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EIEREN 

Een doodgewone handelsreiziger die met zijn goedkoop dcor-
sneewagentje vanuit Antwerpen te Ronse een kl.ent gaat bezoe
ken, betaalt voor dat ritje heen en terug alléén aan belastingen 
160 fr. Wanneer hi] op een zondag besluit, met zijn gezin er evea 
op uit te trekken naar de kust, dan kost dat nt je hem alléén 
aan belastingen weer een slordige 160 fr. Zo althans was het nog 
deze week. Als straks de belastingsveihogingen in voege zijn, 
dan brengt zo'n alledaags ritje of zo'n zondagse uitstap de staat 
telkens 190 fr op. Een bedrag om er even bij stil te staan en dan 
verder te rekenen. 

Er rijden m België éen miljoen tweehonderdduizend personen
wagens, zevenduizend vijfhonderd bussen en tweehonderd vijf-
entwintigduizend vrachtwagens. Statistisch is bewezen dat meer 
dan 60 % van de personenwagens in het bezit zijn van aibeiders 
en bedienden — mensen dus die doorgaans geklasseerd worden 
bij de ekonomisch-zwakken Het bezit van een auto s niet in te
genspraak met deze klassering, een eigen wagen is al lang geen 
luxe meer Het staat trouwens eveneens statistisch vast dat de 
gemiddelde wagen van het Belgisch autopark bij de aankoop 
80 000 fr heeft gekost • allesbehalve een stratenkruiser maar 
wel een autootje dat — wat ook het merk weze — gerust met 
volkswagen mag aangespioken woiden 

Een wagentje dus van 80 000 fr dat, laten we zeggen pei jaar 
30 000 km aflegt. De bezitter van dat wagentie stopt twee maal 
per week bij de belastingontvanger, of liever • bij diens plaats
vervanger, de benzinepomp Op het einde van het jaar heett hij 
bij die benzinepomp alléén aan belastingen de ronde som van 
15 900 fr neergeteld Hij is het jaar reeds begonnen met 1 000 fr 
verkeersbelasting te betalen Toen de verzekeringsmaatschappij 
hem een kwijtschrift liet gewoiden, betaalde hij op de verzeke
ringssom 420 fr aan de schatkist. En bij een afschrijvingster
mijn van vier jaar kost de weeldetaks op de aankoop van de 
wagen hem nog eens 3.200 fr. Even samentellen : de staat ver
dient jaarlijks 20 520 fr aan het bescheiden wagentje van de 
doorsnee-automobilist Tenminste, zo is het vandaag Morgen 
wordt dat op een haartje na 25 000 fr. 

Want om het miljardengat in de begroting te d chten wordt 
de benzine 1 fr per liter duurder, stijgt de weeldetaks van 16 
op 21 % en verhoogt de verkeersbelasting met 20 % 

(lees verder op bladzijde 3 in kaderX 
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C O N T R A 

Hebt ge « Wij » al gelezen ? 
« Wij », wat is (lat ? Xooit v;m 
gehoord ! Een parochieblad ? 
Het liifblad van de verenigde 
keukenprincessen \an Vlaande
ren ? Het orgaan der lustige 
hand- en koffiediklezers, droom
uitleggers en slaapwandelaars 
van België ? Het theater van 
Tone ? 

V.L.F., Gavere. 

...En om te besluiten een goede 
raad : laat dat « Vlaams-natio
naal » onder uw nieuwe « Wij »-
kop gerust ook maar weg. Ter
wijl U de cliché aan het veran
deren zijt kan alles best ineens 
gebeuren, anders komt u vol
gend jaar nog eens in «kosten» ! 
En bij ons komt « Wij > toch niet 
meer over de drempel, tenzij om 
de weg te volgen van het C.V.P.-
ges<"liriif dat per abuus binnen
valt. 

R.V. - V.C, Meulebeke. 

P R O 

Uw nieuwe titelpagina heeft 
een fraai en jong voorkomen en 
zal het zeker doen bij de lezer. 
Over de uitbreiding niets dan 
lof, alhoewel ik persoonlijk 
vind dat U in de winter auto en 
in de zomer toerisme moest 
ge\en. De lichte toets op blad
zijde 24 misstaat helemaal niet. 

W.V.H., Berchem. 

Het artikel « afscheid van de 
spijkertitel » schrikte mij wel 
wat af. Maar na inzage van «Wij» 
geef ik toe, dat U er in geslaagd 
zijt een flinke stap vooruit te 

zetlen. De vrouwenrubriek lijkt 
me nogal afgestemd op de « jon
ge dinges ^.-Voor wanneer iets 
voor ons, moeders van grote 
kinderen ? 

K.W., Mechelen. 

Ik kocht het blad van een 
leurder aan de deur. Een half 
jaar geleden maakte ik zo ken
nis met de « Volksunie », die 
trouwens bij de jongste verkie
zingen mijn stem kreeg. De voor
uitgang in die maanden sinds de 
verkiezingen is groot. Ik wens 
U alle succes. 

M.R., Antwerpen. 

Doe zo voort ! Een prijzenpoli
tiek gekoppeld aan een wezen
lijke vooruitgang en niet a a n ' 
vage beloften : dat schenkt ons 
vertrouwen. 

K.D.W., St Niklaas. 

Indien U er in slaagt, het blad 
op hel peil te houden van dit 
eerste nummer, zullen we ons 
het leesgeld niet beklagen. Maar 
waarom niet de programma's 
van Vlaamse en Nederlandse 
T.V. uitgebreid en gekommenta^-
rieerd ? 

H.S., Sint Truiden. 

Ik kocht tot hiertoe uw blad 
slechts af en toe in de kiosk van 
het Zuidstation. Wat een verras
sing verleden zaterdag. Ik schrijf 
hierbij 280 fr over voor een 
abonnement. 

V.R., Gent. 

Vooraf gefeliciteerd voor de 
« verruiming » van uw blad. Het 
wordt steeds meer genietbaar. 

O.A.W., Weramel. 

Wij waren zeer sceptisch toen 
wij op voorhand hoorden dat de 
titel zou veranderen. Maar in 
« Wij » vonden we de oude geest 
terug en dat is het voornaamste. 
Voor het overige kan de uitbrei- i 
ding alleen maar ten goede ko

men aan de zaak : de kans dat 
politiek minder geïnteresseerden 
dan wijzelf in het blad dan toch 
ook hun gading vinden, is veel 
groter geworden. En daarom zal 
het toch wel te doen zijn : door
dringen bij de 350.000, zoals mr. 
Van der Eist schreef. 

L.D.W., Antwerpen. 

Het kan alleen maar gunstig 
werken indien « W i j - Vlaams-
nationaal » de jeugd er toe aan
zet ons te leren kennen, wat -
naar mijn mening - gemakkelij
ker zal gebeuren met een alzij-
diger belangstelling die ook 
sport, toerisme enz. insluit. Maar 
waarom ook niet eens een kruis
woordraadsel ? 

A.V.G., Melsele-Waas. 

Proficiat in naam van alle 
moeders, die zeer tevreden de 
nieuwe naam van uw blad heb
ben aanvaard. De bladzijde voor 
de vrouw, reeds zolang ver
wacht, hebt ge midden-in ge
plaatst zoals een gezin in de 

maatschappij. De renner Simpson 
kwam aangereden om de strenge 
taal der politieke artikels te ver
zachten. 

M.C.C., St Idesbald. 

Dat de uitbreiding van uw 
blad ons bevalt, spreekt vanzelf. 
«Het parlement als uitlaatklep» 

Tind ik zeer goed en U moogt 
daar van mij gerust een vaste 
rubriek van maken ; het zoii de 
beste moppenrubriek worden 
die ik ken. Bezwaren echter 
tegen « Wijnazijn », dat te veel 
doet denken aan grieventrommel 
en negatieve kritiek. 

R.V., Schulen. 

Als abonnent mag ik U geluk
wensen met de uitbreiding van 
het aantal bladzijden en rubrie
ken en ik heb dan ook geen en
kel bezwaar tegen de verhoging 
van de abonnementsprijs. Over 
de wijziging van de titel ben ik 
minder geestdriftig. 

