheer tot zijn bevoegdheid behoort. 

Een lid, zelfs aangesteld door de K.O.O. om toezicht uit te oefenen 
over een inrichting, heeft dus niet de minste macht tegenover het per
soneel; hij dient wanneer hij om 't even welke nalatigheid vaststelt, bij 
de kommissie of bij het beheerscomité, hierover verslag uit te brengen. 

De leden die van de K.O.O geen enkele opdracht hebben ontvangen 
inzake toezicht, mogen vanzelfsprekend niet opzettelijk buiten de zaken 
gelaten worden. Indien dit het geval moest zijn, zouden zij hun mandaat 
niet kunnen uitoefenen. Maar zij hebben geen persoonlijke macht of 
gezag. Zij hebben het recht inlichtingen in te winnen, doch met omzich
tigheid, hen opgelegd door de eerbied voor him collegiale bevoegdheden, 
alsook voor de persoonlijke bevoegdheden va)i de voorzitter, de sekre
taris en de ontvanger. 
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de wereld 

De jongste staatsgreep in Kongo was tegelijkertijd de snelste, 
meest e^fektteve en minst bloedige van al de operaties die tot 
nu toe sinds de vijf jaar lang durende onafhankelijkheid hebben 
plaats gehad. Het bleek voor eén keer mogelijk 'een staatsgreep 
zonder bloedvergieten door te voeren en, wat nog merkwaardiger 
was : de wereldopinie bleek in het geheel met verrast noch ge
schokt. In een week-waarin de Rhodestsche krizis nog alle aan
dacht gaande hield, veroorzaakte de staatsgreep te Leopoldstad 
in de hoofdsteden van het Westen eigenlijk met eens een poli
tieke sptervertrekking. Na vijf jaar onafhankelijkheid ts geble
ken, dat Kongo met langer meer de « ex-kolonie » » van België 
IS. Het IS mogelijk geworden, de gebeurtenissen in Kongo van 
buitenaf te bekijken : het is alsof wij met langer meer verant
woordelijk zijn voor Kongo, wat met wil zeggen dat wij er met 
meer bij betrokken zijm Dat is een gelukkige evolutie. Kongo is 
een onafhankelijk land; het heeft nog steeds zeer grote bindin
gen met België, maar het is op politiek gebied zelfstandig 
geworden. Er gebeuren dingen in Kongo die met België mets 
meer te maken hebben. De staatsgreep was deze keer een 
Kongolese affaire zonder meer, en gelukkig maar. Niets was 
eigenlijk onrustwekkend aan deze zachte staatsgreep. De sterke 
man, generaal Moboetoe, was niet iemand die uit de nevelen van 
de politiek naar voren kwam, zoals dat zo dikwijls gebeurt. 

'S "DERDE M A N " WAAGT STAATSGREEP 

Moboetoe was een sterke man se
dert het begin van ae tiongolese on
afhankelijkheid. HIJ was en bhjft nu 
nog de militaire opperbevelhebber van 
hei Kongolese leger. In die hoedanig
heid had hij verschillende « nationa
le 2. regeringen ondersteund. Hij was 
de rechterhand van de tandem Kasa-
voeboe - Loemoemba, de tandem Ka-
voeboe - Ileo, de tandem Kasaboeboe 
- Adoeia, de tandem Kasavoeboe -
Tsjombe en op een bepaald ogenbhk 
was hl] zelfs de schepper van een re
gering van jonge « kommissarissen », 
die hij aan de macht bracht toen hij 
niet meer kon toezien hoe de Kongo
lese politici zichzelf aan stukken 
scheurden in een anarchie waarvan 
ze slechts zélf de schuldigen waren. 
Generaal Moboetoe was een konstant« 
in de politiek van Kongo, die alleen 
maar zijn gelijke vond in diegene die 
hij nu heeft uitgeschakeld, president 
Kasavoeboe. Twee grijze eminenties : 
de laatste méér grijs dan eminentie 
in.werkelijkheid; de eerste meer emi
nentie dan grijs in werkelijkheid. 

Eigenaardig genoeg heeft de beslis
sing van generaal Moboetoe om, in 
plaats van te bemiddelen tussen de 
elkaar in het haar zittende politici, 
eenvoudigweg zelf de hoogste politie
ke funktie in handen te nemen, geen 
misnoegen verwekt in de hoofdsteden 
waar de internationale politiek wordt 
bedreven en besproken. Toen Tsjom
be weer op het toneel van de Kongo
lese nationale politiek verscheen, 
waren zeer vele kommentatoren het 
er over eens dat hij de enige pohtie-
ker van grote allure was die genoeg 
gezag en ervaring had om de touwtjes 
in handen te houden. Er waren er die 
zegden dat Kongo een sterke per
soonlijkheid, zoals Kwame N'kroemah 
of Sekoe Toeree nodig had. Daarmee 
meenden zij echter dat Kongo, om 
uit de chaos te geraken, afstand zou 
moeten doen van dié vorm van de-
mokratie die hij tot nu toe heeft ge
kend en die hem alleen in de huidige 
omstandigheden tot anarchie kon 
brengen. 

Er is zeker iets voor te zeggen dat 
een ontwikkelingsland als Kongo, om 
het verlies van de koloniale struktu-
ren te boven te komen, slechts door 
een vorm van geleide demokratie zou 
kunnen gered worden. 

Tsjombe heeft aan dergelijke ver
wachtingen nooit beantwoord. Wan
neer hij er niet in geslaagd is zich 
door vele andere onafhankelijke Afri

kaanse landen te doen aanvaarden, 
dan was het precies omdat Tsjombe 
ideologisch nergens stond. 

Ook een Kasavoeboe stond ideolo
gisch nergens. Hij is nu onder andere 
gewraakt geworden omdat hij naar 
Akkra ging, de hoofdstad van Ghana 
en meteen geestelijk centrum van het 
Afrikaans nationalisme, en er een 
hand uitstak naar de Afrikaanse na
tionalisten door te verklaren dat hij 
de huurlingen zou buiten zetten. Hij 
had zich tot dan toe door deze Afri
kaanse nationalisten weten te doen 
aanvaarden omdat hij zich als een 
sfinks niet uitliet over gevaarlijke 
problemen. Hij zweeg altijd en daar
om dachten velen dat hij aan de 
goede kant stond. 

Hoe het komt dat Kasavoeboe zich 
nu plotseling sinds enkele maanden 
openlijk in de politieke arena begon 
te begeven, is niet te verklaren. Maar 
hij deed het en het kostte hem zijn 
prezidentschap. Men kan zeggen dat 
hij het deed om Tsjombe uit te scha
kelen, vooraleer deze zich met hem 
zou meten om het toekomstige presi-
denschap. Men zegt dat deze rivali

teit zelfs tot bloedvergieten zou ge
leid hebben en dat daarom Moboetoe 
is tussen gekomen. 

Kongo blijft nog steeds een onuit
puttelijke bron van verrassingen. 

Kwam Moboetoe nu alleen maar 
tussen om dit bloedvergieten te ver
mijden, om een chaos te voorkomen, 
zoals hij deed in 1960 door alle poli
tici te «neutraliseren» en een stu-
denten-regering samen te stellen ? 
Deze keer heeft hij zich echter presi
dent voor vijf jaar gemaakt. Daar
mee heeft hij zichzelf in de politieke 
arena begeven, hetgeen hij tot nu toe 
angstvallig heeft vermeden. Hij heeft 
tot voor kort alle meesters gediend 
op een bewonderenswaardige wijze. 
Hij heeft een nationaal leger goed
schiks - kwaadschiks weten te orga
niseren. Hij heeft dat leger buiten de 
politiek weten te houden, zo goed als 
dat mogelijk was. 

Maar zal hem dat nu nog mogelijk 
zijn ? Zijn leger is niet altijd be
trouwbaar gebleken, maar Moboetoe 
had het vast in de hand. De parle
mentairen juichen hem nu toe, om
dat zij van Kasavoeboe's metoden 
niet hielden. Maar zal iemand als 
Tsjombe het luchtig verdragen dat 
hij in de nieuwe regering van kcio-
nel Moelamba geen minister van bui

tenlandse zaken werd gemaakt ? Het 
zijn even zovext onzeKerneaen. 

Het moet gezegd worden dat zowel 
Tsjombe als Moboetoe altijd zoveel 
mogelijk geprobeerd hebben, aan 
Kongo een demokratische allure te 
geven. Eén van de meest merkwaar
dige .verschillen met andere Afrikaan
se landen, in het bijzonder met deze 
waar de Engelsen baas waren, is ech
ter juist het feit dat Kongo zo weinig 
redelijke, wijze en betrouwbare po-
litiekers telde en nog telt. 

Het is opmerkenswaard dat precies 
generaal Moboetoe, die altijd zoveel 
respekt toonde voor de instellingen 
van zijn jong land en in het bijzon
der voor de funktie van het presi
dentschap nu zelf op onwettelijke 
wijze zich van deze funktie heeft 
meester gemaakt. 

Men is over deze onwettelijke daad 
heengestapt • alle landen hebben de 
nieuwe regering zonder moeilijkheden 
erkend, omdat zowel Moboetoe als 
kolonel Moelamba krediet hadden. 

Misschien was het noodzakelijk dat 
Kongo door een sterke hand, met res
pekt voor de demokratische instellin
gen werd geregeerd. Men kan alleen 
blij zijn dat iemand als Moboetoe 
de Je noodzakelijke stap heeft eezet. 

" E.H.M. 

deze week in de wereld 

• 25.000 Amerikanen betoogden te Washington tegen de oorlog in Vietnam 
De -nrichters zagen zich achteraf gedwongen, afstand te nemen van beto
gers die met Vietkong-vlaggen hadden gezwaaid. 

• De nieuwe Kongolese regering werd samengesteld. Moboetoe hield de 
portefeuille van landsverdediging voor zichzelf. Gewezen prezident Kasa
voeboe bevindt zich in beperkte vrijheid binnen een militair kamp. 

• De Gaulle is afgedaald in de verkiezingsarena : ondanks zijn vroegere 
beslissing verscheen hij verleden dinsdag op het T.V.-scherm. 

• De betrekkingen tussen Londen en Zambia zijn zeer gespannen. Struikel-
steen is de Rhodesische onafhankelijkheidsverklaring. 

• De Amerikaanse minister van Landsverdediging, Mc Namara, bezocht 
Vietnam op het ogenbhk dat hevige gevechten op grote schaal in de vroe
gere Michelin-plantage begonnen. De genet aals te Saigon eisen een verho
ging van de Amerikaanse oorlogsinspanning. 

• Te Brussel kwamen de Vijf bijeen; ze richtten een uitnodiging tot Frank
rijk om de besprekingen over de Gemeenschappelijke Markt te hervatten. 
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[c DER 
STELLVERTRETER » 

De huidige Paus, Paulus VI, 
,was destijds de engste mede
werker van Pius XII. Door 
aan te kondigen dat onver-
,wijld een aanvang gemaakt 
.wordt met de processen tot 
zaligverklaring van Pius XII 
en Johannes XXIII, wenst de 
huidige Paus niet alleen een 
einde te stellen aan de kon-
troverse tussen al te heet ge
bakerde supporters van een 
der beide voorgangers, doch 
wil hij ook nadrukkelijk be
klemtonen dat de Kerk het 
hoegenaamd niet eens is met 
de beschuldigingen die tegen 
Pius XII werden uitgebracht 
en die — vooral sinds «Der 
Stellvertreter » -^ ook in ka-
tolieke kringen werden her
haald. 

De door sommigen zozeer 
verguisde « Plaatsvervanger » 
op het altaar der heiligen : 
voor velen een enigszins pijn
lijke en onvoorziene situatie. 

LIEFHEBBER 

Van Soekarno is een auto
biografie op de markt geko
men, die geschreven werd 
met hulp van de echtgenote 
van een Amerikaanse komiek, 
Joey Adams. De Indonesische 
prezident vertelt in het boek 
vrijuit over zijn ontelbare 
liefdes-affaires en bekent o.m. 
dat zijn eerste verliefdheden 
Nederlandse meisjes In de 
toenmalige Oost golden. Zijn 
voorkeur voor Nederlandse 
meisjes werd versterkt, zo 
zegt hij zelf, door het besef 
dat hun verovering het enige 
middel was om zijn wil aan 
een blanke op te leggen. In de 
autobiografie heet bet verder;., 
« De eenvoudigste wijze om 
mij. Soekarno. te beschrijven, 
is de volgende : hij is een 

groot liefhebber. Hij heeft 
zijn volk en zijn land lief, hij 
heeft de Arrouwen lief, hij 
heeft de kunst lief en vooral 
heeft hij zichzelf lief. Geef 
me een banaan en een beetje 
simpatie uit een liefhebbend 
hart en ik zal u voor altijd 
kussen ». 

Een goed deel van het uit
gebreid geschrift is besteed 
aan de uitvoerige opsomming 
van alle binnen- en buiten
landse amoureuze veroverin
gen van de grote liefhebber. 

Deze zeer merkwaardige 
autobiografie — geen enkel 
Europees staatsman zou de 
publikatie van iets dergelijks 
politiek overleven — is niet 
alleen zeer openhartig, doch 
ook met veel humor en zin 
voor verhoudingen geschre
ven. Soekarno komt er uit als 
een echte zoon van het speel
se, zinnelijke en niet al te 
vlijtige volk op « de gordel 
van smaragd ». 

« HIJ HEEFT 

ALLES GEZEGD ... » 

Tixier-Vignancour, de be
kende pleiter, is de enige kan
didaat voor het Frans prezi-
dentschap die een verkie
zingskampanje in grootse stijl 
heeft gevoerd. Maandenlang 
was hij onderweg om, aange
kondigd als « monsieur T.V. », 
spreekbeurten te houden in 
alle Franse centra. Een on
telbaar aantal bon-mots uit 
zijn spreekbeurten zijn haast 
spreekwoordelijk geworden. 
Zo bijvoorbeeld : « de Gaulle 
a tout dit et Ie contraire » — 
« de GauUe heeft alles gezegd 
en het tegenovergestelde ». 

VI9SERS 

Op 29 november 1964 wierp 
de Amerikaanse atoomonder-

naar het elysee ? 

aeeër Proïeiw het anker ti!t 
voor de haven van Goeam. 
Dezelfde dag verscheen voor 
de rede van Goeam, even bui
ten de verboden driemijlszo-
ne, een Russische trawler 
waarvan de opbouw liet ver
onderstellen dat hij uitgerust 
is met een uitgebreide elek
tronische apparatuur. Na zes 
weken voer de trawler af, niet 
echter vooraleer hij afgelost 
was door een andere Rus
sische vissersboot. Sindsdien 
geschiedt de zeswekelijkse af
lossing met de regelmatigheid 
van een klok. 

De trawlers kontroleren de 
Amerikaanse vlootoperaties 
in het Verre Oosten, beluiste
ren de radiokontakten van de 
Amerikanen en vooral : zij 
geven inlichtingen door over 
de B-52-bommenwerpers die 
van Goeam uit Vietnam bom
barderen. Hun aanwezigheid 
is een der verklaringen voor 
het gering succes der B-52-
bombardementen. 

Sinds enkele dagen i» ook Frankrijk een ruimtemogendheid. Het bip-bip 
van de Franse kunstmaan mengt zich netjes volgens plan in het koor, 
dat aan de vooravond der prezidentsverkiezingen de lof zingt van de 
Gaulle's politique de grandeur. In de Libanon werd een station opgericht 
(foto hierboven) om het bip-bip op te vangen en door te geven. 

Deze vier dames hebben teoretisch de kans, binnenkort op het Elysée 
te huizen. Van 1. naar r. boven • mevr. Mitterand en mevr. Marcilhacq; 
beneden : mevr. Tixier-Vignancourt en mevr. Lecanuet. 
Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat generaal de GauUe het bij de 
prezidentverkiezingen tegen de echtgenote van een dezer dames zou ver
liezen. Een tweede stemronde — met prestigeverlies voor de GauUe — 
is echter niet helemaal uitgesloten* 

HENRI RARREAU 
Het gebeurt uiterst zelden dat nieuws 

over zuiver kerkelijke aangelegenheden met 
een grote kop op de eerste pagina van de 
kranten komt. Enkele weken geleden was 
dat het geval : « France-Soir » blokletterde 
op de eerste bladzijde dat « de priester
arbeiders weer toegelaten » zijn. Om te be
grijpen hoe een dergelijke mededeling 
frontpagina-nieuu's kon worden, moet men 
de geschiedenis kennen van de Franse 
priester-arbeiders : een dramatische ge
schiedenis die rond de jaren 1951-1954 de 
kerk in Frankrijk op haar grondvesten deed 

•~ .'.kemtu en dte-.tert ap onze dagen het voor
werp is geweest van passionele tegenstel
lingen. 

'^ '^" èè^lShe oWpriestevSi los van iedere be
diening, onder de arbeiders te sturen om 
er het evangelie te prediken, ontstond uit 
een statistische vaststelling : in Parijs gaan 
slechts ongeveer 12 % der katoliek gedoop-
ten naar de mis; tn de wijken der weige
stelden klimt dit tot 60 procent, doch m 
de proletariërsbuurten daalt het tot nau
welijks 2 è J procent. Uit die vaststelling 
groeide de « Mission de Paris ». De pries
ter-arbeiders hadden gedurende de jongste 
wereldoorlog reeds voorgangers gehad : 
priesters gingen als arbeiders naar Duits
land om er het apostolaat onder de Fran
se tewerkgestelden te beoefenen; krijgsge
vangen geestelijken ruilden met hetzelf-

- de doel het KG-uniform voor een werk-
plunje. 

De gedachte om als arbeiders onder de 
arbeiders het evangelie te gaan prediken, 
ontsproot onbetwistbaar aan een nobele 
missioneringsdrang en aanvankelijk bestond 
daarover geen diskussie. Hoogstens werd 
van konservalieve zijde opgemerkt, dal het 
eigenlijk toch niet met de priesterlijke 
waardigheid strookte om handenarbeid te 
verrichten, waarop het al te ijverige tueder-
woord kwam dat alleen zij die hun brood 
verdienden met handenarbeid, de lijn van 
de apostelen verder trokken. Dergelijke 
diskussies speelden zich binnenskamers af 
en raakten nauwelijks de openbare me
ning, ook met de katolteke. 

Inmiddels was de < Mission » volop aan 
het werk gegaan. Kardinaal Suhard stuur
de zijn priester-arbeiders naar de fabrie
ken en werkplaatsen, waar er einde 1947 
al een 25-tat aan het werk waren. De kar
dinaal oordeelde dit aantal onvoldoende 
en deed een beroep op vrijwilligers uit de 
verschillende kloostergemeenschappen. 

Enkele jaren was hel stil om de priester-
arbeiders. Kardinaal Suhard was gestorven 
en de hogere geestelijkheid verloor de 
« Mission » uit het oog. In de arbeiders-
mtssie verliepen de dingen inmiddels niet 
al te best. De priester-arbeiders, wier op
leiding hen niet voorbereid had op hun 
taak, werden gekonfronteerd met een aan
tal problemen die op korte tijd de « Mis
sion > verscheurde in twee viiandelijke 
hampen. 

Een minderheid hield het er bij, dat ie
dere klassenstrijd-gedachte onkristelijk 
was, dat de priester-arbeider wel geroepen 
was om het lot van de proletariërs te delen 
maar dat het niet tot zijn apostolaat be
hoorde om de leiding te nemen in smdi-
kale en politieke akties voor de materiële 
lotsverbetering van de arbeidersklasse. De 
grote meerderheid was het daarmee niet 
eens; haar woordvoerder was de abbe Hen
ri Barreau, die zonder omwegen een sa
mengaan met de kommunisten bepleitte. 

Hij postuleerde, dat een nieuwe maat
schappij alleen kon geboren-.viorden uit de 
overwinning van het proletariaat en auv 
deze overwinning alleen kon verwezenlijkt 
worden door de kommunisten. Indien de 
kristenen in deze nieuwe maatschappij niet 
weggevaagd wilden worden, moesten ze dus 
samenwerken met de kommunisten, leiding 
geven in de sindikale strijd, voorgaan in de 
politieke aktte. 

In mei 1952 kwam het tot een schan
daal, toen tijdens kommunistische relletjes 
te Parijs twee priester-arbeiders door de 
politie werden opgeleid. Met een schok 
werd de Franse kerk herinnerd aan het be
staan van de < Mission >. Toen men de 
inventaris ging opmaken, kwam een onge
hoord faljiet aan het licht . van de 150 
priester-arbeiders waren er een tachtigtal 
getrouwd, uit de kerk gegaan of in de 
kommunistische partij verzeild. Hemt 
Barreau zelf ts thans nog steeds verant
woordelijke voor vorming in het C.G.T. -
sindikaat. 

Rome doekte kort en goed de onderne
ming op en toen bleek, dal het grootste 
deel der priester-arbeiders niet eens meer 
gehoorzaamde. Sindsdien zijn de hoog op
laaiende diskussies over de « Mission » in 
Frankrijk met meer ver stoma. Een gemak
kelijk konservatisme zag zich bei'estigd in 
zijn vooroordelen tegen werkende pries
ters. Een op hol geslagen progressisme 
noemde de priester-arbeiden martelaars en 
keek daarbij welgezind het teil over het 
hoofd, dat de * Mission » een fantastische 
mislukking en een rechtstreekse veroorde
ling van een beaat gauchisme was gewor
den. Henri Barreau zelf had het sluitend 
bewijs geleverd... 

Is de herinrichting van het priester-ar-
beiderschap thans een overwinning van ae 
zgn, progressisten? De headlines tn som
mige kranten willen het doen geloven. 
Maar tot een heruitgave van het eksperi-
menl anno 1947 komt het stellig met meer: 
de taken en de verplichtingen van de 
priesters ztjn thans nauwkeurig omschre
ven, hun opdracht is m de tifd beperkt 
en hun aantal is [vooriopigj zeer laag ge
houden. F.n wat meer is : Mgr. Veuillot, 
die te Rome het initiatief bepleitte en de 
toelating loskreeg. '.laat geboekt als een 
voorztclitig en < konservalief > man. 

A.N. Tovano. 
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Een niet te opvallend herenhuis aan de Grote Steenweg te Berchem, een 
simpele naamplaat met het opschrift « Dr Goemans. huidziekten »,' een 
hoge witte gang met een bak voor regenschermen en een kastje waarop 
de 4elefoon staat die,,praktf.sch nooit rustig is. In de belendende wacht-
knn^"^ h^vrt ge — vooral in dit seizoen — het kuchen van patiënteff 
met griep en vanuit de woonkamer komt een verbasterde brakhonSt 
kwispelstaartend toegeschoten om zijn harde kop te laten aaien. 

Het is een felle snoeper, die hond, 
want als de cognac- en j ene verf les 
óp het tafeltje verschijnt samen met 
de koekjes die horen bij de tee, dan 
Is hij erbij voor de lekkere beetjes. 
Dr Goemans en zijn gezin zitten in 
de gezellige woonkamer met haar 
zware rustieke meubelen, met de dof
fe glans op de oude kannen en t in
nen schotels tegen de houten wand-
bekleding. Een jachttrofee onder de 
vorm van een reebok-kop, die met 
karbonkelogen naar de bezoekers 
staart, hangt aan de muur. Recht er 
tegenover een lijst met een origineel 
muziekstukje van Jef Van Hoof en 
een tekst van Bert Peleman gedag
tekend 11 december 1944. in de genie
kazerne... 

i\rÓ-i UUOt ' !V1> 1^=»fTT >h f ' -

Vader Goemans 

Het stukje heet « Kinderliedje ». Er 
zijn 3 kinderen bij dokter Goemans, 
twee jongens en een meisje, zeven
tien, zestien en twaalf. Eigenlijk wa
ren er vier, maar eentje is vroeg ge
storven. De kinderen zitten aan de 
zware tafel en maken huiswerk, ze 
helpen mekaar met cijfers en ge

schiedenisdatums. Mevrouw Goemans 
komt met de teepot uit de keuken, 
haalt sigaren boven (waarvan wij 
echter geen rookgewoonte hebben) en 
likeuren. 

Automatisch begint dan het vertel-
tellen en het vragen : de belevenissen 
van een man die zopas vijftig is ge
worden en die een leven achter de 
rug heeft dat heel wat betekent in de 
Vlaamse strijd. 

Dr Goemans stamt uit een gezin 
van Vlaamse strijders- Hij werd ge
boren te Leuven waar zijn vader, 
doctor in de wijsbegeerte en letteren, 
prefekt was bij het ateneum, eerste 
kandidaat van de universiteit van 
Gent, vereerd met de prijs van Rome 
enz... Iemand van formaat, vader Lode 
Goemans. die meetings hield samen 
met Kamiel Huysmans en Van Cau-
welaert voor de vervlaamsing van de 
Gentse universiteit en die het ver zou 
geschopt hebben moest hij naar de 
pijpen van de unitaire heren gedanst 
hebben, maar die haast tot de bedel
staf werd gebracht omdat hi] de zijde 
van de aktivisten koos. Dit bracht na 
de oorlog zijn ontslag uit zijn ambt 
aan het ateneum met zich. Hij werd 
pas vrijgelaten na meer dan dertien 
maanden gevangenschap en nadat de 
rechtbank een vrijspraak had gedaan, 
wat desondanks niet van aard was 
om hem zijn funkties weer te geven ! 

Dokter Goemans herinnert zich nog 
hoe hij als kleine spruit met moe
der naar de gevangenis trok om va
der te gaan bezoeken. Die zat opge
sloten te Vorst, maar de behandeling 
was er beter dan deze van de « inci-
vieken» na de jongste wereldoorlog. 
De bezoeken vonden plaats m een 
zaaltje en waren in zoverre gemeen
schappelijk dat de jonge Goemans bij 
een dezer gelegenheden op de knie 
van Dr Borms, medegevangene van 
vader Goemans, gekropen was... 

De familie Goemans heeft in de ja
ren na de eerste wereldoorlog geen 

D 
ts*»i> g€makkeli|k bestaan gekend, integen

deel, veel mizerie en zwarte sneeuw 
was haar wegg^legfi. )«Ik,»5ChaaFm er 
mij niet voor te zeggen dat ik een 
kommervolle jeugd heb beleefd» zo 
zegt dr Goemans. Vader werkte een 
tijdlang mee aan het Vlaams-natio
naal weekblad « Nieuw Vlaanderen » 
zonder dat hij er ooit voor betaald 
werd, kwam m 1920 naar Antwerpen 
wonen en slaagde er in als bediende 
een baan te krijgen met een loon van 
425 fr per maand. 

Moeder was afkomstig uit Lede, 
dochter van de plaatselijke hoofdon
derwijzer, die aktief was m daensis-
tische kringen. Het is eigenhjk van 
moederszijde dat de Vlaams-nationale 
richting gestimuleerd werd m de fa
milie Goemans. Zij was het steeds 
weer die in ogenblikken van moei
lijkheden standvastig bleef geloven 
in de idealen en die wist te bezielen 
in tijden van neerslachtigheid. 

Het was te Antwerpen dat vader 
Goemans uiteindelijk in de politiek 
ging staan. Hij werd — m de loop 
van de jaren dertig — gemeente
raadslid te Berchem, waar hij zich 
met zijn vrouw en drie kinderen ge
vestigd had- Reeds in die tijd speelde 
zich dezelfde geschiedenis af als deze 
die onlangs nog in dezelfde gemeente 
haar beloop kreeg. Immers kon een 
meerderheid tot stand gebracht wor
den tussen Katoiieker en Vlaams-na
tionalisten maar werd deze verhin
derd door het overlopen van een 
kristen-demokraat ! In 1938 werd 
Lode Goemans tot senator verkozen 
voor het V.N.V. nadat hij het reeds 
tot provincieraadslid had gebracht. 
Dat gebeurde eigenlijk op een tame-
üjk markante wijze : vader Goemans 
lag ziek te bed toen dr Borms en dr 
Lehembre bij hem kwamen met de 
mededeling dat er een zekere onenig
heid was in het Vlaams-nationale 
kamp te Antwerpen en met de vraag 
of hij niet de eerste plaats op de se
naatslijst kon innemen Lode Goe
mans weigerde aanvankelijk, maar 
het was weer z'n vrouw die de door
slag gaf. Hij haalde het schitterend, 
met meer dan tweeduizend voorkeur
stemmen, wat erg veel was in die tijd 
omdat toen alleen maar de mannen 
naar de stembus mochten. 

TE GAST 

HEC 
• 

Tijdens de jongste oorlog, toen het 
"•' Ibliegè' -van Berchem m paniek ge

vlucht was, bleef Lode Goemans ter 
plaatse en nam de zware taak van 
schepen van Onderwijs op zich, tot 
aan de dag dat Berchem ingelijfd 
werd bij Groot-Antwerpen dat ont
stond onder burgemeesterschap van 
Leo Delwaide, tegenwoordig eerste 
schepene van Antwerpen. 

De jonge Hektor Goemans liep 
school te Antwerpen in de St Lut-
gardisschool die opgericht was door 
Lieven Gevaert en waar hij samen 
met broer en zuster de eerste lessen 
ontving. Ze mochten er kwasi voor 
niks komen omdat de familie er in 
de beginperiode zo berooid voorzat. 
Nadien volgde het aartsbisschoppelijk 
kollege St Stanislas, waar Hektor acht 
jaar schitterende studies deed en op 
zeventienjarige leeftijd het einddi
ploma behaalde om onmiddellijk 
daarop naar Leuven te gaan voor 
universitair onderwijs. 

Het was de tijd van de akt ie-Gram
mens die in volle opgang was. 's 
Nachts gingen de studenten met au
tocars naar de taalgrensgemeenten 
en de steden die hardnekkig bleven 
zweren bij tweetalige borden en teks
ten. Er werd geplakt, geverfd en ook 
al eens gevochten dat horen en zien 
vergingen. Er gebeurden ook wel eens 
aanhoudingen en zo herinnert dr 
Goemans zich nog zeer levendig de 
nachten die hij in de amigo heeft 
doorgebracht o.m. te Tienen waar hij 
nog met Grammens in arrest heeft 
gezeten en waar deze op het hoofd-
kommissariaat zelf, boven het hoofd 
van de (niets vermoedende) kommis-
saris, een tweetalig bord kapotsloeg! 
Hij herinnert zich ook nog de beto
ging te Leuven van de franstalige 
studenten, die plaats vond de week 
nadat de Grammensmanifestatie in 
de Petermannenstad was gehouden-
De Walen hadden de franskiljonse 
burgemeester van Edingen, Delanois, 
uitgenodigd en er werd een grote te 
genbetoging gehouden door de Vlaam
se studenten. Tienduizenden rotte 
eieren werden er gesmeten, onder 
meer ook door de huidige minister • 
Berten De Clercq die toen een van de 
haantjes vooruit was en die bij die 
gelegenheid trouwens een goed pak 
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genheid beschikbaar was. Het kostte 
hem een verwijzing naar de «var
kensstal» en een vijftien maanden 
lange opsluiting. 

In de gevangenis leerde hij Gaby 
Fuchs kennen, die op 28 oktober 1947 
zijn vrouw werd en die wij kennen 
als een beminnelijke, altijd gediensti
ge verschijning, zoals onze vriend 
Rudi van der Paal het enkele weken 
geleden nog terecht schreef. Mevrouw 
Goemans is afkomstig uit Limburg 
waar haar grootvader te Bilzen in het 
huis naast Kamiel Huysmans woon
de. 

Toen beiden uiteindelijk vrij kwa
men, hadden ze geen rooie duit meer, 
zagen zwart van de schuld en hadden 
ook geen onderkomen meer vermits 
de ouderlijke woning in puin lag. Ze 
trokken dan maar naar Wallonië 
waar dr Goemans in enkele plaatsen 
en onder meer te Charleroi zijn prak
tijk ging uitoefenen om daarna nog 
enkele jaren te Brussel te gaan wer
ken en zich te specialiseren. Nadien 
vestigde de familie zich terug te Ber-
chem waar het ouderlijk huis terug 
enigszins opgekalefaterd werd. Stil
letjesaan zijn ze er dan weer boven
op gekomen. Stilletjesaan kwam er 
dan ook weer leven in de Vlaams-
nationale brouwerij. De Vlaamse Con
centratie ontstond en Dr Goemans 
werkte mee, eerst achter de schermen 

TOR GOEMANS 
ransel van de rijkswachters opliep ! 

Op 24-jarige leeltijü kwam Hektor 
Goemans m 1940 als dokter in de ge
neeskunde van de universiteit. Het 
was het begin van de oorlog en kol
lega's vroegen aan de jonge dokter 
mee te gaan naar Noord-Frankrijk 
voor de verzorging van de dui
zenden Vlaamse werklieden die al
daar werkzaam waren en die drin
gend nood hadden aan geneeskundi
ge bijstand. Ze werkten er aan de 
vliegvelden en aan de Atlantik-wal. 
Dr Goemans ging, mede omdat hij 
hierdoor m de gelegenheid werd ge
steld om het land dat driehonderd 
jaar geleden door Lodewijk de Veer
tiende van Vlaanderen afgesneden 
werd, te leren kennen en vooral om
dat hij het als een plicht gevoelde 
bij de gewone Vlaamse mensen te 
staan. Hij kwam er in voeling met 
vele vooraanstaanden uit de Zuid-
Vlaamse beweging, onder meer met 
E.H. Gantois Hij bleef er twee jaar 
en werd dan verplicht — vooral door 
zijn vrijmoedige en vranke houding 
tegenover de Duitse legeroverheid — 
naar Duitsland te gaan voor de ver
zorging van Vlaamse arbeiders in het 
Ruhrgebied. 

Het was geen gemakkelijke taak 
daar in dat industriegebied en vlak
bij een fabriek waar sintetische ben
zine werd gemaakt, het mikpunt voor 
de bomaanvallen van de geallieerde 
vliegtuigen De arbeiders waren on
dergebracht in houten wooneenheden, 
die begrijpelijkerwijze wemig be
scherming boden, wat voor dr Goe
mans een bron van ergernis vormde 
en een aanleiding om herhaaldelijk 
stappen aan te wenden bij de over
heid om afdoende maatregelen te ei
sen. Honderden arbeiders hebben aan 
hem hun leven te danken, mede ook 
door het feit dat hij pakken getuig
schriften voor werkonbekwaamheid 
uitschreef waardoor ze weer naar 
huis werden gezonden. Wie dokter 
Goemans kent weet dat hij « van zijn 
oren» kèn maken als het moet. dat 
zijn pittigste tussenkomsten gekruid 
worden met regelmatig terugkerende 
gotfers wanneer hij kwaad wordt en 
dat hij het bovendien in een volkse 
gespierde taal kan zeggen Zo moet 
dat ook gegaan zijn tegen de Duitsers 

en het uiteintdelijk gevolg was dat 
hij voor een vierschaar diende te 

"verschijnen die hem naar de heimat 
terugzond ! 

Dit gebeurde ongeveer bij het ein
de van de oorlog. Hij oefende nog een 
tijdlang zijn praktijk uit te Berchem, 
vooral m de volksbuurten waar hij 
gratis medische verzorging gaf, net 
zoals zijn veel te jong (in 1953) ge
storven broer Jos Goemans, die vijf 
kleine kinderen naliet waarvan het 
jongste 18 maanden en die in de 
volksbuurten een ongekende popula
riteit als dokter genoot. 