K.F., Kalmthout. 

Ziehier mijn mening en die 
van enkele vrienden. De hoofd-
redakteur van een plaatselijk 
blad vindt « Wij » een leesbaar 
blad, wat niet altijd het geval 
was vroeger. De bladschikking 
(bv. pagina een) is zeer goed. 
Bladzijde 3 en 4 : korte stukken 
van gekende voormannen, zeer 
goed. De buitenlandse politiek 
van T.V.O. was steeds zeer inte
ressant en objektief ; hopelijk 
zal E.H.M, het evengoed doen. 
Met veel spijt vastgesteld dat de 
gebruikelijke stijl van dio Genes 
verdwenen is - hopelijk vinden 
we die nog terug. Hetzelfde voor 
de persspiegel. Pagina 24 is be
paald flauw, laat dat maar aan 
Pallieterke over.. 

L.B., St Michiels. 

Uw prachtig weekblad heeft 
me aangezet, in mijn pen te 
klimmen. Ik wil U vooral van 
harte gelukwensen met de stap 
die U waagt en met uw prach
tig initiatief. Ik kan me een 
beetje voorstellen wat het gekost 
heeft aan plannen, inspanningen 
en idealisme om er zoiets door 
te krijgen. Volledig vernieuwd 
en eigentijds. Met dan nog wel 
een nieuwe titel, die zo kort en 
raak de huidige gemeenschaps
geest uitdrukt. V durft, U boft. 

R.D.N., Brugge. 

Ter gelegenheid van het ver
schijnen van « Wij » wil ik 
niet nalaten, U allen uit ganser 
harte geluk te wensen. In d« 
verfranste hoofdstad is dit week
blad meer dan een informatie
bron ; het is voor ons, neder-
landstaligen, de bode van ons 
diebaar Vlaanderen. Dat uw blad 
met de partij groeit waaruit het 
ontstaan is, moet ons verheugen. 

Met grote belangstelling door
liep ik de uitgave, waarin nieu
we rubrieken over mode, sport 
en humor aangenaam verrassen. 
Hiermee richt het aanvankelijk 
louter politiek afgestemd week
blad zich tot een steeds wijdere 
lezerskring. Hartelijk proficiat 
dus en doe zo voort ! 

H.V., Brussel. 

< Wij - Vlaams-nationaal >, 
waai-op ik geabonneerd ben, is 
goed verzorgd. Ik heb gelezen 
dat de abonnementsprijs ge
bracht wordt op 280 fr. Akkoord 
daarmee : overal stijgen de prij
zen ; waarom zou dan het be
drag van het weekblad der 
Volksunie niet mogen opslaan ? 
Maar wilt U dan ook terug de 
TV-programma"s brengen ? 

E.J., Jette. 

Hewel proficiat voor de titel, 
voor de inhoud, voor de presen
tatie en de humor vooral, die de 
hoogte ingaat zonder veel kerneis 
te schieten. Zo moet het einde
lijk zijn in de Vlaams kwestie, 
want we hebben er al jaren 
naast geboerd omdat we teveel 
boerkens waren in denken en 
handelen. 

S.M., Westmalle. 

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. 

de redaktie 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 
3.000.000 F 

2.000.000 F 
1.000.000 F 

2 X 500.000 P 

en 76.770 LOTEN 
van 200 000 F tot 400 F 

50 »roo«tpriIi«i 
VOOR LOOO.OOO F 

TREKKIN6TEBRiJSSElOP3tDECEMeEfi 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

W I M M A E S 

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

deren, roor alle rerzekeringsvormen : Brand 
provinciën Antwerpen. Brabant en Oost-VIaan-
Leven Persoonlijke Familiale Auto • Wet • 
Burg. Aansprakelijkheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname »an bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak. enz. 

Brussel, 9 december 1965. 

Betr. Leo Dress. 

In heel wat lezersbrieven wordt gehandeld over 
onze pagina 24-, de humorbladzijde. Een deel 
der lezers vindt er niks aan j anderen zijn er 
geestdrif t ig over. Generatie-tegenstelling ? 
Het i s helemaal niet onze bedoeling dat U zich 
op pagina 2 .̂ een breuk lacht . Integendeel, we 
willen het houden in een beschaafde mineurtoon : 
zeer korte tekst jes die een zuurzoete t i j d s k r i 
t iek (trachten te) leveren, en tekstloze car
toons • 
De t i jd van de getekende moppen-met-onderschrift 
begint (zelfs in Vlaanderen) zowat to t het ver
leden te behoren en man zou reeds kunnen spreken 
vfiin een Vlaamse cartoonschool. Meer glim- dan 
schaterlach. 
Leo Dress (Dresselaers voor de burgerlijke 
stand) i s een bescheiden jongeman die in 1943 te 
Muizen werd geboren. Hij studeerde aan de Schaar-
beekse St Lukas' en tekende o.m, reeds voor 
"Raak", "Gazet van Antwerpen", "De Standaard", 
"Jong" en "Gevaertpost". Hij haalde een stuk of 
wat eerste prijzen in wedstrijden voor grafische 
ontwerpen ; in een door de BRT ingerichte car
toonwedstrijd schoot h i j de hoofdvogel af. Hij 
tekent cartoons, boekomslagen, affiches, gelegen-
heidsgrafiek enz. 
Op pagina 2 .̂ i s h i j allesbehalve een ge-dress
eerde Leo : h i j , tekent wat hem z in t . En wij vin
den hem goed.'Maar U ? 
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• Klein Hertoginnedal in de driehoek ? 

het leuvens 
" tweede plan" 

'(n ) Een hele lijd nog na het verbod van 
de Belgische bisschoppen aan de Leuven-
ie professoren om gezamenlijk, en publiek 
stelling te nemen in verband met de or
ganisatie van de universiteit, is de l)e-
luchte Acapsid doorgegaan met haar ak-
tiviteiten. \)e nederlandstalige profs heb
ben natuurlijk onmiddellijk gezwegen —• 
zoals hun volks\ertegenwoordiger Xiui 
Mechelen, die nu toch een parlementair 
is, zeer rustig blijft zwijgen. 

Nauwelijks echter hebben de Leuvense 
nederlandstalige profs langs het Professo
renverbond om inderdaad duidelijk en 
moedig stelling genomen, of de Acapsul 
vergadert opnieuw. Springlevend, want 
eigenlijk zelfs nooit ondergedoken, zeker 
nooit ontbonden. Aan professor Peremans, 
te overwegen dat « Quod licet Jovi, non 
licet bovi >, in verstaanbaar Nederlands : 
wat een supermens mag, dat mag een os 
[(die gewoon is de kar te trekken) daarom 
nog nieti 

Met vanzelfsprekende superieure gevoe
lens hebben de heren Dupriez en Génicot 
dan het sluwe plannentje uitgedacht : in
derdaad, te Leuven zelf gaat het wel niet 
langer zoals het nu gaat. Dus wij verhui-
zenl Een toegeving aan de Vlamingen? Een 
waarborg voor Vlaams-Brabant? Geen 
schijn van! 

Deze heren willen naar Waver! Niet 
naar Namen of ergens verder in Wallonië. 
Want hun < driehoek > moet behouden 
blijven! En die « driehoek > was trou
wens al voorzien; als < tweede > plant 

De Vlamingen krijgen dan schijnbaar 
gelijkt De Walen kunnen eens te meer 
huilen dat de Vlamingen in dit land hun 
wii als wel opleggen. Maar — hun plan 
gaat in feite dan toch dooi. 

h het aanvreten van uit Leu\en naar 
Wallonië toe niet zor^der meer en open
lijk mogelijk, het aanvreten van uit Wa
ver naar Leu\en en verder naar Brussel 
Hoe zal door hun feitelijk optreden blij-
yen! 

Hun professorenvilla's zullen tussen 
Waver en Leuven gebouwd worden, zo-
ali> dit trouwens al het geval is, en niet 
verder Wallonië in. Hun sociale druk zal 
de kleinere dorpen en de goede, eenvou
dige mensen wel klein krijgen... 

l i er nergens een bouwmaatschappij of 
een Vlaamse kapitalist die nu onmiddellijk 
een tegenzet doen kan? Zijn er in het Leu
vense geen mensen die deze landelijke 
dorpsgemeenschappen nu onmiddellijk be
ginnen te helpen? 