Zestien dagen na de « bevrijding » 
werd dr Goemans aangehouden, toen 
hij uitgenodigd werd naar het poli-
tiebureel te komen waar men zoge
zegd enkele inlichtingen van hem 
moest krijgen. Zijn aanhouding ge
beurde ondanks het feit dat hij een 
«bewijs» van de weerstand op zak 
had waarin bevestigd werd dat men 
de dokter ongemoeid diende te laten-
Enkele dagen nadien kwamen een 
paar mannen van diezelfde weerstand 
naar de gevangenis om « dat papier 
eens te zien » en het niet meer terug 
te geven. 

Ook vader Goemans was aangehou
den, ondanks zijn parlementaire on
schendbaarheid die nooit werd opge
heven, ondanks het feit ook dat de 
man ziek was en niet bestand tegen 
een opsluiting die bovendien van alle 
gronden was ontbloot. Enkele tijd 
nadien werd vader Goemans dan 
toch op vrije voeten gesteld en keer
de naar huis terug, waar hij samen 
met zijn vrouw door de inslag van een 
V-l-bom werd gekwetst. Dr Goemans 
zelf — die toen in de geniekazerne 
opgesloten was — zag de ontploffing 
gebeuren en slaagde erin een vrijge-
leide te verkrijgen om zijn ouders te 
gaan bezoeken Het was een slechte 
tijd • dr Goemans stond op het koer-
tje van de St Lutgardisschool, waar 
hij als kmd had gespeeld, met de 
boeien aan de handen, vastgekluis-
terd aan zijn medegevangenen, die 
hij nadien zoveel mogelijk hielp wan
neer zij ziek waren Ook dan hield hij 
geen blad voor de mond. maakte ka
baal toen bleek dat in de geniekazer
ne de ramen op vele plaatsen stuk 
waren en er geen normale slaapg: ' -

omdat hij nog geen burgerdingens 
had, later aktief in de Volksunie, in 
1961 stond hij als derde op de kamer-
lijst en haalde meer dan 1600 voor
keurstemmen, wat zijn populariteit in 
het ganse arrondissement Antwerpen, 
maar vooral te Berchem onderstreep
te. 

In 1962 werd hij tot arrondisse
mentsvoorzitter verkozen en begon 
aan een fantastische uitbouw van de 
Volksunie in het ganse arrondisse
ment. Niet minder dan vijftien nieu
we afdelingen werden onder zijn lei
ding opgericht, tal van initiatieven 
zoals meetings, optochten, betogingen 
en vooral de grote E-3-manifestatie 
kenden door zijn stimulerende wer* 
king een groot sukses De gemeente
verkiezingen van 11 oktober 1964 
brachten voor dr Goemans een grote 
persoonlijke zege : hij behaalde te 
Berchem meer dan veertienhonderd 
voorkeurstemmen, wat meer was dan 
gelijk welke kandidaat, ook van deze 
op de lijsten der tegenstrevers, en wist 
zodoende vijf verkozenen naar het 
gemeentehuis te brengen, een re-
kordaantal wanneer men bedenkt dat 
de Vlaams-nationalisten voor de oor
log zelfstandig slechts maksimum 2 
zetels in de gemeenteraad wisten ta 
behalen. 

De parlementsverkiezingen van dH 
jaar brachten de bevestiging van de
ze doorbraak te Berchem. Dr Goe
mans behaalde meer dan drieduizend 
voorkeurstemmen, wist het V.U -per
centage te Berchem van 19 naar 21 
t.h. te brengen en werd als vierde 
kandidaat op de Kamerlij st tot volks
vertegenwoordiger verkozen. 

Sindsdien is hij aktiever dan ooit 
op gebied van dienstbetoon en het 
stuwen van de Vlaamse strijd. Waar 
er dan ook wat te doen is, waar ook 
de propagandisten hun (vaak harde) 
strijd voeren, daar kan men de jovia
le, gulhartige verschijning van dr 
Goemans zien. Nee, dr Goemans is 
geen intellektueel die zich opsluit in 
zijn salon, maar iemand die de nood 
van het gewone volk kent, die de taal 
van dat volk weet te spreken en han
delt zoals iemand die e r middenin 
staat, die het vaak 'h^rd li'eeft gehad 
en aan de lijve heeft ondervonden 
wat het is armoe te lijden en het niet 
breed te hebben Geef ons maar veel 
mannen in de Volksunie zoals dokter 
Goemans. Dan harden wij het wel. 

Staf Oe Lie 

\ 
» 
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Lucas werkte in een benepen bu
reautje met gele miuen, schaarse 
bruine meubelen, nu uitgebloemde 
geraniums en een brede keurig ia 
orde gehouden schrijftafel. Aan de 
andere zijde van die tafel, achter 
een bouwvallige schrijfmachine, 
woonde overdag Juffrouw Bekkers. 
Boven haar hoofd hing een. foto 
van de koning, even vergeeld als 
de muren. 

Het bmeau maakt deel uit van 
het enorme complex dat Ministerie 
van Landsverdediging keet. Noch 
fuffronw Bekkers, nerck Lueas wa
ren erg verstandig, nochtans had 
het ministerie aan hen de voorkeur 
gegeven boven militairen. Dit was 
geen slechte beslissing geweest want 
beiden werkten naar behoren, Lur 
cas was een man met weinig ver
langens. 

Eigenlijk leefde hij een beetje als 
de geraniums. Hij was tevreden met 
het schaarse licht dat van de binnen-
koer op hem inviel. Juffrouw Bek
kers daarentegen geloofde aan een 
toekomstig geluk en dat met een 
vasthoudendheid die deed denken 
aan deze van het laatste herptblad 
aan een stervende eik. Dit mocht 
ujgeleid worden uil de eenzame ge-
':prekken die zij 's avonds met haar 
kater voerde, u'ant Lucas wist er 
niets van, hoewel zij hem elke dag 
minstens een kwartier lang strak be~ 
keek doorheen hel mechanisme van 
haar schrijfmachine. Juffrouw Bek
kers nu, behoorde lot die groep van 
kopenden die heel hun pover leven 
afhankelijk achten van de loop der 
eterren, hun toekomst fataal bepaald 
weten door de stand der planeten. 
Met andere woorden, die leven vol
gens de vindingrijkheid van de as
trologische redakteur van de tijd
schriften die ZIJ door jarenlange ^-
lektieve keuze bekwaam, genoeg vin
den om de gang van hun verder 
menselijk bestaan aan toe te vertrou
wen. Deshatve kocht zij wekelijks 
een twaaljtai tijdschrijten en dage
lijks 3 dagbladen waaruit ztj de ho-
'oskoop van haar dag distilleer die. 

Op gunstige dagen, bij voorkeur 
deze die door Mars en Venus geze
gend werden, besteedde ze in ver
houding tol haar financieel kunnen 
enorme bedragen aan het kopen van 
toterijbtljetten. Wanneer dat slecht 
uitviel, en tot nog toe was het nooit 
anders gebeurd, wijtte zij dit onge
luk aan een door onkunde van ha
rentwege niet voorziene tussenkomst 
van Saturnns of Mercurius. Zij 
hoopte eerlang voldoende perfectie 
bereikt te hebben om m haar bere-

(vervolg 4e kolom) 

haar ei 

Als Vera gehaast en met volle was
mand de achtertuin inloopt, begroet 
haar meteen een vrolijk « hallo ! » van 
over de haag. Kristien hangt met pre
cieze gebaren een manshemd te drogen. 
Naast haar dartelt een grijs katje. 

«Dus is het toch een poes geworden» 
bedenkt Vera luidop, het gesprek bij 

de bakker indachtig. Niet over de ver
hoogde broodprijs — wat dacht u ? — 
prille mevrouwtjes als Kristien praten 
nauwelijks over realiteiten als levens
duurte enz Wel over voor en tegen 
van poes of hond bv. En bij de bak

ker nog wel. Ze viel er ook op, Kris
tien. met haar rode muts en zwart-
glimmende jas tussen zorgelijke huis
moeders in burgerlijk grijs en blauw. 
Vera, 35, huiselijk gehuld in jasschort 
en op muilen, keurt welwillend Kris-
tien's ruitenrok en kuitlaarzen. « Cour-
règes ? » probeert ze voorzichtig. Kris
tien schudt ernstig van nee, weet dan 
dat haar gebuur niet eens antwoord 
verwacht, wel zomaar een praatje, een 
modepraatje zelfs nu haar jongste zus 
gaat trouwen, in het lang nog wel. Dus 
moet zij. Vera, ook een lang suitekleed 
aan; « maar satijn of zijde, wat heb je 
er later aan », zucht ze «imitatie dan 
nog, want echt is het niet te betalen. 
Ook mousseline niet ». Dat « imitatie » 
doet Kristien fronsen en geïnspireerd 
« echte» weefsels als jersey of wollen 
crêpe roemen, zoveel goedkoper en 
soepeler ook. Gedurfde raad, die Vera 
weinig méér bezorgt dan een groot-wa
renhuis-visioen van lange rijen net een
dere, vormeloze en onveranderlijk kor
te jerseykleedjes voor huis-, tuin- en 
keukengebruik. Een lang suitekleed van 
jersey ? Ondenkbaar ! Niet zo voor 
Kristien, die entoesiast een in Vogue 
bewonderd model uitvoerig beschrijft: 
mouwloos, niet te laag vierkant halsje, 
iets verhoogde, niet doorgeknipte tail
lelijn («wat empireachtig en altijd 
feestelijk»), door sluif gehaald lint
ceintuur soepel gestrikt opzij, wat aan
gesneden, vloeiende rok... «Een droom», 
besluit Kristien en met een blik op 
Vera's hoogblonde haren : «in zacht 
turkooisblauw bv., of dieppaars. Prach
tig ». Iets glinsterends aan oor en pols 
en Vera zal opvallen door soberheid en 
stijl tuseen.opgetuigde jdagiesjn mjm-^ ^ 
peuze toiletten, druk bepareld, be
bloemd en gedrapeerd. 

Terwijl Vera al dat nieuws nog 
moeilijk verteert, heeft Kristien alweer 
inspiratie, praat ze van wollen crêpe, 
een kleed zonder historie, aparte naad
verwerking, een enkel sieraad bij de 
hals, en het overredende « later knipt 
u de rok kort en hebt u iets gekleeds 
voor overal en altijd » (instemmend 
geknik van Vera, want voor haar nog 
het enige lichtpunt in die jerseygeschie
denis). « Of », besluit Kristien drome-
dig, « u houdt de rok lang en draagt 
het als T.V-- of hostesskleed » (een fri
vool idee, dat Vera binnenpretjes 
geeft). 

Een vriendelijk «wip straks even 
aan, dan laat ik u zien wat ik bedoel » 
van Kristien, een joviaal «zeg maar 
Vera » van haar gebuur besluit het 
praatje over de haag. 

«Lief kind wel » bedenkt Vera in 
huis « maar wat een rare ideeën ». La
ter danst op het scherm toevallig een 
adellijke juffrouw voorbij, in een bal
kleed dat naar snit en weefsel Kris-
tien'-s suggesties verdacht veel bena
dert. « Toch even buurten morgen », 
meent Vera dan, «en meteen haar me
ning over accessoires vragen... ». 

Annie 

(vervolg van Ie kolom) 

keningen niet meer te mislukken. 
Dit hoopte zij nu 17 jaar. Zoals Juf-
f-ioino Bekkers haar handelingen be
paalde volgens hel uitzicht van de 
sterrenhemel, zo kon Lucas het wis
selende verloop van die hemel vol
gen in de handelingen van Juffrouw 
Bekkers. Wanneer zij 's morgens Ie 
laat verscheen, wat dan te wijten 
was aan het feit dat ze trager en 
voorzichtiger als naar gewoonte de 
straten had overgestoken; als zij een 
dubbele halsdoek omgeslagen had, de 
ramen angstvallig gesloten hield en 
een aantal doosjes, tubetjes en fles
jes voor zich uitstalde, dan wist Lu
cas dat de maan in de rechterhoek 
van het firmament zat en alzo Juf
frouw Bekker's « Maagd » - gezond
heid ernstig belaagd werd. Wat Lu
cas op die mistige 13de februari 
niet wist was, dat hij als « boog
schutter > een meer dan normale 
gevoeligheid aan de dag moest leg
gen voor een « maagd "i-vrouw. Mars 
en Salurnus wilden het zo en Juf-
fiouiu Bekkers wist het best. 

Zij had twee vaasjes plastic-bloe-
metjes meegebracht, haar roze en 5 
cm. diep uitgesneden jurk aange
daan en een dubbel dessert aan pe-
tit-beurres meegebracht. Lucas ech
ter, die hoogdringend de bevorde
ring van 12 honderd korporaals te 
registreren had, bemerkte van deze 
lieftalligheden niets en zelfs toen 
Juffrouw Bekkers hem meer dan 
een uur venuachtend had aangeke
ken, bleven zijn gevoelens steriel, 
zijn werklust voor het vaderland des 
te vruchtbaarder. Wanneer om 5 uur 
Lucas de kap over zijn schrijfma
chine sloeg, zijn neus snoot en een 
« goeienavond > riep, voelde de juf
frouw haar toekomst-diagnose aan 
diggelen vallen, tenzij.., tenzij zij 
iets deed... hem uitnodigen, of... zou 
zij durven... en hij? wat zou hij 
doGfip,.?^ Qp fye^ ^ Ogenblik^ dat Juf
frouw Bekkers de gang met de gene
raalsfoto's doorrende, duwde Lucas 
op het knopje van de lift en zag 
haar niet. Zij probeerde hel nog met 
een sprong die goed berekend was, 
ware de lift reeds niet in werking. 
Haar voet schoof doorheen de tra
ites, Lucas draaide zich om en zag 
hoe even boven hem de voet van 
Juffrouw Bekkers zeer precies geplet 
werd tussen het dak van de lift en 
de zoldering van de 2de verdieping. 
Haar schoen viel naast hem en de 
kreet klonk erg verschiikkelijk. 

In hei hospitaal bracht hij haai 
plastic-bloemen die geparfumeerd 
waren en vertelde dal de kater het 
goed maakte. Nadien zwegen uj een 
half uur. Zij vroeg hem dan ten hu
welijk en Lucas dacht aan de admi-
nisttatieve last, de verhuizing en xvat 
meer. 

Maanden later had Meorouw Lu
cas Bollen-Bekkers een mvaliditeits 
pensioen, een wandelstok van de zie-
keyikas en een man die op het mi
nisterie werkte. Van een loon plus 
een pensioen kocht zij nu 3 x meer 
loten, ah de sterren m de juiste 
hoek zaten. 

Nic. 

NOG MODE 

(fb) Alle dames zullen in ban bmnenste binnen aï wel e«ns gehoopt heb
ben dat zij op de een of andere manier wonderbaarlijke besparingen kon
den doen. om zich met dat geld een zogenaamde hostess-jurk te kunnen 
aanschaffen. Die lange jurken kunnen nu ook op het strand worden ge
dragen. Ze zijn gemaakt uit een fleurig zomer&tofje (uiteraard), met een 
diep décoUeté (id ) en een split tot aan de knie. Aarzel niet, als o wil op
vallen tussen al die blote bikini's \ 

VLIEGER OPLATEN 

(fb) L kent toch wel die vHeger waar kleine Jongetjes (en vooral hun 
vaders) zo graag mee spelen op het strand ? l) kent ook de waterskiers die 
20 een enorme reuzevUeger aan hun rug bevestigen en die zo opeens aan 
het vliegen gaan ? De achtendertigjarige Parijzenaar Bernard Oanis is 
zinnens, op die manier de oceaan over te steken. Waarschijnlijk vertrekt 
hij in april te Brest en een week later zal hij te New-Tork aankomen. 
Trager dan een gewoon vliegtuig, maar je ziet ook zoveel meer van het 
landschap... 

GEEN VERMOEIDE BENEN MEER 

(fb) 130 treden boog moest de taxichauffer Antoine Monaldi uit Nice elke 
dag klimmen om van zijn garage tot aan zijn voordeur te geraken. Wij 
begrijpen zeer goed dat de brave man er na enige tijd schoon genoeg van 
kreeg om na een vermoeiende dag in zijn wagen ook nog buiten adem 
thuis te komen. Nu ja, als je over een eigen taxi kan beschikken hoef je 
je ook niet moe te hollen... Hij zocht en vond de ideale oplossing : een 
privé-kabelspoor van zijn garage naar zijn woning (omgekeerd is natuur
lijk ook mogelijk). Zou hij er wel aan gedacht hebben, dat hij nu niet 
langer zijn « vermoeide benen » op het salontafeltje kan leggen ? 

NIEUW S T E ; R R E N H O B B Y 

(fb) Ook in de hobbies is een zekere mode waar te nemen. Dat blijkt nu 
wel overduidelijk in de wereld van de beroemde en dure dames; zij zijn 
opeens allemaal bezeten om een eigen winkeltje te beginnen Eén na één 
rijzen deze winkels, die dadelijk beroemd zijn omdat hun eigenaressen 
nu eenmaal beroemd zijn, als paddestoelen uH de grond. Na Sheila en 
Sylvie Vartan is nu ook Nicky Browne, echtgenote van Guiness-erfge-
naam Tara Browne, een « boutique » begonnen. Zij zocht het in Spanje. 
Prettige bijverdienste voor rijke dames 1 
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Vorig jaar voerde het Antwerpse 

N.K.T. « De Gijzelaar » van de Ier 
Brendan Behan op. Dit prachtige, rau
we en wilde, maar tegelijk ook gevoelige 
en tere stuk kende het sukses dat het, 
mede door de zeer geslaagde opvoering, 
ruim verdiende. 

Het verhaal is gesitueerd m een goor 
hotelletje m Dublin. Buiten woedt de 
wiiheidsstrijd. Binnen zit een allegaartje 
van mensen bij elkaar, die stuk voor 
stuk door die oorlog getekena en ont
redderd zijn. Vooral hierin vond onze 
toneelkritiek een aanleiding om de in
houd van het stuk anli-nationaal te noe
men. Naar het volqens hen heet zou Be
han in M The Hostage » voorgoed afge
rekend hebben met het IRA. zi^n bloe-
d,te;e oorlog en de abberaties er aan ver
bonden. 

Het was de meest voor de hand lig
gende, de goedkoopste gevolgtrekking... 
alleen is ze ondoordacht en vals \a-
tuurlijk past ze wonderwel als vulgarisa
tie van de u bann the bomb i^-slogan, 
met het verzekerde applaus daaraan 
verbonden. }ammer genoeg wordt dan 
al te vlug vergeten dat Behan zeli in het 
IRA (Iers republiekttns leger/ gevoch
ten heeft, dat hij tot bii zijn dramati
sche dood tn hart en nieren Ier geble
ven M en dat het bloedbad (trouwens 
door de Engelsen veroorzaakt) de onaf-
hankelitkheid van Ierland tot gevolg 
had. 

Wel rekent Behan af met de ontredde
ring die zo'n oorlog met zich mee brengt, 
het waanzinnige heldendom, de indivi
duele lafheid, het zedelijk degenereren. 

Zopas verscheen « My Brother Bren
dan n, door Dommic Behan. Dommic 
schildert ztjn broer af als een brutale 
en onbeschaamde dronkaard en vrou
wenloper. 

De realiteit geeft de biograaf trou
wens gelijk, zelfs Brendan als hij eens. 

BEDENKINGEN BIJ EEN BIOGRAFIE... 

Uit de voortreffelijke N.K.T.-opvoering van Brendan Behan's «The Hos tage» (seizoen 1964-65). 

na het vertellen van een persoonlijke 
anekdote, zijn broer met de vuist be
dreigt en zegt : « Ik had dit met mogen 
vertellen, terwijl die magere bastaard er 
bij staat, want hij zal het later neer
schrijven ». 

Dommic doet dit dan ook, zonder 
zalvende broederliefde, maar wel res-
pektvol en geloofwaardig objektief. Uit 
deze beschrijving treedt een auteur naar 
voren die ten slotte aan zijn eigen na
tuurtalent, zijn eigen verwaande en on
verzadigbare levensdrift ten onder « ge 
gaan, geweldig maar onherroepelijk. 

Van deze zelfvernietiging was Brendan 
Behan zich ten volle bewust. 

Htj ïuas er beangstigd door en tege
lijk stimuleerde het hem om steeds roe
kelozer, als h^t ware met een satanisch 
genoegen, zijn zelfdestruktie te vol
tooien. Zijn dood IS daar trouwens de 
duidelijkste illustratie van. 

Zijn « Gijzelaar » ook, een mes m de 
open wonde van de ontreddering. De 
brutaliteit de morele zelfmoord haalt 
het op de tederheid en liefde... bewust 
en onontkoombaar. Zo is de uGijzelaarn 
een menselijke getuigenis, een getuigenis 

van een persoonlijk individueel drama, 
getransponeerd m het milieu van de ge
pijnigde en losgeslagen vrienden van de 
revolutie. 

Met anti-nationahsme heeft de « Gij
zelaar » dan Ook niets te maken wel 
met het droeve drama van de vermoeide 
helden die aan zichzelf ten onder gaan, 
aan hun grootheid desnoods. 

De massa van onze toneelkritici mag 
zich troosten, aan deze ziekte zullen zij 
nooit sterven. 

Ktc V. B. 

DE CYNISCHE ROMANTIEKERS 
of de aftakeling tussen gisteren en vandaag 

Uitgeverij « de bezige bij » gaf als literaire reuzepocket nr 136 « de nieuwe stijl» 
uir Fenodtek die, evenals « de stijl », «i JO », « internationale situationiste » e.a., 

niet wil blijven vasthangen in één taalgebied, maar internationale ambities heeft. 

Ze kondigt ook buitenlandse publtkaties en galeries aan. 

Toen het literair avant-gardetijdschnft « Gard Stvik » doodgebloed was, bestond 

de noodzaak om iets degelijkers te brengen en tevens met de makers van « de 

nieuwe poézte » ook de plastische kunst van de Zero-Nul groep en het Nieuw 

Realisme samen in een pubhkatie te betrekken. Deze laatsten worden trouwens 

in deze pubhkatie hopeloos overtroefd door de ex-gardsivikkers en hun alleen

zaligmakende literatuur, In het uitzonderlijk kort edttoriaal wordt er gezegd dat 

« de nieuwe stijl » tn 6 delen zal verschijnen. 

Het rezultaat is de neerslag van een 
overgangsperiode, begonnen met de vijfti
gers, die de taal trachtten te ontvifrichten. 
De taal wordt geweld aangedaan, niet zo
maar uit louter destruktieve waanzin, maar 
om dit instrument uit zijn oude hengsels te 
balen en te herladen met nieuwe waarden. 
Deze herwaardering wordt nog meer kracht 
bijgezet door het dinamische vormbewust-
zijn van de jonge dichters, die het te strak
ke stramien van metrum, rijm en traditie 
doorbraken. 

De redakteurs van « de nieuwe stijl » 
willen nog iets verder, maar blijven lond-
trippelen in het steegje van de koele ob-
jekt-joernalistiek. Het is computer-roman-
tiek, nochtans belangrijk als konstatatie, 
als strekking in een literair-historisch pers-
pektiet. Ook duiden 2e hier nogmaals het 
deficit aan van de «roos ende nachtegaal»-
poëtiek. Er is inderdaad geen enkel woord 
dat niet poëtisch geladen is; waarom zou 
trouwens < ijskast > een slechter woord zijn 
dan « azuur »? 

De gedichten van Armando, « de mon
golen >, naast een foto van drie van die 
mikrocefaaltjes, zijn meesterlijk cynische 
teksten met eenvoudige woorden. Enkel 
het essentiële, het funktionele blijft over. 
Het doet je iets. Maar is het wel sterk ge
noeg geladen om poëzie te zijn? 

dit is gijs-jan 
die i» zo aardig. 
ach, ze zijn zo aanhankelijk 
2e worden niet oud. 

Dit is koude, schrikwekkende taal naast 
de even ongenadige toto, maai zonder de
ze laatste bestaat ze ook gewoon niet meer 
als poëzie en verwordt ze tot eenvoudig ge
leuter over ditjes en datjes. Ver beneden 
de verwachtingen van de kritisch ingestel
de lezer. Op deze gedichtensuit n.a.v. die 
mikrocefaaltjes volgt een fotoreeks van en
kele van de redakteurs. Het is louter toe
val en naar diepere betekenis moet niet ge
zocht worden. De redakteurs (H. Verhagen, 
C.B. Vaandrager, Armando, H. Sleutelaar, 
H. Peeters) rebelleren niet. Die tijd is al 
lang voorbij, zeggen ze. 

In de « parade dei proleten » citeren ze 
20 blz. persknipsels over henzelf en-ot «gard 
sivik». De « Haagsche Courant » bijvoor
beeld zegt : «Voor hen die zich prettig 
willen ergeren, is dit nummer heus te 
saai ». Soms zijn de knipsels pro of contra 
of alleen maar geestig. Prettig procedee, 
vooral als iemand anders het zetwerk be
taalt. 

Verder drukken ze een nietszeggend in
terview af met Yayoi Kusama, de kunste
nares met de monochrome objektenkoila-
ges, enkele (niet zo aktuele) manifesten 
van Yves Klein, die blijkbaar nog eens 
dienst moet doen als voorloper. Die tek
sten behouden trouwens een zekere doku-
mentaire waarde. G. Blok en J J . Schoon
hoven schreven teksten over de beweging 
Zero-Nul. De laatste poneert : < Doel is 
op onpersoonlijke wijze de werkelijkheid 
IC funderen als kunst. « Wat hij staaft met 

een foto van zijn « schotelreliëf 1963 ». Het 
blijft inderdaad onpersoonlijk, maal is die 
werkelijkheid genoeg geladen om autonoom 
als kunstwerk te bestaan? En zit. hier niet 
de aanleiding tot het échec van vele avant-
gardebewegingen? Zie onze posteksperimen-
tele dichters die vastlopen in een hopeloze 
jungle van procedees! 

Ze draaien geen revolutie af tegen de 
vijftigers, want, verklaren ze : « De poé-
zietheorie van de vijftigers heeft geen en
kel aanrakingspunt met de nieuwe poëzie s>. 
En hierin hebben de stellers (Armando en 
Sleutelaar) gelijk. Er is een oneindig groot 
verschil tussen beide theorieën, als die be
staan. Maar hebben die nieuwe poëziema-
kers nog niet opgemerkt dat er tussen de 
rezultaten van deze twee groepen van in
dividuen niet zoveel verschil zit? 

Triviale, soms wel leuke bijdragen van 
Buddingh' en Nienhuys en de pamflettek
sten van Uecker en Popper vormen een 
welverdiende afwisseling in dit eerder kli
nische tijdschrift. 

De goede verzorging, de vertalingen ach
teraan dragen er wel toe bij om er weer 
eens een bestseller van te maken bij de 
jongeren, die nogal gemakkelijk zweren bij 
het zogenaamd nieuwe, dat dan trouwens 
ook weer niet zo nieuw is. 

< Randstad » was een tijdschiift dat vrij 
regelmatig verscheen, met de Konsckwen-
ties vandien. « De nieuwe stijl » heeli gro
tere ambities en ontwijkt het grootste ge
vaar, nl. de frekwentie van verschijnen, 
waardoor de kwaliteit dikwijls vermindert. 
Deze jongens willen Waarschijnlijk in 6 de
len een soort encyklopedie van de nieuwe 
stijl brengen. 

Vlaanderen schijnt niet tot over de 
Moerdijk te geraken. Of hebben wij geen 
schilders, beeldhouwers en dichters die ak-
tueel werken? Is men vergeten dat « gard 
sivik » een Antwerpse periodiek was» dat 
de literaire tijdschriften « frontaal », < het 
kahier », « taptoe » < de tafelronde » e.a. 
111 de avant-gaide méér deden dan enkele 
noordnederlandse schoolblaadjes? 

Akkoord, de tijd van de artiest-elite, de 
halfgod, is voorbij en levende literatuur 
komt steeds in opstand Tegen de traditie 
of tegen de rebellie, maar steeds reageert 
ze. Dit betekent echter niet dat een auteur 
noodzakelijkerwijze alle steun moet ont
zegd worden. 

Nu is het wèl zo dat in Nederland de 
staat en de grote steden de jongerenkunst 
financieel steunen en dat de grote uitgeve
rijen dinamischer te werk gaan in het <jp 
de markt brengen van werk van nieuw
lichters, zonder dit « een riziko > te noe
men. Een woord, dat hier echter als een 
mokerslag elk nieuw werk dat een beetje 
uit de traditionele band springt, doet sneu
velen. Talisman van de sistematische afta
keling. 

bobb bern. 

met grote «K» zogezegd... 

(bbb) Scenograaf is de naam van een hernieuwd beroep. De Pool Krzystof Pan-
kiewicz (31) noemt zich zo. Ogenschijnlijk een gewone toneeldekoiateur, maai 
hij interpreteert in overleg met de regisseur het op te voeren werk en stileert 
dan de kostumes en het dekor met zijn nieuwe technieken. Hij schept met lap
jes, kleuren, gouddraad, kralen, spiegeltjes enz. « teatrale > kostuums die leven. 
Het zijn op zichzelf bestaande kreaties, die toch steeds funktioneel blijven. 

(avb) U hoeft het niet meer met bloemen te zeggen, beste lezer. Zeg het met 
een liefdessonnet, een elegie, een ballade of in gelijk welke dichterlijke vorm. 
Trevord Westwood, een Londens dichter uit Chelsea, maakt voor alle gelegen
heden gedichten op bestelling, tegen de billijke prijs van 5 guineas (750 fr,). U 
moet de opdracht wel tijdig doorgeven want, naar het schijnt, heeft deze poëti
sche copywriter werk in overvloed. 



e. p. stracke 

iiVERLEDElS EN TOEKOMST» 

»< Verleden en Toekomst » bevat acht opstellen van Paier Stracke, verzameld door 

wijlen dr. Jef Goossenaerts en mevrouw A. Dosfel. Het betreft hier, zoals de uit

geverij op de omslag vermeldt, een keuze uit Stracke's kultuurfilosofisch werk. 

Wij zouden het veeleer als « politiek-filosofisch » willen bestempelen 

Politiek dan in de brede betekenis : als zorg om de polis, om de staat en om

dat wat de staat zijn inhoud schenkt : de natie, het bewustgeworden of bewust-

wordende volk. Stracke's opstellen zijn nationaal, niet in de algemene betekenis 

alleen, maar ook naar tema zowel als naar geest. Hij snijdt onderwerpen aan, die 

direkt de nationale ontvoogdingsstrijd raken, hij draait niet om de hete bri] rond, 

maar schuwt de harde realiteit niet noch de realistische diagnose. Wanneer die 

niet altijd een gunstig beeld ophangt van onze nationale ^gezondheidstoestand», 

dan kan men dat niet aan Stracke's « pessimisme » toeschrijven. Het is nodig, dat 

in een volk mensen opstaan die de rotte plekken aanduiden, de zwakheid geselen 

en scherp de eigen fouten aanklagen, evenzeer als het nodig is de zwakke plekken 

van de vijand te zoeken en ook zijn kracht te kennen... om geen desillusies op te 

lopen. 

In een dergelijke bloemlezing mocht 
Stracke's beroemde toespraak « Arm Vlaan
deren » zeker niet ontbreken. Zij werd 
uitgesproken in 1913'en de schrijnende 
geestelijke nood van ons volk wordt erin 
aangeklaagd, maar tevens wordt de mate
riële armoede en de sociale verworpen
heid van "de Vlaamse arbeider — wiens 
situatie nog erger was dan die van zijn 
Waalse en buitenlandse kameraden — aan 
de kaak gesteld. Stracke schetst het 
Vlaamse onrecht van voor 1914, de kultu-
rele en geestelijke laagstand van een volk 
wiens hogere standen een vreemde taal 
spraken en dat daafdooi van de bescha
vende invloed van een eigen elite versto
ken bleef en onbeschaafd, baldadig en on
beschoft werd : in zijn taal, zijn ontspan
ning, zijn omgang, in al zijn levensuitin
gen. .Stracke vergelijkt in deze toespraak 
met andere volkeren : hij had als ziels-
zorger en tijdens zijn reizen een giote er
varing opgedaan en kon dus best de ver
gelijking maken tussen de Vlaming van 
toen en de dooi-snee-ai beider elders. « Arm 
Vlaanderen > kan misschien nu verouderd 
lijken, in essentie is deze toespraak echter 
nog stL>eds geldig. Nog hebben Wij een 
gebick aan kulturele standing, is ons al
gemeen beschavingspeil niet wat het zijn 
moet. hebben wij een gemis aan een in 
een door generaties-lange beoefening aan
gekweekte en haast natuurlijk geworden 
levensstijl en houding. 

Het laagje beschavings\cruis van auto, 
koelKdst en T.V. kan dit niet verbergen. 
Daaioiu is deze toespraak geenszins ver
ouderd — ook al was hei maar om te be
wijzen dat de flaminganten van vioeger 
niet zo bekrompen waren en dal hun 
geestelijke horizont geenszin», begrensd was 
tot wat taal- of kultuurllaminganiisme, 
maai dat zij een open oog en oor hadden 
vooi lietgeen men nu « het sociaal-ekono-
misilie aspeki der Vlaamse beweging » 
noemt Zij hebben zich echter — en ook 
dat is een les uit Stiacke's toespraak — 
nooil blind gestaard op één enkel aspekt, 
ma.ii de mateiiële lotsveibetering gezien 
in fiinktie van een kultuiele vereffing. De 
indi\iduële welstand blijft immers, zolang 
hij niet gepaard gaat met kulturele op
gang, slechts een laagje vernis waarachter 
moeilijk een technisch gepeifektioneerde 
bai baarsheid verborgen wordt. 

Belangrijk voor Stracke's visie is zijn 
rede «.In de leer bij Jacob van Maerlant», 
uitgesproken te Brugge in 1942. Ook hier 
kan een bepaalde tijdsgebondenheid niet 
geloochend worden in de argumentatie. 
JToch blijft het toen gezegde nu evenzeer 

van kracht, ook al zijn er bepaalde woor
den en waarheden die men nu liever niet 
hoort of uitspreekt omdat zij inopportuun 
zouden zijnl Deze rede is in de eerste 
plaats een belijdenis van Dietse trouw en 
fierheid. Vijf, zesmaal klinkt de aanhef : 
« Wij Nederlanders... ». Wie het ogenblik 
en de omstandigheden kent waarin dit 
woord klonk, zal begrijpen hoe het voor 
velen onder ons een aansporing is geweest 
tot Dietse trouw. In deze rede komt ook 
reeds sterk tot uiting hoe Stracke's natio
nalisme (dat volgens hem naar een ge
wenst en leefbaar socialisme voert) ge
groeid is uit zijn katoliek geloof, uit zijn 
religieuse levensbeschouwing. Een vergelij
king met anderen dringt zich hier op, 
o.m. met Verschaeve. 

De naooilogse stukken bevatten o.m. 
een artikel uit « Gudrun > over de per
soonlijkheid der Vlaamse vrouw en de 
toespiaak « Vlaandeiens nood » van 1954 

_ waarin Stiafke flpnieuw harde dingen 
zegt. « Wij zijn geen volk, alleen een be
volking •», zegt hij en hij wijst ons de 
weg : « opdat een mogelijk volk ook een 
werkelijk volk zou worden, dienen er per
soonlijkheden te groeien. De macht der 
persoonlijkheid is niet licht te onder
schatten... », 

Benevens het gebed, uitgesproken op 
Verschaeve's grat te Solbad-Hall, en een 
rede voor de Erasmusvereniging over « Ne
derlandse fierheid » zijn in deze bundel 
nog opgenomen : « Wordt Vlaanderen 
nog eens groot? •», een toespraak tot de 
jeugd in 1955, en de « Rijke\ orselse sa
menspraak met de jeugd », toespraak tot 
de Kempische Rodenbachbonden gehou
den te Rijkevorsel in 1957. 