' • Het Luiks Beroepshof 

nederlandse 
kamer 
naar hasselt? 

'r(ed; In de seiiaatskommissie van justitie 
kw^am het regeringsontwerp voor het Hof 
van Beroep te Luik ter sprake. Het stond 
op de agenda naast het voorstel van sena
tor Robijns (C.VP.) om het aantal Lim
burgse raadsleden van 4 op 6 te brengen, 
en naast twee ^wetsvoorstellen van de Volks
unie. Het eerste, om het aantal raadsleden 
niet van 4 op 6 maar van 4 op 11 te bren
gen overeenkomstig de verhouditig van de 
bevolking van Limburg tot die van Luik, 
Luksemburg en Namen. Het tweede, om 
de Nederlandse Kamer van het Luikse 
Hol van Beroep te Hasselt te laten zete
len. 

Vorige week had senator Jorissen, die 
Be Volksunie in de kommissie vertegen
woordigde, reeds verkregen dat de moties 
jr«i» de Limburgse provincieraad als par

lementair dokimient bij het dossier zouden 
gevoegd worden. Hij verkreeg dit van kom
missievoorzitter Rolin, ondanks het feit 
dat geen enkele Vlaamse senator van de 
kleurpartijen zijn verzoek steunde. 

Deze week wees 'Wim Jorissen in de 
kommissievergadering er op, dat beide 
wetsvoorstellen van de Volksunie overeen
stemmen met de wens van alle provincie
raadsleden van Limburg, zowel van de 
CVP, de BSP. de PVV als van de Volks-
uniers. Hij werd niet gesteund door de 
Vlaamse kommissieleden die met 6 raads
leden vrede namen, ongeveer de helft 
waarop ze recht hebben! 

Anderzijds was er nieuws. Het wetsvoor
stel van de VU-senatoren om de Neder
landse Kamer te laten zetelen te Hasselt 
werd zonder kommentaar overgenomen 
door senator Robijns van de CVP, maar 
onder vorm ^an een amendement op het 
regeringsvoorstel. Anderzijds verdedigde 
senator Van Cauwelaert de overgang van 
die Vlaamse Kamer naar het Hof van Be
roep te Brussel en senator De Baeck wil
de ze bij Antwerpen. Senator Jorissen 
antwoordde dat de overgang van Limburg 
naar Antwerpen een volgend stadium is, 
dat slechts kan volgen op de grondwets
herziening, maar dat in afwachting een 
oplossing dringend nodig is. 

Luik is immers een eentalige stad, zon
der faciliteiten, waar de eentalige Limbur
gers moeilijk hun weg kunnen vinden. 

Het is een onlogisch anachronisme, te 
Luik een Nederlandse Kamer te behouden 
na de goedkeuring van de taalwetten van 
1963, betoogde hij. De heer Robijns nam 
thans de Volksunie-argumentatie over. 

Er werd in de kommissie echter nog 
niet over dit voorstel gestemd. Wel over 
de 6 raadsledö». Alle Vlaamse senatoren, 
behahe Jorissen, namen er vrede mee. 

• Het senaatsdebat 

naar een 
nieuw 
hertoginnedal 

(tvo) Op één onthouding na (die van de 
heer Franck, socialistisch burgemeester van 
St. Gillis) hebben de drie traditionele par
tijen verleden dinsdag in de senaat het 
wetsontwerp tot oprichting van een vaste 
kommissie « ter verbetering van de betrek
kingen tussen de Belgische taalgemeen
schappen > — de zgn. ckommissie Vranckx> 
— goedgekeurd. 

Deze goedkeuring geschiedde in volle 
dubbelzinnigheid en nadat de Vlaamse 
C.V.P. zich op weinig moedige wijze met 
een kluitje in het riet had laten sturen. 
Men zal zich herinneren dat het standpunt 
van de regering inzake de bevoegdheid 
van de kommissie Vranckx verleden week 
in de senaat op uiterst sibillijnse werd om
schreven als volgt : < men mag niet den
ken dat deze kommissie moet dienen om 
de taalwetten te wijzigen, maar men mag 
evenmin denken dat de kommissie de taal
wetten met mag wijzigen ». EPH dergelijke 
veiHarinj; bevat, in het licht van het 
franskiljons offensief ter afzwakking en 
« versoepeling > der taalwetten, een onver
holen dreiging; ze is, naast de samenstel
ling, één der voornaamste redenen waarom 
van vlaamsgezinde zijde de kommissie word 
^•erworpen en bestreden. 

Toen er verleden dinsdag moest gestemd 
worden, hebben verschillende senatoren 
hun houding en die van hun gToep nader 
bepaald. C.V.P.-senator De Boodt — die 
verklaarde te spreken namens een groot 
aantal kollega's — wenste zijn ja-stem af
hankelijk te maken van drie voorwaarden: 
dat de ondervoorzitter van de subkommis
sie Brussel een tweetalige zou zijn, dat de 
kommissie Vranckx geen beletsel weze voor 
een korrekie en loyale toepassing der taal
wetten en dat de vaste taaikommissie niet 
belemmerd wordt in het uit\oeren van 
haar opdrachten. Ondanks het feit dat de 
regering zich op geen enkel der drie pun
ten heeft willen verbinden, stemden de 
Vlaamse C.V.P.-ers — inbegrepen de hcci 
De Boodt — het wetsonttvei-p goed. 

De houding van de Vlaamse C.V.P. kan 

niet anders clan uiterst onlogisch en laf 
worden geheten. Ze heeft immers de gele
genheid gehad om de punten, waarop ze 
voorbehoud maakte, vast te leggen in amen
dementen en haar uiteindelijke instem
ming afhankelijk te maken van de goed
keuring dezer amendementen. Ze deed het 
niet; ze gaf er de voorkeur aan, zich met 
een nietszeggende en volkomen gratische 
verklaring te onderwerpen aan de unitaire 
partijtucht. 

Deze weinig moedige houding steekt 
schril af bij de doelbewustheid en de arro
gantie van de franssprekenden. Enkele nji-
nuten nadat de heer De Boodt — naar het 
dichterswoord — « smekend had gebeden 
en gebedeld aan de poort », kwam de heer 
Gillon op de tribune om vast te stellen 
« dat wij er akte van nemen, dat het ons 
zal toegelaten zijn alle vraagstukken te be
spreken, zo ncKÜg met inbegrip van een 
herziening der taalwetten ». Namens de 
B.S.P. verklaarde senator Rolin « dat de 
kommissieleden hun beste krachten zullen 
aanwenden om' de taalwetten te doen toe
passen en ze, zo nodig, met mate en wijs
heid aan te passen >. Dat is, zo menen we, 

andere en duidelijker taal dan die van de 
Vlaamse C.V.P. 

Namens de V.U. motiveerde senator dr 
Ballet de neen-stem. Hij herinnerde er aaa, 
dat de stemming in volle dubbelzinnigheid 
gebeurt en dat de 'Vlamingen geen ant
woord hebben gekregen op essentiële vra
gen, zoals : mag de kommissie de herzie
ning der taalwetten voorstellen en mag ze 
de bestaande taalwetten interpreteren? In 
dat geval zou de vaste kommissie van taal-
toezicht iedere zin verliezen. De heer Bal
let besloot : « Zoals de zaken nu staan, 
kunnen wij maar één besluit trekken : de 
nieuwe kommissie is een valstrik en de 
Vlamingen hebben als enige waarborg de 
goodwill der francofonen. De Vlaamse 
C.V.P. wil zich op die goodwill verlaten. 
Dat kunnen wij niet, omwille \an de les
sen uit het verleden. De Vlaamse C.V.P. 
loopt met open ogen in een valstrik. Dat 
zullen wij echter niet doen ». 

Het senaatsdebat over de kommissie 
Vranckx heeft eens te meer het beschamend 
schouwspel geboden van Vlaamse ondei-
danigheid, naïviteit en misdadige braaflieid 
in de grote partijen. 