In «Wordt Vlaanderen nog eens groot?» 
richt Stracke, zoals gezegd, zich vooral tot 
de jeugd. Het wordt een positie-bepalen 
van de jongeren tegenover de ouderen en 
vice-versa, naast een positie-bepalen der 
jeugd tegenover de Kerk en der Kerk te
genover de politiek, de volksgemeenschap. 

Belangrijk voor Stracke's « politieke » 
visie is de — in vergelijking met andere 
toespraken veeleer bondige — toespraak te 
Rijkevorsel. Hierin worden behartigens
waardige dingen gezegd o.m. over de de
mocratie, de partijen, het kapitalisme. 

Een bibliografie sluit dit werkje af. In 
hoeverre zij volledig is, weten wij niet : 
Stracke schreef veel, zeer veel in menig 
tijdschrift en blad. "Wel misten wij de ver
melding van enkele artikels die wij elders 
vonden aangegeven, o.m. « Bestaat er een 
Oud-Nederlandse letterkunde? >. 

NATIONALE PATER STRACKE HULDE 
Onder voorzitterschap van Mw. Dosfel op zondag 12 december te 10 uur, in de 

EIckerlyczaal ,Frankriiklei 85 te Antwerpen. 
Kaarten te bekomen in VTB-boekhandel, St. Jacobsmarkt, Antwerpen, op bet 

sekretariaat, p.a. Piet van Dooren, Klauwaertsstraat 1, Berchem, door storting op 
per. 1711 van Kredietbank, Grote Steenweg 120, Berchem (voor rekening 1129-13-
04625 van de Nationale Pater Stracke hulde). Prijzen der plaatsen 100, 40 en 

25 fr. 
Sprekers : Karel Dillen, E.H. Gantois. Dr. .lungerhans en Drs. J. van Over-

stracten. Werken mede : Antoon Vander Plaetse en St. Norbertus Zingende Wan
delkring. 

Geen nationalist mag nalaten dit boek
je te kopen en te lezen. Er staan dingen 
in die misschien gebonden zijn aan de 
periode waarin zij uitgesproken of ge
schreven werdenT 'maar''' "veefzal aEtualT-' 
teitswaarde behouden zolang onze strijd 
niet uitgestreden is. 

Stracke is geen zalvende predikant, geen 
zachte heelmeester. Hij behoort niet tot 
diegenen die juichen om elk stukje wet, 
die een nederlaag als een zegepraal be
zingen of een zwakheid als deugd en die, 
om een woord van Lods te gebruiken, aan 
't drinken slaan in de eerste veroverde 
kelders... 

Men noemt Siiacke een pessimist : hij 
noemde zichzelf zo. Zijn pessimisme heeft 
echtei een uitweg ; een geloof, een hoop 
en een liefde die over elke ontgoocheling 
en elke nederlaag heen, voeren naar een 
nieuw vertiekpunt, een nieuw gevecht. 
« Ende despcieert niei » klinkt telkens 

weer op, ook na de meest-onverbiddelijke 
ontleding onzer zwakheid, de minst flat-
teuse schildering van onze posities. 

In zijn belangt ijke stukken heeft Stracke 
"~^BWSzen op de twee pijlers van zijn natio

nalisme. Vooreerst is daar : besef van Ne-
derlandse grootheid, eigenheid, kiacht • 
gesteund op wat Stracke zelf aan Dietse 
grootheid ontdekte, op zi]n wetenschappe
lijke ervaring van een halve eeuw. Ten 
tweede is er de naluui rechtelijke basis van 
dit nationalisme, waarvoor hij tn het re
ligieuse — ook in het kerkelij k-re ligieuse 
— de bevestiging vindt. 

Moge Stiacke's xvootd gelezen en ge
hoord worden door de generatie van he
den, en moge het haar Dietse trouw en 
Nedeilandse lierketd schenken, zoals het 
Dietse trouw en fierheid schonk aan de 
geneiaties van voor en tijdens de oorlog. 

E.P. D. Stiarke « Vei leden en Toekomst » 
Vlaaime Pockets - Heideland, Hasselt. 

STRACKE WOORDEN 
Het geld is onze grote vijand. Niet alleen van het geweten en de persoon
lijkheid der meeste mensen, maar ook en vooral van de politieke partijen : 
omwille van het geld en de soortgelijke profijten aanzien « volksvertegen
woordigers » hun fluwelen zetel als hun vaderland! 

« Vlaanderen eerst! » is de enige leuze die standhouden zal, die ouderen 
en jongeren verenigen kan tot een nieuw verhond. 

Sanctieloze wetten zijn vodjes papier, ze schaden veel meer dan ze baten. 

Er ontluikt en ontwikkelt zich geen brede, echte cultuur meer dan onder 
hel patroonschap van een eigen staatsgezag. 

Niemand, tenzij gedwongen, doet afstand van zijn voorrang en rechten. 

Een volk dat thuis twee talen spreekt, verleert de zijne. 

Alle inschakeling en aanpassing — in de politiek vooral — van een zvt'ak-
kere bij een sterkere, betekent het doodvonnis van de kleine. 

Een verbond dat men met andersgeaarden aangaat, omwille van de macht, 
blijkt vroeg of laat boerenbedrog. 

Het Vlaamse volk leeft nog niet, want een volk zonder eigen staatsgezag 
is halfslachtig in wezen, onmachtig in vermogen. 

Aan een volk mag niets of niemand onverschillig, hoogmoedig, vijandig 
voorbijgaan : geen wetenschap, geen instelling, geen mens, geen natie, geen 
overwinnaar, zelfs geen Kerk — of ze hebben zichzelf gevonnist en het 
heilige verraden... 
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TOERISME 

TUSSEN BRUSSEL EN HALLE 
Brabant, het land rond Brussel, het land van Bieugel, is een ongemeen schoon 
land. Even buiten de hoofdstad kan men nog terechtkomen in een totaal andere 
wereld, een wereld waar de tijd schijnt stilgestaan te hebben sinds de grote 
meester zijn doeken konterfeitte. De holle wegen liggen stil en lommerig tussen 
twee heuvelbuiken, snelle beken trekken hun voren langs vette weiden en samen-
scholende bomenbundels, hopstaken steken hun dunne lijven naar de luchten. 
In herbergen niet oeroude namen tappen boerenmensen het voortreffelijke 
geuzebier en worden dubbelmaatse boterhammen met plattekaas en ajuinsnip-
peis voorgezet. 

Laten we, voor een vei kenning, ver
trekken vanuit Brussel langs Ukkel. 
Via het Terkamerenbos bereikt men 
Linkebeek met zijn Sint-Sebastiaans-
kerk uit 1773 die, samen met de omge
ving ervan, geklasseerd werd. Mooie 
wandelingen kunnen gemaakt worden, 
vooral langs de kunstenaarsdreef waar 
een jachtig beekje doorheen een onge
rept stuk natuurschoon leidt. 

Het volgende dorp is Beersel dat op 
de rechteroever van de Zenne gelegen 
is en zeer bekend is om zijn versterkt 
kasteel dat dateert uit de dertiende 
eeuw en met zijn drie ronde gekan-
teelde torens, zijn uitkijkposten, ge
vangenis, verbindingsmuren, schietga
ten en ophaalbrug, een der meest ge-
s l a a g d e middeleeuwse versterkte 
burchten van Vlaanderen vormt. Dit 
kasteel is tijdens het winterseizoen 
echter slechts opengesteld voor bezoe
kers in de naweek. Vanuit het hoogst 

gelegen gedeelte van het dorp heeft 
men een prachtig uitzicht over bijna 
het gehele Payottenland. 

Het volgende doel is Alsemberg, dat 
midden een landschap van tipische 
Brabantse heuvelen ligt en beheerst 
wordt door de laatgotische Lieve-
vrouwekerk, een der mooiste van Bra
bant. Binnenin herbergt zij verschillen
de merkwaardigheden, zoals een smeed-
ijzeren hekken van de Brusselse kunst-
smid Delmotte (1770), een romaans 
doopvont en vooral het beeld van On
ze Lieve Vrouw in houtsnijwerk van 
Hongaarse ooi sprong, beeld dat trou
wens het doel is van menigvuldige be
devaarten. 

Zevenborre, de volgende plaats die 
op onze weg ligt, is een der schoonste 
plekjes van Brabant. Van de Augustij
nerabdij rest nog maar zeer weinig. 
Opwindender is echter het landschap 
van dennebossen, vijvers, holle wegen 

en kronkelpaden, samen met de verge
zichten die men hier op talloze plaat
sen kan bewonderen. 

Te Dworp, een dorp dat wemelt van 
schilderachtige hoekjes en waar men 
verrukkelijke wandelingen kan maken 
naai* het bos van Halle, langsheen de 
Kesterbeek of de Molenbeek, let men 
vooral op de schandpaal die dagtekent 
uit 1650. Ook de watermolen is het be
kijken waard. Zijn oorsprong klimt op 
tot 1484, maar hij werd omgevormd 
tot een lusthof. Het kasteel met zijn 
zware hoektorens is het ganse jaar toe
gankelijk voor het publiek. 

In Huizingen vindt men het provin
ciaal domein met kasteel, vijver van 
19 ha en park. Naast verschillende 
ontspanningsgelegenheden biedt dit do
mein ook een ornithologisch rezervaat 
en een kleine dierentuin. Het is het 
ganse jaar door toegankelijk, maar een 
bezoek tijdens de bloeiperiode der 
paasbloemen en de wilde hyacinten is 
toch aan te raden. 

Halle is het einddoel van deze zon-
dagsuitstap. Het ligt aan de Zerme en 
wordt getipeerd door zijn Sint-Marti-
nusbasiliek (die ook O.L.Vrouwbasiliek 
wordt genoemd) en die als een der 
meest sprekende voorbeelden van de 
spitsboogstijl in Brabant kan be
schouwd worden. Men dient vooral te 
letten op de hoek- en gewelfstenen in 
de rondgang, die zeer eigenaardige mo
tieven vertonen, verder op het voor
treffelijk houtsnijwerk (apostelbeel

den) in het koor, de madonna in het 
noorderportaal en de doopvonten uit 
de vijftiende eeuw. In de krypte, die 
toegankelijk is op aanvraag, kan me» 
de schatten zien die in de loop van de 
tijden door hooggeplaatsten aan de ba
siliek werden gcbchonken. Halle gaat 
ook nog prat op zijn stadhuis date
rende uit 1616 en het oud hospitaal dat 
in barokstijl werd opgetrokken. 

Het zeer mooie Halderbos, dat ia 
staatseigendom is, meet 570 ha en is 
een der laatste overblijfselen van het 
vroegere kolenwoud. Het bestaat uit 
rode beuken, eiken en dennen en heeft 
prachtige wandelpaden, die de toerist 
naar plekjes voeren die hem niet zul
len teleurstellen. 

S.DL. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Eten en drinken kan men goed en 
overvloedig in de hierboven beschre
ven plaatsen. Te Linkebeek zijn er tal
rijke in het bos genestelde eet- en 
drankgelegenheden rond de vijver, te 
Beersel liggen er enkele eetgelegenha-
den nabi] het kasteel (het « oppassen 
franskiljons » mag hier wel eens geh-
den), er wordt gevist in de vijver (Vi^ 
ver straat Jl) maar met tijdens de win
ter, en gekampeerd aan de steenweg op 
Ukkel, 75. In Zevenborre is er op de 
vijvers gelegenheid tot roeien en tot 
vissen Er zijn, zoals te Alsemberg, eet-
huizen en pensions. Te Dworp is er 
gelegenheid tot zwemmen, vissen (20 
fr per dag per persoon), roeien (25 fr 
per half uur en per bootje); er is een 
jeugdherberg, miniatuur golf (15 fr per 
omloop) en kampeerterrein. Er is ge
legenheid tot visvangst op het gehucht 
Essenbeek, steenweg op Nijvel. Gastro
nomische specialiteiten vindt men hier 
onder de vorm van mastellen halssnoe
ren, krotten van Halle en het duivels-
bier. En ten slotte nog dit : voor meer 
inlichtingen en dokumentatie, ga ge
rust een foldertje vragen bij of schrijf 
naar de Vlaamse Toeristenbond. 

»>v! i,Him *'vm *u m m*«-^m*. -i*. *-'. 
^.•f^rtr* "^ ' t U * j 

RENDEZ-VOUS DER VERLICHTING 

L U S T R E R I E D H A E N E N S P b .a. 
Predikherenstraat 2 4 - 2 6 , BRUGGE Telefoon (050)30707 (3 lijnen) 

EEN LUCHTER IN ECHT BOHEEMS KRISTAAL BLIJFT STEEDS HET JUWEEL IN UW WONING ! 
Unieke verzameling kroonluchters in echt Boheems kristal. 

Rechtstreekse invoer. Eis uw garantiebewijs bij aankoop. 

Alleenverdelers van de belangrijkste binnen- en buitenlandse 
verlichtingsindustriën. Gratis plaatsing door uw erkend elek-
trieker. 

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR ELEKTRIEKERS EN MEUBELHANDELAARS ' 

Ga uw licht eens opsteken bij D'Haenens ! 
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toe Belgische voetbahchei<hieclileis maken de laatste weken een slechte beurt. 

^auben en Burguet weiden als inlernationalen afgeschieven. Hauben werd op 

teö november zelfs voor 2 zondagen geschorst, omwille van een technische fout die 

hij zou hebben gemaakt tijdens de wedstrijd Club Luik-Tilleur... op 10 oktober.' 

f)e thuisploeg meende aanspraak te mogen maken op een strafschop^ drie minuten 

moor het einde. De stand was toen 0-0. De heer Hauben had echter de verwarde 

'ize niet zo best kunnen volgen en wendde zich daarom tot zi]n grensrechter, die 

op de doellijn was opgesteld. De man had niets abnormaals gezien. Toen gingen 

Luikse poppen aan het dansen, 

tr werd gescholden en gespuwd, geduwd en gebokst. Zo verstreken de resterende 

pninuten lot de wedstrijd ten einde was. 

itn zijn veidag was André Hauben niet mals vooi de Luikse manifestanten en de 

'Wispraak van het Sportkomitee icas navenant. 

EEN STAARTJE 
De zaak kreeg echter een voor Hauben 

ilRenijnig staartje... 
De Luikse ondervoorzitter van het Cen

traal Scheidsrechterskomitee, Delchevale-
Kie, sprong op zijn vurigste paard en An-
Söré Hauben werd « voorlopig niet aange-
|Buid » voor het leiden van voetbalwed
strijden. Hij werd tevens verzocht zich 
Moor het Centraal Scheidsrechterskomitee te 
Komen verantwoorden voor de incidenten 
#e Luik, méér dan vijf weken na de feiten! 

Men voelde de bedoeling : de weg effe-
•len om strafvermindering te bekomen bij 
bet Beroepskomitee voor Sulon en Del-
ihasse! Dit is intussen reeds gebeurd : Sulon 
kreeg één maand « afslag »! 

In de « Gazet van Antweipen » heeft 
ex-scheidsrechter Van Nuffel op deskundi-

f e wijze liifgetegd, weUsê  administratieve ' 
ronkel ingeroepen werd voor deze laat-

itijdige lijtspiaak. Het hele geval ruikt bo
vendien ook ^stèrk paar intimidatie van de 
epelleidersiüOBsA.'̂ »*,»»»,**»»!! i| . 

« Blijf \an de Luikse spelers af, jongens, 
^f . » 

Voiig jaai «as het : « Laissez jouer ^^n-
dejlecht »'. 

L' kent het wijsje natuuilijk wel! 

GRENSRECHTERS-CAPRIOLEN 
Het gaat dt nieuwe eeisteklasseis van Ra

cing White niet bepaald voor de wind : 
een hele resem gekwetste spelers drukten 
zwaar op het lendement van dit elftal, dat 
thans ondeiaan de klassering staat gedrukt. 

Bovendien zullen zi) in 1966 de exti.i-
spoilieve steun moeten ontberen! 

Len van de giensiechteis van de wed
strijd R. White - Berchem had /ich het lot 
van de Brusselaars kennelijk tei haite ge
nomen. Toen de Sinjoien in de eerste 
helft een \olkomen geldig doelpunt scooi-
den, begon hij heftig met zijn vlag te 
zwaaien om de aandacht \an scheidsrechter 
Hevne op zich te trekken. Een koit gesprek 
tussen beide heren had tol gevolg dat het 
^ e l p u n t van Berchem vernietigd weid 

Vooruit dan maar, zegden de biave Ant
werpenaars en zij tekenden twee nieuwe 
doelpunten aan, zonder dat de vlaggeman 
«r gTaten in \ond. 

Blijkbaar broeide de man een plannetje 
«it en ja hooi. toen niemand ei op be
dacht was, zwaaide het \lagje weer dooi <le 
Brusselse lucht. 

« Strafschop » antwoordde de heer Pu-
ra) e op de respectievelijk vragende, ver
baasde en dankbare blikken van de overige 
akteurs. 

De Brusselaar Wijnants het zich niet pra
men en heileidde de achterstand tot 1-2. 

Mijnheer Puraye glimlachte : de White 
was uit de puree! Maar de geel-zwarten 
van het Roo) oordeelden er anders over : 
zij heten niets meer door en namen de 
twee punten mee naai het slijkdorp! 

Totnogtoe werden de heren Puraye en 
Heyne nog niet op het matje geroepen om 
hun technische tekortkomingen uit te leg
gen; zodra de « administiatieve formali
teiten » vervuld zullen zijn, zal dit zeker 
gebeuren! 

Wij houden onze lezeis vanzelfsprekend 
op de hoogte! 