25.000 frank per jaar 
(vervolg van bladzijde 1) 

Deze aanslag op de beurs van de automobilist is sinds jaren het 
klassieke middel geworden, om de tekorten in de staatskas en de ge
volgen van spilzucht en politieke avonturen te dekken. Het loont de 
moeite, even de evolutie van de belastingen die de automobilist tref
fen, na te gaan. 

Van 1947 tot 1959 verhoogden de accijnsrechten op de benzine van 
2,10 fr tot 4,45 fr. Thans wordt dat dus 5,45 fr. In 1952, onder een 
homogene CV.P.-regering, werd de zogenaamde « voorlopige frank» 
per liter benzine ingevoerd. Evenals de « voorlopige » verhoging van 
de overdrachttaks in 1961, bleef deze verhoging tegen alle beloften 
in definitief. 

"Van 1948 tot 1961 verhoogde de weeldetaks op aankoop van een 
personenauto van 7,5 % tot 16 %. Thans wordt dat 21 %, hetzij drie
maal meer dan in 1948. De verkeersbelasting tenslotte is in de voorbije 
vijftien jaar eveneens verdrievoudigd. 

Deze politiek van afpersing en uitbuiting — waarvoor ook de libe
ralen, bv. anno 1959 tot 1961, in ruime mate mede verantwoordelijk 
tekenden — had als resultaat dat verleden jaar ongeveer 15 % van de 
globale fiskale inkomsten van het land door de automobilisten werden 
betaald; in ronde cijfers 23 miljard. Volgend jaar wordt dat méér dan 
25 miljard. In 1962 waren het er slechts 18,6, zodat in nauwelijks vier 
Jaar tijd — door belastingverhoging en door het toenemend aantal 
auto's — de globale belastinginkomsten op de auto stegen met 7 mil
jard of praktisch 40 %. 

De maatregelen van de huidige regering zijn echter niet alleen 
schandalig, zij betekenen daarenboven een ekonomische ketterij. Het 
is immers duidelijk dat de belastingverhogingen in de sektor auto ten 
eerste een algemene verhoging van de vervoer prijzen en dus van de 
prijzen kortweg zullen meebrengen, en dat zij daarenboven een zeer 
ongunstige weerslag hebben op alles wat samenhangt met het auto
bedrijf. En dat is niet weinig : 25 montagebedrijven, bijna. 10.000 
garages, 800 firma's voor onderdelen en toebehoren. In het geheel 
een sektor met 80.000 arbeidsplaatsen en — in 1963 — voor 26 miljard 
omzet alleen wat betreft de verkoop van tweedehands- en nieuwe wa
gens. Het is opvallend dat de landen met de hoogste fiskale druk in de 
sektor auto — Italië en Frankrijk — te kampen hebben met ernstige 
moeilijkheden in de automobielindustrie. Het is veelbetekenend dat 
op het ogenblik, waarop België de weeldetaks verhoogd wordt tot 21 
%, Groot-Britannië een verlaging van deze belasting doorvoert om een 
inzinking in de automobielnijverheid tegen te gaan. De Belgische 
automontage-bedrijven — waarvan de voornaamste In Vlaanderen 
liggen ! — leveren weliswsar 50 tot 60 % van hun produktie aan het 
buitenland; zij zijn echter in zeer hoge mate afhankelijk van een 
stabiele en zich uitbreidende binnenlandse markt. Het Is echter dui
delijk dat de doorsnee-automobilist, die zich geplaats ziet tegenover 
een fiskale meeruitgave van ettelijke duizenden per Jaar alleen voor 
zijn wagen, naör middelen zal zoeken om dit verlies te kompenseren. 
De kans is groot dat hij het gaat zoeken bij zuiniger rijden, bij een 
verlenging van de afschijvingstermijn voor zijn wagen of bij ge
bruik van een bescheidener wagen. Wat niet alleen voor gevolg zal 
hebben dat de fiskale meerontvangst beneden de ramingen blijft, 
maar dat het ganse autobedrijf met zijn 80.060 arbeidsplaatsen daar
van de nadelige weerslag zal ondervinden. 

Een auto brengt thans, vanaf het ogenblik dat hij de lopende band 
in de fabriek verlaat tot wanneer hlJ uiteindelijk bij de schroothande-
laar terecht komt, anderhalf keer zijn aankoopwaarde aan belastingen 
voor de staat op. De automoblUstenvereniglngen vinden dat ruim ge
noeg en verzetten zich dan ook tegen de regeringsmaatrégelen. Zij 
hebben hun leden verzocht, zich klaar te houden om op het gepaste 
ogenblik gevolg te geven aan ordewoorden : waarschijnlijk wordt dat 
een heruitgave van de automobilistenstaking, die op haar beurt weer 
een streep zal trekken door de fiskale plannetjes en vooruitzichten 
van de regering. 

De Vlaamse Automobilistenbond beëindigde een oproep terzake als 
volgt : « En om te eindigen raden wij nu reeds de automobilisten aan 
niet te vergeten dat het dezelfde personen zijn die morgen de auto
belasting verhogen, die binnen afzienbare tijd hun vertrouwen en hun 
stem zullen komen vragen, om weer tegen hun belangen in te regeren». 

Inderdaad I 
T. van Overstraeten. 
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Nationaal Werk voor Kinderwetzijn. 

prinses 
paola als 
alibi ? 

'(tvo) Het Nationaal Werk voor Kinder
welzijn heeft nooit erg geschitterd door 
eerbied voor het Nederlands en begrip 
voor de Vlamingen. Aan de top huizen 
een'aantal franskiljons, die op het Werk 
steeds hui) stempel hebben gedrukt. Voor
zitter is thans de gewezen minister en mi
nister van state Theunis, die de onge
looflijke krachttoer klaarspeelt om als 95-
jarige zich nog te buigen over het welzijn 
der kinderen : een ontroerend schouwspel 
waaraan binnenkort gelukkig een einde 
zal komen. 

Aangezien de heer Theunis een fransta-
lige is, zou zijn opvolger volgens alle te
gels der verdelende en Belgische recht
vaardigheid een Vlaming moeten zijn. Zo 
begrijpt men dat echter niet te Brussel 
en om te ontsnappen aan deze logica, 
wordt overwogen de charmante Paola met 
bet voorzitterschap te gelasten. Het Hof 
moet maai weer eens inspringen om een 
scheve toestand te bestendigen en om de 
voorrechten van een franskiljonse kaste 
veilig te stellen. 

Deze vlieger mag niet opgaan! We heb
ben er niets tegen dat Paola en vooi ons 
part alle overige beschikbare prinsessen 
van het land de leiding nemen in een be-
schemikomitee van het Nationaal Werk 
en dat zij het kinderwelzijn zodoende la
ten profiteren van hun welgevormde be
langstelling. Maar aan het hoofd van het 
Werk moet iemand staan, die zijn taak 
full-time kan verrichten, die daar
voor behoorlijk betaald moet worden en 
die zich volledig kan geven. De tijd van 
een welwillend en neerbuigend paternalis
me, van sociale belangstelling tijdens een 
vluchtig protokolair bezoek, ligt nu toch 
langzamerhand een eind achter de rug. 

Daar komt nog bi], dat wi) tot op heden 
nog niet zo heel veel kans hadden om het 
Nederlands van Paola te beoordelen. Wat 
ons sterkt in de overtuiging dat het er 
maar zo-zo mee gesteld is. 

Men dient van Vlaamse zijde die zaak 
i r het oog te houden en er over te waken, 
dat de franstalige eeuweling Theunis af
gelost wordt door een bekwaam en jong 
Vlaming. 

, • Aan de vooravond der partijkongres-
sen. 

herrie om de 
partij-
struktuur 

ftandpunt uiteen te zetten in « De Stan
daard » en er zich zo op vast te leggen. En 
in het kielzog van de heer Van den Daele 
bevinden zich heel wat Vlaamse C.V.P.-
arrondissementen, terwijl ook de heer De-
rine zijn aanhang heeft voor een minder 
vérstrekkend plan, dat echter eveneens 
geen genade vindt bij het Nationaal Ko
mi tee. 