VERGOEDINGEN 
De Belgische Voetbalbond schotste vorig 

«eizoen de scheidsrechters Casteleyn en 

SLECHTE TIJD VOOR SCHEIDSRECHTERS 
Celen en deze beslissing werd niet onver
deeld gunstig onthaald. 

De schorsing van Hauben wordt door 
een bevoegd joernalist en voetbalkenner 
als Pol Jacquemijns zonder meer een « be
denkelijk voorgaande » genoemd. 

Bij louter spelaangelegenheden is het 
niet gebruikelijk, dat de scheidsiechter ter 
verantwoording wordt geroepen, zelfs niet 
indien een bepaalde klub klacht neerlegt 
omdat hij zich door de appreciatie van de 
referee benadeeld acht. 

Nu twee Luikse spelers zwaar werden ge
straft, moest de scheidsrechter boeten op 
grond van *een feit, dat nooit wordt weer
houden door de Bondsinstanties! 

Mijnheer Hauben, die wél vrede zou ne
men met een gerechtvaardigde schorsing, 

is zinnens na dit seizoen niet meer te flui
ten op onze voetbalvelden. 

Hij is pas 36 en de helft van zijn leven 
bracht hij zijn zondagen fluitend op de 
grasmat door. Hij is een uitstekend refe
ree, die niet met zich laat spotten. Ook 
niet door de dirigenten van de Voetbal
bond. Dit is hem te gortig. Hij neemt ont
slag. 

Geen mens kan hem dit kwalijk nemen. 
Iedereen die het goed meent met de 

voetbalsport, kan deze gang van zaken 
slechts hartsgrondig betreuren. De Belgi
sche Voetbalbond, die zich ook Koninklijk 
noemt, springt niet zeer vorstelijk om met 
de vergoedingen aan grens- en scheids
rechters. 

Men kan deze echte liefhebbers, deze 

f c;» l ^ f Wnp^wrtji )M^-è^\f '«>'9Wn991<i^.5U 

laatste sport-idealisten op het veld slechts 
bewonderen om hun moed. 

De moed om iedere zondag, vaak voor 
het krieken van de dag, onder de wol uit 
te kruipen en welgemoed door regen, mist 
of sneeuw de trein op te klauteren om zich 
« ergens in België » door een massa opge
zweepte supporters de huid te laten vol» 
schelden of zich door vetbetaalde beroeps* 
spelers door elkaar te laten schudden o£ 
bespuwd te worden. 

Hun loon? 
125 frank om binnen de eigen provin

cie te fluiten en 250 frank om die taak 
in een andere provincie op te knappen. 

Voor de grensrechters bedraagt de « pre
mie » respektievelijk 75 en 125 frank. 

Geen bedragen om geestdriftig zijn zon« 
dag voor op te offeren. Toch hebben hon-
derüen'net er wekelijks voor over. \ 

Dat de belangstelling voor het scheids
rechteren aanzienlijk is gedaald zal 'wel 
niemand verwonderen. De liga (eerste- ea 
tweede-afdelingsklubs) diende dan ook een 
voorstel in om de vergoedingen van de 
elitescheidsrechters aanzienlijk te verhogen. 
Dit stuitte (natuurlijk!) op verzet bij an
dere Bondsinstanties! 

STAKING 
Het geknoei van de Voetbalbond wekt 

ook buiten de scheidsrechterskringen onge
noegen. 

Enkele sportjoernalisten hebben toch 
reeds de moed gehad, de intriges van de 
klubs aan te klagen. Inderdaad zijn som
mige klubs door een afgevaardigde recht
streeks betrokken bij het vonnissen van 
andere klubs enz. 

'Dit is natuurlijk geen gezond princiept 
In alle komitees dienen mensen te zetelen, 
die totaal onafhankelijk staan van welke 
voetbalvereniging ook; de scheidsrechters 
zelf moeten in volle gemoedsrust ieder 
terrein kunnen betreden om onbekommerd 
en onbelemmerd hun taak te kunnen veri 
vullen. 

Bepaalde klubs zijn beschermd en kun
nen de loopbaan van de scheidsrechter on
gunstig beïnvloeden, de dure vedetten van 
de grote klubs zijn zowat onschendbaar; 
Waalse en Brusselse klubs kunnen boven
dien rekenen op een fanatieke « clan » van 
sportkranten, die zonder blozen de waar
heid de nek omwringen om bun lezers
publiek terwille te zijn. 

Destijds werd scheidsrechter Blavier 
« een moedig man ^ genoemd omdat hij 
drie Eendrachtspelers van het ten-ein had 
verwezen; thans is Hauben het zoveelste 
slachtoffer van het chauvinisme, dat niet 
kan aanvaarden dat één Waalse spelers ook 
maar één zondag schorsing oploopt! 

Neen, de fluitjesmannen zijn niet tevre
den. Maar wat kunnen zij doen? 

Naar onze mening is de enige oplossing 
een scheidsrechtersstaking. Dit is het enige 
middel om de bonzen van het Belgisch 
voetbal-Sanhedriii tot betere gevoelens te 
brengen. 

En om onze scheidsrechters een onafhan
kelijk statuut te schenken en een hogere 
vergoeding, waarop zij tenvolle aanspraak 
mogen makenl 

Cyr. Temmerman. 
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BOOMKWEKERIJEN 
H. L A M BR E C H T S P.v.b.a. 

Dries 16. Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198 

TUINAANLEG 
ONDERHOUD 
Bestuurder Jos Feyaerts 

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

INTERHATIONALE 
BRIEFWISSELING 

stort 300 Fr. op PCR. 1021.41 
van ARDAEN Pierre, Torhout-
steenweg, 233, Oostende. U ont
vangt gedurende één jaar ons 
maandblad met adressen voor 
BRIEFWISSELING, binnen- en 
buitenland. - PROEFNUMMER 
met méér dan 400 adressen tegen 
storting van 50 Fr. 

G E L D VANAF 3 , 7 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, 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 Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

ALLES V O O R U W T U I N 
Ki0yër< 

Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
-'*\m -*•ƒ»*>'» O>J; Ï Ï *V-J>* Antwerpsesfeenweg 96-98, Kontich. Tel. 53.12.11 

CKepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spelien voor groot en klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO • MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

C M I * t tui: 
CkAZM M MONHMW, 
6«Mtl v«*f vtnaiw^M. 
H«nt«Ritif«fi in «191 

WoHcr ROLAND 
K«rlMir««t, 5t — AntwwrpM 
|i«t ».vJk. «p kal hwNMMffwr Q 

TtlifMii: l i . l«4 l 

VAN HEUKELOM «^ f̂* fSwSrSSS!^ TA%î  ncwivcL.wfVi P.VBA 

Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 
OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN WIJ, BIJ U THUIS OF BUREEL 

met 10 verschillende merken 
Nieuw - Okkasie - Kontant - Krediet -
Prijzen vanaf 2.450 fr. met waarborg 

TEL. 4 5 . 8 0 . 6 7 A. Ullenslei 38, SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

ONDERHOD 

Vlamingen in Wallonië, dit is de gelegenheid om uw kinderen hun moeder
taal niet te laten vergeten. 
Katholieke familie, woonachtig in kasteel, AANVAARDT STUDERENDEN DIE 
HUN TALENKENNIS WENSEN TE VERVOLMAKEN. 

— Drie uur Nederlands en Frans per dag. 
— Kerstvakantie — 23.12.65 tot 5.1.66. 

Dagelijks 3 uren les + pension — Prijs 3.000 F . 
• - Paasvakantie — 3.4.66 tot 17.4.66. 

Dagelijks 3 uren les -|- pension — Prijs 4.000 F. 
*— Juli - Augustus 

Dagelijks 3 uren les + pension — Prijs 6.500 F . per maand. 
•— September 

Speciale sektie voor leerlingen die zich op hogere studies voor
bereiden. — Prijs 6.500 F. 

Voor inschrijvingen : MEVROUW MAHIEUX, Kasteel van Casteau, CASTEAU. 
Telefoon : 065/283.47. J 

modern bandenbedrijf 
Wim De Ketelbutter 

in voorraad 

WINTERBANDEN met SPIKES 
OSBROEKSTRAAT 47 (Watertoren) 

AALST TEL. 053/22063 

KREDIET EN FINANC ER NGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

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

Jan Van Riiswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

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

- ANTWERPEN. 

. ,«-saH-
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ANTWERPEN 

BORGBttUI 
Op vnijdag! iT <&c. te 20' uur in 

« Pa^i »̂  SteoffiaijasM'steaut 80v Boe-
gerhout r voorcinaiffe- door d!r. jur. 
S. Szondïi ea <fc. jujr. A. Vaw Bfocck 
over het oiKienwerp « ïn Itet licht 
van oaae IjeleveiMSheti te KrusseJ : 
federalSsnre of me<L.. ?». Boteidler ;• 
dr. iur. Lanibrechts, airr. voorz. 
^.v.B. 

(nijericht (fcoc V.V.B, - Bijrger-
hout. 

HONOESE GJEPHtOW© 
Tijdens de maainid december zaJi 

in sans Deurne (Zï.flOO bussen) een 
pamflet verspreid worden over de 
nieuwe belusrin>i:sverhojfing. Perso
nen die dSt pïiniflet niet zouden 
ontvangen,, wordteni verzocht het 
sekretariaat : HaJiven. Gen. Slinge-
neyerlaan 117,, Deurne, hiervan op 
de hoogte te stelten. 

KALMTHOUT 
KERSTSFEER 

Tijdens de weekeinden van 4, 11 
en 18 dec. vindt t» Kaihn«hout een 
beurs en tentoonstelling plaats 
waarin allerlei kunstT-inirige ge
schenken w o r d t n iKMigeboden. 
W a r m aanbevoIWn. 

WIIPIJK 
FILMAVOND 

Op vrijdag 17 december geetf 
Mevr Van Leeuwen (Val'aar) aller
lei nuttige g(tgpvens o\er reizen pn 
vakantie. 

De aNtmd" wordl opgehiisterd 
door een toeristische fihn over 
Zu (I \ lr ika. Iedereen is welTiom in 
de Lange Wapper te 20 uur. 

MKHILEH 
\ orige zaterdag vond in zaal De 

Dageraad de viering plaats op ar
rondissementeel vlak van onze ge-
kozeneni t e Mechelen Senatoir )o-
rissen en prosincieraadsleden Cau-
wenbergjj en Selsy De genodigden^ 
deden de /.aal werkelijk te klein 
v\ orden. Provinciale voorzitter Van 
der Paal zat het feestmaal voor en 
bracht hulde aan de werkkracht 
van zijn vriend en medestichter 
van de Volksunie Jorissen. Oscar 
Renard en Walter Luyten brachten 
de groet namens het arrondisse
ment Mechelen. 

Laatsgenoemde legde de nadruk 
op het feit dat de vooroorlogse ge
kozene « vecfeteir » Wandi fflermans 
een waardige opvolger krijgt qua 
temperament van de nieuwe sena
tor. Jorissen, Sels, Cauwenbergh 
zijn drie mensen waarin onze mi
litanten steeds o voormannen » en 
geen o poHtiekertjes » zullen erken
nen. Het wedfervvoord van Senator 
Jorissen was een hulde en dank 
aan de velen die het « samen 
sterk » tot de kracht van ons suk-
ses hebben gemaakt. Met de hulde^ 
telegrams van Volksuniekaljaretier 
provincieraadslid Slosse was de 
zaal in de stemming om te blijven 
tot het orkest opbrak. 

Alle Vlaams-nationalisten van de 
streek worden uitgenodigd op de 
aktiviteit van de Vlaamse Vrfen-
d(.nkriHg Klein Brabant. 

Antvjon \ 'an der Plaetse de ge
kende voordrachtkunstenaar 
spreekt o^•er Cyriel' Verschaeve en 
zijn werk. Daarna draagt deze 

leerling \ an Verschaeve voor uit 
het werk van> de Vllaamse schrijver 
en voorman. HKnsdhg T december 
te 2fl uur zaaJI <fe Hlerfr«alfe>rt. Gra
tis inkom. 

BMBANT 

ST AGMHA umm 
Op zaterdag t dec. Dies ÏVatalis-

viering door « De Vaganten » een 
Vlaamse studentenvereniging met 
receptie en te 20 uur voorstelling 
in de Bteursschouwburg, Ortsstraat 
22 Brushel van « Biedermann en 
de brandstichters ». 

Warm iianbevolen. 

SINT-JANS-MOLENBEEK 
o p zaterdag 4 dec. Dies Natalis-

nale gevohnachtigd'e, .ftin de Bter-
lan.gjer, werd tijdens de algemene 
ledenvergadering op zaterdag 27 
november in de Ikerbeffg « De 
Cïroene Poort », (Jentse süeenweg 
12, het nieuwe afdelingsbestMur 
verkozeni 

Alle inlichtingen worden graag 
verstrekü door : 

Gust Knaepen (voorzitter), Van 
dew Bogfierdenstraat 78, Brussel 2. 
Tel. 2.5.50.94 en Mele Beeris (^ro-
))agandaFeider), Priester Cluytens-
slraat 4, Brussel 7. 

LIMBURG 

Op 11 december e.k, zal' eii 6e 28 
uur in de zaal bij Alfons Jfeurissen, 
Beringsestw., Zonoven fen niet bij 
Warson, Hasselt, zoal* eerst ge-
nielcH) een propagaJidistenvergade-
ring plaats vinden. Alle VU-,gemeenr 
temajidacarissen en VU-kandïdaten 
zullen uitgenodigd worden. De he
ren W. Jorissen, alg. sekr. en T. 
\ 'an Overstraeten, alg, propaganda-
FeiJer, zullen aanwezig zijn. 

EIEN-ROTEM-DILSEN 
In Elen had er een uitgebreide 

kontaktvei-gjidering plaats vaor d e 
gemeenten Hlen, Rotem en Dilsen. 

Van het provinciaal bestuur wa
len aanwezig adv. E. Raskin en de 
provincialfe vnij^stelde J a a k Cup
pens. 

Na een vruchtbare vergadering 
werd besloten, een eigen afdeling, 
te stichten. 

Het aantal leden en vaste mede
werkers is zeer verheugend. Dat 
belet niet dat de handen uit de 
mouwen gestoken moeten worden. 

Er werd een voorlopig bestuur 
gekozen, met als voorzitter Adam 
Deckers, eerste schepene van de 
gemeente Elen. 

AHe nieuwe hulp is welkom. 

GBiK 
Het IJzerbedevaartkomité richt 

op zaterdag 18 december te 20 uur 
in zaal Rembrandt , Eiitrum, Genk 
een bal in ten voordele van de af
werking van de IJzertoren. Het ko-
mité hoopt op een flinke opkomst. 

Met het orkest « Minten » is U 
een gezellige avond verz.ekerd. 

Eii weudi een behtuursjfergadening 
geftouden. 

Er werd beslist begin januari een 
tractatie te- organisereni »oor de 
propagandisten, een eerste aktie op 
touw te zetten tegen de stempel-
dagen te Zwartberg, op informatie 
te gaan naar de taaitoestanden in 
de grootwarenhuizen te Genk, de 
gemeenteraadszittingen voor te be

reiden samen» tnet de V.U.-manda-
tarissen. 

ZONHOVEN 
O p 26 november jl. had er een 

beperkte kontaktvergadering plaats 
ten huize van A. Jeurissen, met 
het oog op de vorming van de af
deling Zonhoven-Kuringen. 

De provinciale komitéleden R. 
Vanheusden en .1. Cuppens waren 
eveneens aanwezig. De mogelijkhe
den werden besproken en de wer
king voorbereid. 

OÖST-VIAANDEREN 

MERELBEKE 
De betoging als eerherstel tegen 

de roof van d e V.O.S.-bloemen-
krans aan het gedenkteken der 
gesoeuvelden, is tot een succes 
uiligegi'oeidi 

B^uiin 500< aanwezigen, w.o. de 
ledeni van het hoofdbestuur V.O.S. 
dr. Gi-a^ver, dr. Rombout, dhr. Sa^ 
mijn en Dekeyser, de parlements
leden dr. Wouters, dr. Wannijn 
ex». Mia^irits. Coppietecs, d e pnOKior-
cieraadsleden De Moor, Stals, Van 
Oteghem en Van de Kerkhove, de 
voorzitters van Da-vidsfonds Merel-
beke-dorp e » Fiona en gBineente-
raodslid Coppeiis,. stapten achter 
cem groep V.O.S.-vlagge!» uit he t 
omliggende op naar het gedenk
teken. Een bloemenkrans van 
V.CXS.-Merelbeke werd opnieuw 
neergelegd door oudstrijder en 
erevoorzitter, ridder in de kroon-
oirde Urbaan Delongie, eveneens 
dbor een van de Vlaamse reserve-
officieren. 

Na een toespraak van Mr. Sa-
mijn, lid aan het hoofdtestuur,. be
sloot een dreunende Vlaamse 
Leeuw de plechtigheid. V.O.S.-Me-
relbeke houdt eraan^ aUem te be
danken die door hun aanwezigheid 
de schanddaad mee aangeklaagd 
hebben. 

OUDENAARDE 
Op zondag 12 december te 10 

uiu- 3(1 wordt in d e kerk CfeL.V. van 
Pamele te Oudenaa rde vanwege 
de Volksunie een H. Mis opgedra
gen ter nagedachtenis van onze be
treurde strijdmakker Je t Pauwels. 
Men weze talrijk aanwezig. 