Aan de andere kant staan de Waalse 
P.S.C.-ers, in Wallonië een politieke min
derheidsgroep en om die reden bedacht op 
de grootst mogelijke steun vanuit Vlaan
deren. Vleugelvoorzitter Parisis wi) te allen 
prijze het unitair karakter van de C.V.P. 
behouden en stemt slechts toe in een de
centralisatie per provincie die volgens hem 
moet volstaan om de wallingantische aspi
raties van sommigen op te vangen. 

Uiteindelijk zal het op het C.V.P.-kon-
gres wel weer een « compromis des Bel
ges » in een nauwelijks gekamoefleerd 
strak unitair kader worden. Maar inmid
dels zal de inwendige cohesie van de par
tij weer zwaar op proef "zijn gesteld. De 
wonden en lidtekens volgen mekaar zo 
snel op, dat zij niet meer de tijd hebben 
om te genezen... 

In de B.S.P. is de toestand nauwelijks 
beter. Daar zijn het de Walen die, als po
litieke meerderheidsgroep in Wallonië, het 
sterkst aandringen op het doorbreken van 
de unitaire struktuur en op onafhanke
lijkheid voor de vleugels. Gesteund door 
belangrijke federaties zoals Luik, Charleroi 
en Namen eisen zij een struktuurhervor-
ming waarbij de beginselen, die vervat 
zijn in de voorgenomen grondwetsherzie-

deze week in het land 
Te Brussel weer een opzienbarende reeks hotd-ups en inbraken. Bij een 
hold-up in een grootwarenhuis werd een politie-agent neergeschoten. 

In de Senaat wordt het wetsontwerp over de « kommissie Vranckx» 
goedgekeurd door de drie grote partijen min één socialistische onthou
ding. 

Te Waterloo werd een poging ondernomen om het monument van de 
Leeuw op te blazen. 

In de franstalige pers en in Waalse professorenkringen te Leuven gaan 
stemmen op om de franstalige universiteit van Leuven naar Wallonië te 
verleggen. De Acapsul nam in die zin eveneens stelling, maar wenst in 
de « driehoek » te blijven. 

In de B.S.P. nemen de sponningen rond de fiskale vraagstukken en de 
taalproblemen overhands we. 

ning. zouden toegepast worden : dubbele 
meerderheid, verkiezing van de leden \an 
het bureau volgens de taalrol enz. 

De partijleiding en vooral de groep Van 
Eynde willen daar niets van weten. Zo ont
staat de groteske situatie dat de Vlaamse 
B.S.P.-ers in de partij nadrukkelijk ver
werpen, wat zij op het nationale vlak zo 
nadrukkelijk hebben verdedigd 

Men kan veilig aannemen dat de begTO-
tingsmoeilijkheden tot de allerkleinste zor
gen van de B.S.P.- en de C.V.P. leiding 
behoren. Er zijn door hen andere katten 
te geselen. 

• Prof. F. Van Mechelen 

'(tvo) De twee regeringspratijen hebben 
aan de vooravond van hun partijkongres-
sen niet alleen te kampen met de moeilijk
heden van financiële en andere aard op 
regeringsvlak, maar ook met ernstige span
ningen in de partijen zelf omwille van 
bun struktuur. 

CV.P.-senator Van de Kerckhove slaag
de er tijdens het debat en vóór de stem
ming over de « kommissie Vranckx » vrij 
gemakkelijk in, zijn Vlaamse troepen — 
die even uit de hand dreigden te lopen — 
aan de strakke teugel te houden : Custers 
trok zijn amendement in en De Boodt liet 
bet bij een brave beginselverklaring. Min
der geluk heeft echter het Nationaal Ko-
mitee van de C.V.P., dat druk doende is 
de heer Gerard Van den Daele zijn opvat
tingen over een autonome Vlaamse vleu
gel uit het hoofd te praten. Maar Gerard 
Van den Daele is een koppigaard en hij 
beeft trouwens de voorzorg genomen, zijn 

julien kuypers . 
Bij de Antwerpse uitgeven] « Ontwikkeling » verscheen « De Man van 

Emblem ^, een door Julien Kuypers in de ik-vorm geschreven boek waarin dui
delijk heel wat auto-biografische stof is verwerkt. 

De « Man van Emblem » verraadt ons heel wat over de persoonlijkheid van 
Ju ben Kuypers die als gevolmachtigd minister én als vlaamsgezmde dan toch 
een belangrijke figuur moet genoemd worden. Uit het boek klinkt een stil 
heimwee door naar een ander leven dan dat van de succesrijke ambtenaar; e^n 
hang naar het zuivere kunstenaaischap en tegelijkertijd het besef van eigen be
perktheid en onvermogen om dit ideaal te bereiken. 

Kuypers — wiens zilveren kutf^op,,onmiddellijk de klisjee van de « in de 
strijd vergrijsde » oproept — is het prototype van een klein aantal Vlaamse m-
tellektuelen dat er steeds naar gestreefd heeft, de trouw aan de socialistische 
parti] te koppelen aan vlaamsgezindheid en dat daarin slechts slaagde door op 
gezette tijden een grote scheut water in de Vlaamse wijn te doen. Het is onmo
gelijk, door te dringen tot iemands intiemste en oereigenste overtuiging en op
vattingen. Het is echter waatschijnlijk dat Kuypers zich zelf bewust is van de 
tweeslachtigheid van een trouw, die opgedeeld wordt over twee zo tegenstrijdige 
dingen als de Belgische socialistische partij en de Vlaamse beweging. Wie zich 
echter komfortabel heeft geïnstalleerd in de republiek der kameraden, keert 
zich niet zo vlug af van de partij die dan toch de ladder voor de weg naar 
omhoog heeft vastgehouden. En er zijn zoveel verontschuldigingen om een 
kromme gedragslijn recht te praten : bijvoorbeeld de bewering dat men vanaf 
het dank zij de partij bereikte platform « zoveel goeds kan doen >. De inner
lijke — en doorgaans manke — rechtvaardiging van iedere kollaboratie! 

Binnen de grenzen waarin hij zich door de B.S.P. heeft laten opsluiten, is 
Julien Kuypers dan toch onbetwistbaar iemand gebleven. De jongste jaren 
vooral is hij met steeds nadrukkleijker ijver in het krijt getreden voor een kul-
turele integratie van Nederland en Vlaanderen. Hij is de vaste spreker « van 
links » op alle heel-Nederlandse kongressen en manifestaties; hij zegt er uitste
kende dingen die spijtig genoeg dode letter blijven op het praktische vlak van 
het beleid, zoals het door de B.S.P. mede wordt bepaald. Toen een paar jaar 
geleden Achilles Mussche — die andere witte raaf in het Vlaams socialisme — 
uitpakte met het Vlaams Manifest, was Julien Kuypers een der belangrijkste 
ondertekenaars ervan. 

Het flamingantisme heeft Kuypers trouwens de nodige moeilijkheden op 
de hals gehaald, jaren terug werd hij veroordeeld omwille van de brand in het 
filmarchief van het Ministerie van Onderwijs. Zuiver administratief gezien was 
hi] wellicht verantwoordelijk voor die brand, maar de veroordeling — na een 
hardnekkige kampagne van de « Libre » — was kennelijk toch een dankbaar ge
grepen stok om de flaminganlische hond te slaan. Jarenlang heeft men van 
fianstalige zijde de gevolmachtigde minister er met wellust aan herinnerd, dat 
hij gedurende de oorlog zijn bloemlezing voor het onderwijs, de « Gouden 
Poort », zuiverde van alle niet-Arische smetten en politieke ongerechtigheden 
die de Duitsers er hadden kunnen toe aanzetten, het boek te verbieden. Deze 
mcivieke pekelzonde was eens te meer voorwendsel om in Kuypers de flamin
gant te treffen. 

Op het vlak der wereldbeschouwing is Kuypers hetzelfde buitenbeentje en 
dezelfde halfslachtige figuur als de flamingant. Hij laat zich graag zien met pas
toors en katolieke kunstenaars en speelt de man die rondom zich de verzuiling 
heeft doorbroken. Maar het belette hem niet, de B.S.P. in haar sektaire dwalin
gen en dwaasheden te volgen en te dienen. 

Zo is Julien Kuypers, net als zijn « Man van Emblem », op de eenmaal ge
kozen weg nooit het heimwee verloren naar een bestaan dat dichter zou liggen 
bij wat hem innerlijk beweegt en ontroert. Wij zijn verre van ondankbaar voor 
wat de gevolmachtigde minister dan toch voor de Vldamse zaak heeft gepres
teerd. Maar ook bij ons is er heimwee. Naar de mogelijkheden van deze onbc' 
Iwistbaar begaafde en in zijn diepste kern eerlijke man in een andere konstel-
latie dan die van de Van Eynde's, de Anseele's en de Piet Vermeylen's. Naar een 
vrij, ontvoogd en ontzuild Vlaanderen, waarin een einde gesteld wordt aan de 
verplichting of de verleiding om twee heren te dienen. 

dio Genes. 

de keuze 
(fvde) Wij hpbben het zeer betreurd dat 
de overigens verdienstelijke voorzitter van 
de Bond der Grote en Jonge Gezinnen m 
het partijpolitiek strijdperk getreden is en 
bij de jongste verkiezingen kandidaat was 
op een CV P-lijst. 

Het was o.i. reeds zeer aanvechtbaar dat 
hij dit deed zonder ontslag te nemen als 
voorzitter. Na zi)n verkiezing tot volksver-
tegenwoordigei is er van verschillende zij
den kritiek los gekomen omdat hij al» 
mandataris van een politieke partij niette
min voorzitter wilde blijven. 

Om deze kritiek te ontzenuwen heeft de 
Raad van Beheei van de Bond beslist ver
tegenwoordigers op te nemen van de ver
schillende politieke partijen. 

Wi) menen dat hierdoor het probleem 
niet opgelost werd. 

In feite speelt de voorzitter een zeer be-
- iangr i jké it)l''êtf'i* " hij het die de Bond 

naar buitenuit vertegenwoordigt en na
mens de Bond spreekt. 

Het is maar al te duidelijk dat een po
litiek mandataris, onderworpen aan de 
partijtucht, geen onafhankelijk en viij 
man meer is. Het is geenszins denkbeeldig 
dat hij het standpunt van de Bond niet 
kan verdedigen. 

Het is ook geenszins denkbeeldig dat hij 
voorrang geeft aan het partijbelang van 
de partij waartoe hij behoort, en in die 
zin een grote invloed kan uitoefenen op 
de gedragslijn van de Bond, die tot nu 
toe volledig vrij was van partijpolitieke 
gebondenheid. 

Reeds doet zich het geval voor : in 1961 
toen de toenmalige regering door de een-
heidswet de onrechtstreekse belastingen 
verhoogde heeft de ' id krachtig gepro
testeerd, zeer terecht ui op wijzend dat 
vooral de grote gezinnen dierdoor getrof
fen worden en benadeeld. 

Thans wil de huidige regering opnieuw 
de onrechtstreekse belastingen aanzienlijk 
verzwaren. Tot onze niet geringe verba-
zing bleef ieder kordaat protest van de 
Bond nu achterwege. Wij kunnen ons 
niet ontdoen van de indruk dat de moei
lijke positie van de voorzitter, die in het 
parlement de belastingsverhoging zal goed
keuren indien hij zijn partij volgt, en dus 
in een onhoudbare positie zou komen te 
staan indien hij buiten het parlement als' 
voorzitter van de Bond er tegen zou pro
testeren, niet vreemd is aan het opvallend 
zwijgen van de Bond in een aangelegen
heid waarin de belangen van zijn leden 
op het spel staan. 

Wij hebben de grootste achting en waar
dering voor de Bond, waarvan de meeste 
mandatarissen van de Volksunie trouwe 
leden zijn. Doch wij kunnen in het be
lang van de Bond de huidige toestand 
niet gelukkig achten. 

Het belang van de Bond eist dat aan 
het hoofd een persoon zou staan die geen 
politiek mandataris is, die niet onderwor
pen is aan de partijtucht van om het even 
welke politieke partij. Dit heeft klaarblij
kelijk niets te maken met doorbreking van 
de verzuiling of hoe men het ook moge 
inkleden. 

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

UNITARISME 
EN FEDERALISME 

In het senaatsdebat over de 
kommissie Vranckx verleden 
week had Wim Jorissen de 
minister zijn gebrek aan uni-
taristische konsekwentie voor 
de voeten gegooid. Minister 
Vranckx antwoordde dat de 
federalisten toch ook op ba
sis van flfty-fifty met de Wa
len wilden samenwerken. 

De repliek viel senator Jo
rissen gemakkelijk. In een 
federale staat heeft elke deel
staat (Vlaanderen en Wallo
nië) zijn eigen regering en 
zijn eigen begroting. Onder
wijs en kuituur hangen volle
dig af van de deelstaat die 
daarbij initiatiefrecht heeft 
op sociaal en op ekonomisch 
gebied. Alleen op beperkte ge
meenschappelijke terreinen 
is er dan pariteit. Na dit ant
woord van senator Jorissen 
wist minister Vranckx niets 
meer te vertellen. Kende hij 
dit verschil niet of gebaarde 
hij alsof ? In elk geval : hij 
ïweeg. 

NOG OPSLAG 

Het ziet er naar uit, dat we 
het regeringslijstje met belas
tingverhoging en prijsopslag 
nog lang niet helemaal ken
nen. De Karmelieten houden 
stellig nog heel wat in de 
mouw, dat ons op het gepaste 
ogenblik zal worden voorge
schoteld. 
Het is méér dan waarschijn

lijk dat het briefport voor een 
gewone brief binnenkort 4 fr 
zal bedragen en voor een 
spoedbestelling 15 fr. Ook de 
telefoontarieven z o u d e n 
« aangepast» worden en een 
algemene opslag van 15 t.h. op 
alle spoorwegbiljetten hangt 
in de lucht, evenals een ver
hoging van het plafond voor 
de maatschappelijke zeker
heid. 

We krijgen uitzonderlijk 
v é é l Kerstgeschenken dit 
jaar. En dat zo kort na vier 
eksaltante jaren l. 

WAAROM ? 

Heel wat C.V.P.-parlemen-
tairen zijn niet te vinden voor 
een verhoging van de direkte 
belastingen ten laste vjin de 
hoge inkomsten. 

Waarom niet ? Omdat te 
veel waarde partijgenoten 'n 
hoog inkomen hebben ? Het is 
nauwelijks te geloven dat der
gelijke egoïstische motieven 
de toon zouden aangeven. 

Alhoewel ! Indien men se
nator is, plus voorzitter van 
de Nationale Maatschappij 
voor Huisvesting, plus voorzit

ter van het katholiek Cen-
tnmi voor Radio en T.V., plus 
voorzitter van de Christelijke 
Centrale voor de Huisvestmg, 
plus voorzitter van de chris
telijke mutualiteiten, plus 
beheerder van < Het Volk >, 
plus professor aan de Leuven
se universiteit — zoals bij
voorbeeld de achtbare heer 
Hulpiau — dan zou men wel
licht geneigd zijn, twee keer 
na te denken. 

Het hemd is immers nader 
dan de rok. 

HET GERECHT 

Zaterdag 11. werd te Sint 
Amindsberg een « stille her
denkingsplechtigheid » gehou
den aan het graf van wijlen 
Jef Goossenaerts, ingericht 
door het Goossenaerts-komi-
tee en V.O.S. 

De bladen vermeldden de 
aanwezigheid van dr. Mar
tens, dr. Weyns, conservator 
van het Museum Bokrijk, dr. 
Behets, voorzitter van de 
Heemkundige Kring en de 
schepenen Denijs en Van 
Nimmen. 

Geen plechtigheid dus van 
4ie Volksunie, hoewel vanzelf
sprekend ook V.U.-leden, o.m. 
drs. Coppieters, aanwezig wa
ren. 

Het is weer eens typerend 
dat « men » het nodig oordeel
de, een paar agenten van de 
B.O.B, af te vaardigen voor 
het opnemen van de nummer
platen der auto's. 