WEST-VlMNIlRei 

BRUGGE 
DE SINT V E R W A C H T 

O p zondag 12 december a.s. is 
de Sint te gast in het Breydelhof, 
waar ondiere en vooral heel jonge 
vrienden hem hun opwachting 
kunnen maken. Wie toevallig geen 
uitnodiging mocht hebben ontvan
gen, wende zich t r t de Vlaamse 
Ontspanningsclub, J. Suveestr. 2, 
Brugge. Deze namiddag-met-de-
Sint is een gezamenlijk initiatief 
van alle Vlaamse verenigingen. 
K O t P O R T E U R S 

Zondag 19 dec. a.s. organiseert de 
V.U.-propaganda een rit naar di
verse kleinere gemeenten uit het 
arr. Bi-ugge-Torhout. Men komt sa
men te 9 uur bij G. van Tn, Pre^ 
dikherenrei 20. Brugge (tel. 375.99). 
.\fen rekent op ininstens acht vol
ledig bezette personen-wagens. 
Laat het weer ons. niet afschrikken 
we stontleB; all voor heter vuren! 
BESTUURSHERKIEZINGEN 

Te Blankenberge op 26 nov. 11, 
onder voorzitterschap van Raf De-
clercq; gekozenen : Kaïiel Pon-
jaert, Julien Van Parijs, Albert 
Willems, Jo r i s Goemans, Edniond 
Cattoor, Em. Verplancke. 

Te S t Aradries op 2fr aav. lli on
der voorzitterschap van Jan Van 
Tulden en in aanweziglieid van 
volksv. Piet Leys en schepen Theo 
Demonie; gekozenen : Maurits 

MAATKLEDtNG 
Volgens 
hypermoderne methode 

G.BERGERS 
• Winterjassen 
• Wagenjassen 
•• Goede kwaliteit 
• Modern van snit 

Sint-|ans-Vh'et 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Goethals, Maurks van Dierendonck, 
Etieooe 9Ëte^ JkKtefi Van de- Keruft-
hove, Mlsuuüits. Steven* 

GEWrJZTGI» 
Afd. en kernen worden, eraan 

her innerd dat, met het oeg op Het 
nieuwe jaar en gegeven het ver
fraaide uitz.itfht wan ons weekblad, 
een intense proefnummer-werking 
ten zeerste aanbevolen is; vanaf 
maandag 6 dec. a.s. kunnen deze 
proefnummers afgehaald in het 
V.U.-sekretariaat, or IJreyderhof », 
J. Suveestr. 2, Brugge. 

JABBEKE 
Voor de a.s. bestuursherkiezing 

vormde het avondfeest van 13 nov. 
een schitterende inleiding : de 
zaal « Brouwershof » werd over
spoeld door een geestdriftige me
nigte. Voorzitter Dr. Biesem;uis en 
zijn bestuursledea halen eer vaii 
hun werk. 

KMSIM 
Bij de bestuursvergadering van 

2fi november werd volgend be
stuur verkozen : Decoster J^ voor
zitter;, Deman J., secretaris; Car
men J', propaganda»; Van Lavnre 
C, organizatie; N'an Eecke E^ pen
ningmeester. 

Simp^zanleiK die wensen lid te 
wondien of (ie pbatseUJIce afdeling 
te steunen kuanen zich wenden 
tot Eïecoster J., Strandlaan 41, E-
nantiele steun kan gestort worden 
op Pe r 533168 met vermelding 
steun Volksunie. 

MEN£N 
KOLPORTAGE 

Zeer geslaagde kolportage. Spe
ciale dank aan de ploeg uit Wer-
vik en Kortrijk en alle toegewijtfe 
medewerkers; 190 nummers wer
den verkocht. Proficiat, kerels! 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Heden zaterdag 4 dec. van 10 uur 
30 tot 11 uur 30, door dhr. Herwijn 
N'andenbulcke, dokter in de reeb- , 
ten, in ons lokaal « het Zonneken u 
Werviksestr. 49. 

ST. MICHIELS 
Het bestuur, uitgebreid met ad

viserende ledew, vergaderde op- 17 
nov. Dhr. Monteyne werd aange
steld als penningmeester, er werd 
besloten de weiTing van dfe leden 
en abonnenten verder te zetten. De 
definitieve tekst van he t plaatselijk 
kontaktblad « Nieaw » werd aan^ | 
genomen. Het bestuur mocht met 
genoegen vaststellen dat op 11 nov. 
11. ettelijke huizen met de Leeuwen
vlag waren versierdl en- d a t het 
voorstel van voorzitter Jaak Galle, 
oiiT op die dag bloemen neer te 
leggen op het graf van de Vlaamse 
gesneuvelden, gunstig werd ont
haald. 

ST KRUIS 
Het voltallig afd.-bestuur kwam 

op 12 nov. samen; akte werd gege
ven dat het leden-aantal thans tOO 
benadert. 

Hiet bestuur stelde met voldoe
ning vast dat het plaatselijk kon
taktblad « Vrij en Vrank » zijn in
vloed tot in de gemeenteraad van 
St. Kruis deed gelden. In dezelfde 
geest zal worden verder gewerkt; 
de volgende uitgave van het kon-
laktblad is voorzien voor de Kerst
week 1965. 

mm. - oosTCHDf -
DtXSMUIDE 

ÖJ) 23 aftfc jl'. w«3sd. te Leffingje, 
overgegaan tot de stichting: van 
een nieawe aldeling. 

De kleine kern van een zestal 
leden w e r d in. minder dan geen 
tijd, tot een volwaardige afdeling 
van boven de 30 leden uitgebouwd. 

De arr. voorzitter, die de tweede 
htsUb van de stichtingsvergadering 
bijwooiufe, bracht dan ook een 
welverdiende hulde aan deze voor-
tieffelijke pioniers. 

Daarmede telt het arr. Veurne-
0.-D. M afdelingen. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11,00 : H. Mis — 15.00 : Voor boer 
en tumder — 15 30 • De Flintstonea 
— 15,55 : Jeroom en Benzamlen. De 
lotgevallen van een Brusselse spek
slager en een Antwerpse beenhou
wer — 16 45 tot 17.30 : Symfonie 
nr. 1 op 39 van Jan Sibelius — 
18.40 : Klem, klein kleutertje — 
19 00 : De laatste ladmgf (Ttie last 
load), avonturenfilm voor de jeugd 

19 55 : Weerbericht en medede-
Imgeu — 20.00 : TV-nleuws — 
2015 : Sportweekend, sportactuall-
teiten in woord en beeld — 20.40 a 
Toon Herman's one-man show — 
22.10 : Taptoe. Optreden van he t 
pianoduo Bouchard-Morlsset ^^ 
22.35 : TV-nieuwB. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — IQ.OCT r 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Kngels. 12e les : The cufflinks 
(De manchetknopen — 19.20 . De 
Plintstones. l i e afl. : De wonderba
re uitvirHUng — lS-46 : Zoeklicht op 
da kulliUTele actualiteit — 19.55 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 30 : Gina : televisiespel — 
21.55 : De eerste eeuwen van het 
Christendom. Het christelijke per-
t r e t — 22:25 : TV=-nieusra. 

& i i i s » & s 
19.0Q : Zandmannetje — 19.05 : 
gilmmuaeum v.an de schaterlach. 
Vertel het maar aan de rechter, 
Hlmklucht met Monty Banks — 
19,2ff : Internationaal jeugdmaga-
zine — 19 30 • Tienerklanken — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : De wijkagenten 
38e afl • I.ang zal hij leven — 
20.50 • Panorama — 22 00 • Gast-
programma De socialistische ae-
dachte en actie — 20 30 ; TV-
nieuws 

w & t N s a i i & 
10 25 to t 12 30 : Vaticanum II. -
Rechtstreekse reportage van de slui
tingsplechtigheid van het QScume-
msch Concilie — 17.00 tot 18 00 : 
Tfelevlsum. Jeugdtelevisie met -Bob 
Davidse — 19.00 : ZaAattiannetJe — 
19 05 : De wereld is klem Holbein 
in Bazel Een film van de Zwitserse 
TPievisie — 19-;30 : Voor geld en 
recht. 12e afl • De lange nacht — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : "t Is maar een 
woord, quizprogramma — 21.00 : 
Speelfilm : de doder in vrijheid, 
politiefilm — 22.10 : Penelope — 
22.40 : TV-nieuws. 

D a N 1̂  E R D A S 
14,05 ! Schooltelevisie — 19 00 y 
Zandmannetje — 19.05 : Het Vler-
windeneiland 8e afl. : Het waarde
volle zand — 19.20 : Te voet door 
Vlaanderen — 19.55 • Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 • Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20 25: 
Jeroom en Benzamien — 2115 : 
Première — 21,40 : Wegwijs in het 
leger, programma dat vooral voor 
toekomstige miliciens van belang 
is — 22 30 : TV-nleuws. 

V R I } f r A G 
19 00 : Zandmannetje —̂ 19.05 • 
"e.etaalles . Engels 13e les : The 
baby goes to hospital — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20 00 : rv-nieuws — 20 25 : 
Speelfilm : La Prlncesse de Clèves, 
psychologische filta. met Marina 
Vlady, Jean Marais. J.F. Poron, An
nie Ducaux, Lea Padovani e.a — 
22 15 : TV-nieuws — 22.20 tot 23 00: 
Signalement Figuren en verschijn
selen uit de wereld van muziek, 
literatuur, toneel en beeldende 
kunst. 

Z A T E R D A G 
17,Q0 : Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : Religieus 
programma : Luceat —19,30 : Mor
gen kan het te laat zijn, natuurfilin 
uit de Britse tv-filmreeks « Survi
val »• — 19 55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 2ff.00 : TV-nieuws - 20.25 : 
Caterlna Valente Internationaal : 
een showprogramma met de heken-
de zangeres — 21.30 • Echo — 
22 00 : Richard Boone-theater. 6e 
afl, : De vreemde bezoekster — 
22.50 : TV-nieuws. 

f /c i^ 

- ALUMINIUM RAMEH k DEUREN 

- WINKELINRICHTINGEN 

- KOELTOONBANKEN 

• -DIEPVRIESKAMERS 

- KOELKAMERS 

- DROOGKAMERS 

Brusselsesteeiweg, 198, HEKELGEM. - Tel. (053) 67125. 

Pels? 
Een bontjasje ? 

Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 
tot het huls 

W CLAYKENS-NEVEN 
Oudergetnselaan 32S 
Etterbeek . Brussel 
Telefoon : 48.37.01 

Alle Inlichting op verzoek. 

file:///lrika
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EUROPESE HYPOTHEEK
MAATSCHAPPIJ 

N A A M L O Z E VENNOOTSCHAP 

Private onderneming beheerst door K.B. n' 42 van 15 december 1934 

beheerd door : 
Voorxitfer : 
Meester Adiei Debeuckelaere, 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 Kor t r i j k ; 

de heer Fritz De Bisschop, nijveraar te Aalst; 
de heer Alfons Duchateau. industrieel te SintTruiden; 
de heer Wi l lem Denys, handelaar te Roeselare; 
de heer Karel Coddeeris, geneesheer te Marke; 
de heer |an Debeuckelaere, beheerder van maatschappijen te Schilde; 
de heer Roger Buyse, ambtenaar te Luxemburg; 
de heer Albert Carlier, hoogleraar te Heverlee; 
de heer Michel Debeuckelaere, geneesheer te Haine St. Paul - La Lou-

vière; 
de heer Ghislain Van Olmen, beheerder van maatschappijen te Brecht. 

bieden aan 160 personen de mogelijkheid van een FLINKE BIJVERDIENSTE, 
door op te treden als plaatselijke agent van onze maatschappij. 

VEREISTEN : EERLIJK ^ D Y N A M I S C H - GOEDE F A A M 

TE BEWERKEN TAK : 

SPAARKAS 
Eenvoudige beleggingen : 
Termijn : 
3,40 + 0,20 getrouwheidspremie = 3.60 % 
Op 3 maand 3,80 % 
Op 6 maand 4.00 % 
Oo 1 jaar 4,50 % 
Op 2 jaar 5,00 % 
Op 3 iaar 5 2 5 % 
Op 5 jaar 5,50 % 

Openbare uitgifte van 50.000.000 F in kasbons 
aan toonder. 
Berichten verschenen in de bijlagen tot het Bekisch 
Staatsblad van 13 mei 1965 onder n" 12179, en van 
24 augustus 1965 onder n' 27563. 

Op 1 jaar 5 , 0 0 % 
Op 2 jaar 5 5 0 % 
Op 5 jaar 6,25 % 

ONZE INTRESTEN STAAN BUITEN ALLE KONKURRENTIE ! ! ! 

KASBONS 

Maatschappelijke zetel : 

Provinciale zetels : 

ANTWERPEN, Lange Lozanastraat 238. Tel. (03) 38.79.46 (4 l i jnen 

BRUSSEL, Henri jasparlaan 96. Tel. (02)38.12.61 
HASSELT, Zuivelmarkt 9. Tel. (011)257.81 
ROESELARE, lan Mahieustraat 23. T e l (051)243.27 
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bewegi 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN-STAD 
DAL 

Afd Antw. Stad sektie Noord 
r icht een groot bal in op zaterdag 
11 december om 20 u u r in «Thier-
brauhot», Groenplaats. 

BERCHEM 
Langs deze weg dankt Dr. Goe-

mans nogmaals van harte alle me
dewerkers aan de indrukwekkende 
muziekoptocht door Berchem, ver
leden zaterdag, in het bijzonder de 
V.l'.-harmonie en de V.U.M., ook 
de inrichters van de receptie en 
van het suksesrijke bal. Hij dankt 
te \ens voor alle geschenken, bloe
men, telegrammen en brieven van 
vrienden en simpatizanten die hem 
ter gelegenheid van z'n vijftigste 
verjaardag werden aangeboden. 

KAPELLEN 
Op zondag 5 december kolporte-

ren we te Kapellen-Putte. W e ho
pen dat iedereen op post is. Bij
eenkomst om 10 uur, Bevrijdingslei 
39, Kapelien. 

WILRIJK 
SINT-NIKLAASFEEST 

Voor de leden van de spaarkas 
« De Plakkers » wordt op 11 de
cember een Sint-Niklaasfeest inge
richt in de « Lange Wapper ». 
Aanvang te 14 uur 30. 

O p verzoek worden moeders met 
hun kinderen thuis afgehaald per 
auto. Programma : te 14 uur 30 
krijgen de kinderen gratis choco-
ladekoffie 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 «t Lange Wap
per », t e l 48.85.45. 

BRABANT 

EVERBERG 
O p 19 december om 10 uur komt 

Volksvert dr. V. Anciaux in de 
Rubenszaal tegenover de kerk. 

Als onderwerp : De Volksunie 
Jn het Parlement. 

Luc Truyens, praeses V.N.S.U.-
Leuven behandelt de felbesproken 
Leuvense driehoek. 

UKEN 
Onze voorzitter Frans Adang is 

zopas tot arr . propagandaleider 

Hoofd redak teu r : 
T . van Overs t r ae ten . 

Redak t i e sekre ta r i s : 
S. de Lie. 

Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie n a a r : 
Rota typ , Sylv. DupuisL, 
110 Brus. 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - TeL : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van b lad op di t 
ad res . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 F . 

Abonnement bu i t en land : 
450 F . 

S t e n n a b o n n e m e n t : 750 F . 
( m i n i m u m ) . 

Losse n u m m e r s : 8 F . 

Alle s to r t ingen voor het 
b lad op pos t r eken ing : 
1476.97, Volksunie - Brus . I 

Ve ran tw . uitg. Mr F . Van 
d e r Eist, Beizegemstraa t 20 
Brussel 12. 

verkozen. E. Van Malderen zal 
voortaan onze afdeling in de arr. 
raad vertegenwoordigen. 

Wij zijn met de abonnentenwer-
ving begonnen. Elke week moeten 
200 proefnummers verstuurd wor
den. Daarom worden in december 
op ons sekretariaat elke vrijdag
avond om 20 uur helpers verwacht. 
Uitbetaling in Volksunie-stemmen! 

HOFSTADE 
Gezellig samenzijn op zaterdag 

4 december in lokaal : «Sportman», 
Tervurensteenweg 244. Inschrijvin
gen bij alle bestuursleden tot <-n 
met 2 december. Deelneming in 
de onkosten 30 fr. 

STEENOKKERZEEL 
Op 4 dec viert deze jonge afde

ling haar intrede in de Volksunie. 
Samen met Zaventem richt zij 

haar 1ste Oberbayern-dansavond 
in met de Waltra Blaaskapelle in 
de zaal « Bonte Os » tegenover de 
kerk. (11 uitvoerders.) 

Eerste dans : 20 uur 30. 

OOST-VLAANDEREN 

APPELS 
Op zaterdag 4 december richt 

de pas opgerichte afdeling een 
groot ontspanningsbal in, in de zaal 
« St. Cecilia », Kerkstraat 22, Ap
pels. 

Orkest Peter Philips. 
Ontvangst te 21 uur. Bal te 22 

uur. Toegang 35 fr. Tombola met 
mooie prijzen. 

Leute en plezier verzekerd. Rui
me parking. 

DENDERLEEUW 
Zaterdag 11 december te 20 u u r 

in het Vlaams lokaal « De Klok », 
mosselsouper voor leden en abon-
nenten van de plaatselijke afde
ling. 

GENT 
Op 27 november jl. ging in het 

Vlaams Huis « Roeland » de stich
tingsvergadering van de Volksunie
jongeren « Gent-Eeklo » door. Be
sloten werd een ruim Vlaamsvoe-
lend jeugdpubliek aan te spreken. 

Het doel is, een intensief t-n 
duurzaam kontakt bewerken tussen 
de V.U. en de Vlaamse jongeren, 
dit met het oog op een ruimere 
rekruteringsmogelijkheid voor de 
bestaande V.U.-kaders. 

Alle jongeren tussen 16 en 25 
jaar kunnen toetreden. 

Er werd een werkplan en sta
tuut opgesteld. Volgende vergade
ringen worden belegd : 

Op zaterdag 4 dec. om 15 uur, 
in cnfé « Westveld » te Sint-
Amandsberg; spreker drs. Coppie-
ters. 

Op zaterdag 11 december om 15 
uur, in Vlaams Huis « Roeland », 
eerste contactvergadering voor alle 
belangstellenden. 

Alle suggesties worden voor 9 de
cember aan Vandorpe Jaak, Kas
teellaan 21 Gent, bezorgd. Spreker 
op deze vergadering : dr. Wouters. 