GEWONE MOTIES 

Bij de stemming over de in
terpellatie van senator Elaut 
over de militaire maneuvers 
op de Ijzerbedevaartweide 
stemde ook de P.V.V. tegen de 
regering. De fraktievoorzitter 
Gillon interpreteerde de stern-

Hef voetstuk van de Leeuw van Waterloo werd ernstig beschor 
digd door de ontploffing van een tijdbom. (Bijna) een wallin-
gantische «overwinning» : naast de aigle blessé ook een 

lion blessé. 

ming als een protest tegen 
het misbruik dat de regering 
maakt van de gewone motie. 

Inderdaad, ook na de be
spreking van de 14 miljard 
nieuwe belastingen was er een 
gewone motie, geen vertrou-
wensmotie. 

Senator Jorissen vroeg toen 
ironisch aan senaatsvoorzit
ter Struye — « een jong sena
tor kan niet alles weten », zei 
fraktievoorzitter Jorissen — 
wat het verschil was tussen 

een gewone motie en een ver-
trouwensmotie. Wat voor 
Struye de gelegenheid was, 
zijn kollega Van Acker met 'n 
pijltje te b e d e n k e n door 
diens u i t l e g aan de 
halen : « een gewone motie is 
een gewone motie ». 

Wat deed denken aan de 
bepaling van Van Acker over 
een inciviek : «Een inciviek 
is een inciviek ». 

Op die wijze kent Van Acker 
alles ! 

buitenlandse investeringen in Vlaanderen 

niet louter voordeel! 

Alhoewel Vlaanderen 63 % van de be
volking en nagenoeg hetzelfde aandeel in 
de spaargelden telt, blijft de balans der 
investeringen door middel van binnen
lands kapitaal ten gunste van Wallonië 
en het arr. Brussel doorslaan. 

Volgens gegevens uit « De Economie 
van Vlaanderen » door prof. Van Meer-
haeghe, bedraagt het Vlaamse aandeel 
voor de periode 1959-1963 slechts 42 % 
van alle investeringen. Deze wanverhou
ding is nog veel erger, wanneer men het 
aandeel voor de kapitaalvorming der be
staande fabrieken (38 %) en voor de 
nieuwe Belgische vestigingen (nauwelijks 
17 % van het totaal I) vaststelt. 

Het is bij de buitenlandse investeringen 
dat er integendeel een ruim Vlaams over
wicht bestaat : 81 % tegen 16 % voor 
Wallonië. Deze buitenlandse kapitalen 
zijn hoofdzakelijk ten goede gekomen 
aan Limburg (37 %) en aan Antwerpen 
(30 % ) . 

Het aantal projecten is zeer groot in 
deze laatste provincie, inzonderheid voor 
wat de belangrijke investeringen aan
gaat. Voor 1964 staat ze met 4,8 miljard 
beleggingen opnieuw de eerste onder de 
Belgische provincies. Luik volgt met 1,7 
miljard en Oost-Vlaanderen met 1,1 mil
jard. Voor Limburg liepen de cijfers terug 
(slechts 200 miljoen), doch deze provin
cie boekte in 1962 en 1963 zeer aanzien
lijke investeringen, vooral in de metaal

verwerkende sektor (Ford te Genk). 
Ten slotte weze hierbij aangestipt dat 

Brabant, voor wat de buitenlandse pro
jecten betreft, in de tertiaire sektor 
(diensten) het concentratiegebied bij uit
stek blijft. 

Wij zien dus dat het beeld der vreemde 
investeringen radikaal omgekeerd is aan 
dat der Belgische. En daarom is het hier 
de plaats om de grote Belgische holdings 
en het binnenlands grootkapitaal het 
verwijt te maken, steeds een eenzijdige 
politiek gevoerd te hebben ten voordele 
van de zware nijverheid in Wallonië en 
de concentratie van handel en nijverheid 
in het Brusselse. Een belangrijke reden 
te meer om deze grootmachten onder 
kontrole der gemeenschap te brengen ! 

Maar keren we terug tot de buitenland
se beleggingen. Het is onbetwistbaar dat 
deze een groot voordeel betekenen voor 
het Vlaamse land, dat mede daardoor een 
begin kon maken met het ophalen van zijn 
achterstand. Deze investeringen waren 
zeer belangrijk : voor de reeds genoemde 
periode 1959-1963 beliepen ze in totaal 
24,8 miljard, verdeeld over 918 projecten. 
Het jaar 1964 vertoonde nog een aanzien
lijke stijging : niet minder dan 400 ont
werpen voor ongeveer 9 miljard. Dit 
brengt ons voor de periode 1959-1964 op 
nagenoeg 34 miljard investeringen, die 
ongeveer 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen 
geschapen hebben. 

Een tipisch kenmerk is wel, dat nage
noeg 70 % der buitenlandse investeringen 
van Amerikaanse oorsprong zijn, zulks in 
tegenstelling tot de vreemde beleggingen 
in de andere West-Europese landen. 

Deze en volgende elementen hebben we 
geput uit de stevig gedokumenteerde uit
eenzetting die dr. Uyterhoeven, professor 
aan het Rijksuniversitair Centrum van 
Antwerpen, enkele tijd terug heeft gehou
den voor de algemene ledenvergadering 
van de Ekonomische Raad voor Vlaan
deren. 

De belangrijkheid der buitenlandse in
vesteringen heeft er ongetwijfeld toe bij
gedragen, een fundamentele verbetering 
aan de sociaal-ekonomische struktuur 
in Vlaanderen te hebben gebracht. Een 
verbetering door vernieuwing, verstevi
ging en diversificatie, terwijl tevens de 
expansie in andere sektoren werd gesti
muleerd .Van groot belang is tevens dat 
de regionale ekonomie sterk werd bevor
derd door de spreiding der investeringen. 
Ten slotte leidden deze tot een opvoering 
der produktiviteit in sommige sektoren 
en werd een stimulans voor de tech
nische scholen en vorming van kaderper
soneel geschapen. 

Het zou nochtans verkeerd zijn te 
denken, dat het allemaal louter voordeel 
is. Prof. Uyterhoeven waarschuwt voor 
verschillende gevaren en problemen : 

— gevaar voor verspilling van arbeids
krachten, die naar de buitenlandse eko
nomie worden afgeleid ; 
— spanningen op de arbeidsmarkt in de 
betrokken streken ; 
— verhoogde konkurrentie die voor de 
eigen bedrijven soms te zwaar wordt. De 
buitenlandse bedrijven zijn inderdaad 
meestal bijhuizen van wereldfirma's, die 
zeer sterk staan ; 
— miskenning van de sociale verhoudin
gen door de Amerikanen, die er een eigen 
opvatting op nahouden, waar dikwijls 

geen plaats is voor menselijke overwe
gingen ; 
— te grote afhankelijkheid der filialen 
van hun hoofdkantoren in het buitenland, 
wat een administratieve logheid en een 
ontbreken van beslissingsmacht voor ge
volg heeft; 
— te grote buitenlandse (vooral Ameri
kaanse) indringing in de nationale eko
nomie, met daarbij een toenemende ten
dens tot het nemen van meerderheids
participaties door buitenlandse bedrijven 
in eigen middelgrote ondernemingen. 

Het is een indrukwekkende kritieklijst, 
waarvoor men niet onverschillig kan 
blijven Voor Vlaanderen geldt zulks 
nog meer dan voor andere streken, ver
mits het aantal Vlaamse ondernemingen 
op wereldformaat te klein is, en veel in 
het Vlaamse land gevestigde ondernemin
gen tot grote Belgische groepen behoren 
die totaal buiten de Vlaamse gemeen
schap staan. Ten slotte kan men niet 
spreken van konjunktuurvaste bediijven, 
waaraan Vlaanderen zulke nood heeft, 
vermits de vreemde bijhuizen zich eerst 
van al zullen terugtrekken bij blijvende 
laagkonjunktuur. 

Prof. Uyterhoeven suggereert een meer 
selectieve overheidssteun en de oprich
ting van een advieskommissie voor bui
tenlandse vestigingen, die de politiek 
dienaangaande moet koördineren. 