De dagorde : aanstellen van een 
voorlopig bestuur met taakverde
ling; actie naar buitenuit. 

Zaterdag 4 dec. kolportage in het 
stadscentrum, bijeenkomst te 13 
uur in Roeland. 

LEBBEKE 
Op zaterdag 27 nov. heeft de afd. 

haar feestmaal in de nieuwe zaal 
ingericht. 

Meer dan 100 inschrijvingen wer
den genoteerd. 

Afdelingsvoorz. P . Van Biesen 
verwelkomde de aanwezigen, waar
onder voorz. E. Verbeeren, provin
cieraadslid dr. Van Boxelaer en dr. 
De Commer. 

Na een verzorgd feestmaal, op
geluisterd door kleinkunstenaars , 
werd de gezelligheid verder gezet. 

Het nieuw bestuur heeft zater
dag kunnen vaststellen dat ook in 
Lehbeke de V.U. heel wat verder 
staat dan velen zich voorstellen. 

NEVELE 
In aanwezigheid van volksverte

genwoordiger dr. J, Wannijn koo<* 

een groot aantal opgekomen leden 
een nieuw bestuur. 

Onze volksvertegenwoordiger be
lichtte de diverse taken en drong 
aan op een intense winterwerking. 
Kolportagetochten werden gepland 
en in iedere gemeente van het kan
ton Nevele werd een propagandist 
aangeduid. 

OUDENAARDE-RONSE 
Nadat de nieuwe afdelingsbestu

ren reeds waren samengesteld, 
kwam op zaterdag 20 november 
1965 de nieuwe arrondissements-
raad in vergadering bijeen. 

Na een hartelijk en luimig wel
komswoordje van voorzitter Gies 
Cosijns, maakte men een aanvang 
met het programma als inzet voor 
de nieuwe aktiviteiten. Het hoogte
punt van de7e bijeenkomst was de 
verkiezing van een nieuw arr. be
stuur. 

Gezien zijn nieuwe verplichtingen 
als burgemeester van de gemeente 
Kwaremont, stelde G. Cosijns zijn 
mandaat ter beschikking. 

De nieuwe voorzitter, Gies Eec-
haudt, zal verder werken, trouw ge
steund door zijn medewerkers in 
het arr. bestuur : dhr. R. Hutse, on
dervoorzitter; dhr. Sam, secretaris; 
dhr. J. Van den Abeele, penning
meester; dhr. J. Hallewaert, propa
ganda; dhr. A. Castelain, organisa
tie; dhr. D. Baertsoen, sociaal 
dienstbetoon. 

RONSE 
Een eerste aktiviteit van he t 

n ieuw bes tuur : Sinterklaasfeest 
op zaterdag 4 december te 20 uu r 
30 in gasthof « Ad F u n d u m » te 
Erwetegem. 

Vertrek in karavaan te Ronse : 
19 u u r 30; aankomst te Erwete
gem : 20 uur 15. 

Eregasten : de alg. voorzittei 
en Mevr. Frans van der Eist, oud-
senator en Mevr Diependaele 

Deelname in de kosten : 75 fr 

ZWIJNAARDE 
Op zondag 5 dec. kolportage met 

het weekblad « Wij » in de ge
meente, door V.M.O.-Gent en afd. 
Merelbeke. 

Verzamelen te 8 uur 45 in lokaal 
« Rubenshof » te Gent, te 9 uur in 
lokaal a Berkenhof » te Merelbeke 
of te 9 uur 15 in het oc Vlaams 
huis » te Zwijnaarde. 

Op zaterdag 11 december, rich
ten wij onze jaarlijkse reuze boe-
renkermis in. 

Vlaams Huis, Heirweg Noord, 
120 alhier, begin te 20 uur. 

Steunkaarten worden aanbego-
den tegen 25 fr. als deelname in 
de onkosten. 

Als eregasten begroeten wij Dr. 
Leo Wouters en Drs. Maurits Cop-
pieters! 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
SINT-NIKLAASBAL 

Het is een feit dat het Sint-Ni-
klaasbal zijn traditioneel sukses 
tegemoet gaat. 

Reeds meer dan 150 prijzen zijn 
binnengekomen, waaronder een 
gouden ring, armbanduurwerken, 
barometer, enz. 

Het orkest de « Zeekanters » 
speelt ten dans. 

Eerste dans om 20 uur. 
Op zaterdag 4 dec. zal Ward Her

mans zijn nieuw boek « Socratische 
gesprekken x> te koop aanbieden en 
tekenen in het Vlaams huis te 
Diksmuide. 

DIENSTBETOON 
Provincieraadslid A. de Ganck 

houdt zitdag iedere woensdag in 
het Vlaams Huis vanaf 20 uur. 

Op zondag 5 december te Zar-
ren, café « De Welkom », bij Van-
denbroucke om 11 uur voormid
dag. 

Volksvertegenwoordiger Lootens 
houdt zitdag : 

Nieuwpoort ; « Gasthof De Bei
aard », Recollettenstraat, om 9 uur; 
Veurne : Hotel <t Het Belfort », 
(Jrote Markt, om 10 uur; De Pan
ne : restaurant. « Opex », Zeelaan 
(il, om 11 uur; Diksmuide : 
« Vlaams Huis », IJzerlaan, om 11 
uur; Hand /ame : <t Café Casino », 
Stationstraat, om 15 uur. 

Op maandag 6 december : Gis
tel : Café « Bierhof », Stationstraat, 
om 14 uur; Oostende : Café « De 
Noordzee », Wapenplein, om 15 
uur; Middelkerke : Vlaams huis 
« Were Di », de Smet de Nayerl., 
om 16 uur. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
m e t 
Gebreve t ee rde 
bedekk ings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Breve t : 529738) 
m e t 
Gebreve tee rde k a r k a s s e n 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

NH.ilZf.6Z 

(Breve t : 512767) 
T E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen ve rkope r 
in u w o m t r e k ken t , s t u u r 
ons een kaa r t j e en w e 
d e d ich t s t bijgelegen- ver
zenden U he t ad r e s van 
k o p e r S t a r Zele . 

HERMES 
SCH1 54 Zuid laan 

211 M. Lemonn ie r l aan . 
Telefoon : 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

S teno- en 
dak ty log ra f i e 
in vier t a len . 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving . 
Moderne ta len . 
Hande l s 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avondlessen . 

De school waa r Vlamingen 
zich thu i s voelen. 

Beter en voordel iger . 

V O O R 

K E N N I S M A K I N G . 

H U W E L I J K 
Schrijf vandaag nOg om 
kosteloze brochure, fo-
toll]sten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus. 149 Gent; 
of naar : 
Postbus, 11, Delnze: 
of naar : 
Postbus, 381. Antwerpen; 
of naar : 
Postbus. 231, Brussel 1 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelljks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor ledereen I Alled ge
heim ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 6 
verlovingen. 

U u r w e r k e n P R O N T O 
J u w e l e n 
Schote l s SKARRA 
18/18 . 

Alle he r s t e l l i ngen 
i n eigen w e r k h u i s . 

H U I S H. DE L A N G H E 
GROENPLAATS 8, 

A N T W E R P E N 
Telefoon : 32.93.81. 

BECO 
brandstoffen 
TEL. : (03) 32.04.77 

32.02.10 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het « Veerhuis » 
te St-AAIANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : J an Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant> 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Franrijklei 8, Antwerpen 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - TeL 63.811 

ELEC. APPAR, 

Vermindering vr lezers VU 
Huish. App. - Eadio-T.V-

bandopnemers— 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23, Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z . 
Van Havreiel 70 T 35 63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen. Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18. Deurne T. 36.1312 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Weststr. 79, T. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

(( Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige 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 
« Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bi] meester aurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43 Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden V.ü. 
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WIJ n 

WENIETOOIÏÏil 
ia iMOt, «taal, Jllainlidaiii 
s t plattiik. 
^taadaardnltvoftriiic «t 
aaar gewenit model. 
Sjritemen aangwfit mn de 
wrd vsn bet bouwwerk. 
Band of eleictrisebe bedientag. 

•ZONHOVEN • TEL 132 31 

& ZONEN PVBA 

fiOUUIKEN 

ROIXUIKEN 
In hout, staal, alumi
nium at plastiek 
Band- of elektrische 
bediening. 
AUe systemen. 
VENETIAANSE 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden' ot met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRILLA-'FLEX 

A.JEURISSEK-CLOOSTERMANSi ZONEN 
TEL 132 31 

ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 
L. VANDEVELDE, 

Sint Damiaanstraat 17. Wommelgem - Tel. : (03)53.67.27 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
<DE VOLKSUNIE» 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. J>e Lie, « Papenhoek ». Berendrecht TeL (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretanaat : 

M. Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1. Tel. (02) 11 .82 .16 

G R O T E T f E S T t N 
in het Dortmunder 
ÏMer-Brau4iof - Leuven. 
— 19 d e c e m b e r : 

ORIOÏST STAN P H I L I P S 
— 24 december • 

K I : R S T U E V E 1 L L 0 N , me t 
1/2 ka lkoen op de \ \ i i / e 
\ a n C E S A R , met 1/2 fles 
RIJN WIJN Chr is te l am 
Rhe in or ig ine le afMillmg. 
Pr i j s 140 Ir., d iens t inbe
g r e p e n . - Piekfijn - goed
koop . 
ORKEST SABO. 
Op v o o r h a n d i n s c h r i j \ e n . 

— 31 december • 
OI 'DEJAARSAVONDRE-
VEILLON mei 1/2 ka lkoen , 
u i tgedach t d o o r d e kok 
van Nancy voor Mw P o m 
padour , met 1/2 fles RIJN
W I J N Binger Rosengar t en 
or ig ine le afvull ing. Pr i j s 
140 fr., d iens t i nbegrepen . 
Meer d a n piekfijn - Spot
goedkoop . 
ORKEST D E S C H E P P E R . 
Op v o o r h a n d in.schrijven, 
met d e h i e r o n d e r s t a a n d e 
s t rook. (Sch rappen w a t 
niet p a s t ) . 

— Z a t e r d a g 1 i a n u a r i 1%(5 : 
GALASOUPER v. d. Dor t 
m u n d e r Th ie r -Brau -Vr i en -
den. 2 ORKESTEN. 

— Zondag 2 j a n u a r i : ver
koop van levend speenvar -
ken p e r Amer ikaans op
bod, d o o r de Vr ienden 
k r ing . 

D E E I ^ f f ^ i N G S B O N 
Mr 

wens t deel te nemen aan het 
Q K E R S T A V O N D R E V E I L L O N 

Q O U D E J A A R S R E V E I L L O N 

met p e r s o n e n . 
Betaal t h i e rvoo r 140 fr. pe r 
persoon op v o o r h a n d . 

fjgg^mmmtm^ 

H H I H B H B ^ ^ - ^ ^ ^^"' ;^^n 

^ "̂ ^̂ ŵ"̂  ^^^^ î̂ B 

Interfonie 
Geluidsversterking in de j>erf«kti£ voAr 

1 zal«m rekla'mévï^igelis •' Êerfeén • huis
kamers enz..« , , , ^.:i (•. , ,yn^>. 

fc^m^^ DE GELUIDSBRON 
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ H | k | ^ Lange Leemstraat, a 

^ ^ ^ H ^ ^ f V ANTWERPEN • 33.04.95. 

^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H p P platendraaiers. Wij Tertegenwoordigen 

*'•^<,J^^^^^^^^^^ enkel merken van de hoogste hoedanlg-
'^kJwÊÊ^KÊ^ heid — Ban dop nemers vanaf 2.250 F 
JmWmÊtr t«t 117.000 F. 

^ ' ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' N Ü ^ M ^ Op vertoon van deze aankondiging geniet 
^^^ff^^^^ ^f'' V speciale voorwamd-en. 

t i 

D e n.4amloxe v e n n o o t s c h a p 

EUROPESE HYPOTHEEKMAATSCKAPPIJ It 

gevest igd te A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 3 8 , 

)s een financiële instel l ing, aktief als : 

— p r i v a t e spaarkas 

— o n d e r n e m i n g v a n l e v e n s v e r z e k e r i n g 

— m a a t s c h a p p i j d i e h y p o t h e e k l e n i n g e n t o e s t a a t : 

Jong gesticht, toch reeds uiterst suksesrijk in de re'iultaten — ter
loops : in het eerste jaar we rd reeds 200 milj'oen aan beleggingen op 
spaarboekjes ontvangen. 

ZIJ ZOEKT : 

— een gelaste met organiserende funktie van de buiten

dienst : 
bedoeld wo rd t een a l l - round vakman met een grote dosis organisatie
talent, inspirerend en instruerend vermogen, soepelheid en doorzet
t ingskracht, bekend met alle facetten van de buitendienstorganisatie. 

— een produktie-manager : 

bedoeld wo rd t een technicus met akademisch niveau, met gevoel voor 
en kennis van publ ici tei t , die in staat is marktstudie te doen, plan te 
maken voor produkt iebele id en di t op langere termi jn uit te bou -
v/en. 

— energieke akademici : 
bedoeld word t b i j voorkeur dokters in de rechten of zij die een 
gel i jkwaard ige universitaire op le id ing kregen; na een trainingspro
gramma kunnen zij in staat worden gesteld in de toekomst een staf-
funk t ie te vervu l len. 

— boekhouders : 
bedoeld word t ambit ieuse, zelfstandige krachten, in het bezit van 
een boekhoudkund ig diploma en met, wensel i jk , enige ervar ing. 
Voor al deze funkt ies komen in aanmerking a4<tieve personen die de 
noodzakel i jke eigenschappen bezitten en de w i l om b i j te dragen in 
de le id ing van een groeiende onderneming, tot harmonische samen
werk ing . 
Voorkeur gaat naar personen die geen mil i taire verpl ichtirrgen meer 
te vervu l len hebben. 

— ervaren vrouwelijke typisten : 
die na een korte tnwerkper iode verschil lende administrat ieve werk 
zaamheden geheel zelfstandig kunnen verr ichten. 
A l le funkt ies worden goed gehonoreerd, in verhoud ing van leeftijd 
en ervar ing. Geboden word t een interessante werkk r ing met 'tfrote 
mate van zel fs tandigheid en mooie kansen op promot ie. 
Eigenhandig geschreven br ieven met ui tvoer ige inl icht ingen omtrent 
persoonl i jke en zakel i ike antecedenten, l ie fst onder b i jvoeg ing van 
recente pasfoto, te richten aan de adfe l ing "personeelszaken". 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

i»NNEN- EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62. 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.9U4, 

DE MOOISTE VILLA'S IN GENT GENK ANTWERPEN-. . 

.rae„..™..or A L G E M E E N B O U W B E D R I J F K U N N E N N . V . 
Maar ons aanbod in burgershuizen, halve villa's en appartementen overtreft alle verwachtingen. 

te G E N T 

• « PATRICIA R E S I D E N T I E > - Des te lbergen 

12 r u i m e luchtige a p p a r t e m e n t e n — 

3 s l a a p k a m e r s 

AAN SLECHTS 599.000 F . 

• "Zeer mooie vi l lapercelen te Mar iakerke -

Drongen . 

te G E N K 

• R E S I D E N T I E « MIDDENSTAD > 
6 r u i m e a p p a r t e m e n t e n met 3 s l a a p k a m e r s AAN SLECHTS 900.000 F . 

• VERKAVELING < SCHEMMERSBERG > 
72 percelen in p rach t ig heuvelacht ig h e i d e l a n d s c h a p VANAF 95.700 F . 

te A N T W E R P E N 

• <r P R E S I D E N T KENNEDY R E S I D E N T I E > 
9 zeer luxueuse a p p a r t e m e n t e n — 1 s l aapkamer AAN S L E C H T S 602.000 F . 

• VERKAVELINGEN < PAASBLüEMHÜF > en < PRONKENBÜRG > 

te Kont ich , met t ienta l len perce len voor m e e s t e r w o n i n g , bu rge r shu i s 

1/2 villa of villa V ' NAF 105.000 F . 

VRAAG 

ONMIDDELLIJK 

INLICHTINGEN : 

A H Ï W E R P E N 
MEIR, 18 

T E L . : 03/32.92.18 

G £ N T 
ONDERBERGEN, 43 
T E L . : 89/25.19.23 

G E N i ( 
MOLENSTRAAT. 39 

T E L . : 011/54442 
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HANNES EN WANNES 

W. — Gisteren lekker naar de voetbal geweest. 
Prachtwedstrijd overigens,... 

W. — .. nadien een pint gaan pakken met de 
makkers, nog wat nagekaart... 

W. — ... en juist op tijd thuis voor de uitslagen 
op de T.V. Fijne avond gehad trouwens : 
tot na middernacht een rechtstreekse van 
de Zesdagen. 

H. — Vermoeide zondag zou ik zo zeggen. 
W. — Ach ja. Maar men is sportman of men is 

het niet. 

RAABEL 
Wat was de kortste mop 
anno 1965 ? 

•udiiioz 

KORT VERHAAL 
«Nee», zei haar moeder 
met een zijdelingse blik op 
zijn fiets, «het karakter 
van die jongen past niet bij 
het uwe ». 

WIST U ... 
... dat veel grote mannen 
het nooit zullen worden ? 
... dat heel wat kranten zich 
onafhankelijk gedragen, 
zelfs van de feiten ? 

WOORDENBOEK 
Adel - aars blik. 
Adel - dom. 
Arm - en - geld. 
Autorit - air. 

BEPALING 
Vermoord worden is voor 
de doorsnee-burger de enige 
weg naar de roem. 

... en dan was er die jonge 
auteur, die zelfs met een 
slechte faam al zeer tevre
den zou zijn. • 

ékoP^» 

VERKEERD 

Wat is dat voor 
met de dochters 
waarom noemt 

een 
van 

men 

drama 
Ama : 
die schonen 

toch maar steeds Ama-zonen ? | 
folio. 

juan de anarchist 