Wij willen er aan toevoegen dat dit 
lichaam in overwegend Vlaamse handen 
moet komen, gelet op de verhoudingen 
der vreemde investeringen. En ten slotte 
moet de Staat er eerst en vooral voor 
zorgen, dat de Vlaamse spaargelden wor
den belegd in het Vlaamse land. Het 
Tienjarenplan der Volksunie toont .dui
delijk aan dat deze volstaan voor de 
noodzakelijke investeringen in Vlaande
ren. Zulke toestand is dan toch steed» 
gezonder dan een te omvangrijk beroep 
op het buitenland. 

E. Slosse. 
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WIND IN DE-ZEILEN 

Het Brussels weekblad 
•« Spécial » wijdt een echo aan 
de Volksunie « die sinds de 
verkiezingen van 23 mei haar 
ledenaantal v e r d u b b e l d 
heeft». 

Het blad is van mening dat 
In de huidige politieke situa
tie de Volksunie bij machte 
moet zijn om 20 en wellicht 
zelfs 30 kamerzetels te ver
overen. 

KOMEN-MOESKROEN 

Terwijl de Waalse herrie 
om de Voerstreek almaardoor 
verder gaat, heeft de West-
vlaamse V.V.B, er zeer gepast 
de aandacht op gevestigd dat 
de Henegouwse provinciale 
overheid niet eens een poging 
doet om de taalwetgeving ten 
voordele van de 40.000 Vla
mingen in het gebied Komen-
Moeskroen toe te passen. De 
Westvlaamse V.V.B. is dan 
ook terecht van mening dat 
de regeling waarbij de over
heveling naar Henegouwen 
tot stand kwam, niet voldoet 
en dat een wijziging zich op
dringt. 

MOEDIG 

Kamervoorzitter Van Acker 
hield verleden week donder
dag te Veurne een spreek

beurt, waarin hij het even ook 
had over zijn gewezen par t i j 
genoot Kamiel Huysmans. 
« Kamiel is een hopeloos ge
val», zegde Van Acker en hij 
voegde er aan toe « maar hij 
is altijd een moedig man ge
weest ». 

We waren blij, het te ver
nemen. Want tot nog toe 
dachten we dat de lijfspreuk 
van Kamiel — door hemzelf 
trouwens openlijk beleden — 
steeds was « liever een leven
de blode Kamiel dan een do
de Kamiel ». En dat het daar
om was, dat Huysmans bij het 
uitbreken van de oorlog zijn 
geliefde stad Antwerpen liet 
voor wat ze was, om veiliger 
en zuidelijker oorden op te 
zoeken. 

ST NIKLAAS TE TEUVEN 

Burgemeester Pinckers uit 
de Voergemeente Teuven is 
een «breeddenkend» man. 
Verleden maandag bezorgde 
hij de Teuvense schoolkinde
ren een St Niklaas-snoepje. 
In de Vlaamse kleuterschool 
kregen de kinderen niets. 
Want mijnheer Pinckers is de 
burgemeester van iedereen : 
al de gemeentenaren moeten 
belasting betalen. Wat hij 
met die centen doet, acht hij 
zijn zaak en hij oordeelde dat 
de kinderen van de Vlaamse 
kleuterschool geen St Niklaas 
waard zijn. 

De Limburgse mijnwerkers kwamen verleden week vrijdag te Brussel protesteren tegen de mijn-
sluitingen. Zij eisten dat de ekonomtsche rekon versie van Limburg zou gebeuren alvorens de 
mijnen sluiten. Ztj protesteerden « op zijn Vlaams », beleefd en waardig : van de Brusselse sim-
patie, waarvoor zij danken op één van hun spandoeken, zullen ze wel niet te veel boterhammen 
smeren ! Onze foto toont hen vóór de kantoren van 't Kolendtrektorium waar de heer Evalenko 
zijn persoonlijke rekonversie zo schitterend verwezenlijkte. 

Men moet zo'n kleine dorps-
geniepigheid met kleuterogen 
zien ! Een klein drama en een 
brutale smeerpoezerij : de 
kinderen van Limburgsgezin
den worden niet bezocht door 
de Heilige Man ! 

Toen het klein manoeuver-
tje van Pinckers in het dorp 
bekend raakte, zorgden een 

DEZE MENSEN 
Wie het over zijn hart kon krijgen, zou 

het niet zo moeilijk hebben een « Geschie
denis van de menselijke wreedheid » of 
een andere over « de menselijke dom
heid » samen te stellen. Uiteraard zou 
dit helemaal in gaan tegen de gewone 
« geschiedenissen » van algemeen mense
lijke of nationale zelfverheerlijking, die 
in de scholen met min of meer eerlijk
heid worden aangeleerd. En déze geschie
denissen zijn dan nog niets in vergelij
king met de échte partij-geschiedenissen, 
die de zeer wetenschappelijke instituten 
in Sovjet-Rusland ons met zekere regel
maat bezorgen ! 

Heel wat Vlamingen kennen de roe
rende geschiedenis van het baby-België 
dat door Caesar en de grote historikus 
Pirenne vele eeuwen geleden in onze 
streken werd ontdekt. Weinig vondelin
gen werden met zoveel zorg vertroeteld -
voordat zij geboren waren ! Maar onze 
intellektuelen slikken met de grootste 
vanzelfsprekendheid - wie dat niet doet 
is daardoor alléén al verdacht ! - dat vol
gens de officiële geschiedenissen het 
vroegere Stalingrad (nu Wolgagrad !) 
een Sovjet-overwinning werd door Sta
lin en Zjoekov en Kroesjtsjev - en die is 
dan ook weer al onttroond. 

Maar dit alles is min of meer verleden 
tijd. Te gemakkelijk beelden wij ons in, 
dat dit alles toch niet meer in onze tijd 
kan gebeuren. Onze tijd die zoveel beter 
is dan alle vorige. En dan laten we ons 
be-leren door allerlei schreeuwers. 
Schreeuwers in velerlei vormen. Zowel 
de man die het in een gesprek of tijdens 

• een vergadering « haalt •» met zijn stem
volume, als de publicist die door zijn 
gunstige maatschappelijke en ekonomische 
positie alle tegenspraak, desgewenst on
geopend, naast zich in de scheurmand 
kan laten vallen. 

Tot deze schreeuwers behoren ook de 
talloze halve- en pseudo-intellektuelen 

die tijdens een twistgesprek de opinies 
van iemand verdedigen of aanvallen met 
argumenten waarover elke eenvoudige 
maar nadenkende mens beschaamd zou 
zijn. Wat het ook zij. Ook als Franco een 
paar jaar geleden door een wet alle mini
mumlonen zonder meer verdubbelde, was 
dit uiteraard onbelangrijk. Als de nieuwe 
Sovjetregering als hoge gunst te Moskou 
de aankoop van een paar kilo bloem mo
gelijk maakt, is dit ook zonder betekenis, 
want het wordt bescheiden buiten elke 
bespreking gehouden ! Maar wat een 
verschil in houding I 

Het onuitgesproken uitgangspunt is 
immers : een « fascist » (en fascist is al 
wie hèn niet volgt) is altijd een uitbuiter 
en een moordenaar, een « komniunist » 
streeft altijd in de grootste onbaatzuch
tigheid naar de verbetering van alle 
menselijke tekorten ; hij wil het paradijs 
en daarom mag hij het wel eens hels 
maken, de ander wil de hel. ook als hij 
eens iets onbetwistbaar goeds doet... 

Tot deze schreeuwers behoren ook zij 
die in plechtige verklaringen of tijdens 
sermoenen of andere kerkelijke toespra
ken in een onchristelijke zelfgenoeg
zaamheid, zichzelf hun beperkte en min 
of meer domme inzichten voorhouden. En 
daarbij beroep doen op het vertrouwen 
dat ze inderdaad waardig zouden moeten 
zijn en op het religieuze geloof dat zij 
in diepe deemoed zouden moeten dienen ! 

Tégen al deze mensen helpen ons 
slechts : een onvermoeid pogen zelf nooit 
als « schreeuwer » op te treden ; een on
beperkt geduld en een onverstoorbare 
moed om tegenover hen stand te houden. 
Want in de Bijbel staat dit scherpe 
levensinzicht : « Beter een berin te ont
moeten, van haar jongen beroofd, - dan 
een dwaas in zijn dwaasheid ». 
Dit is onvervangbaar : ook dèn nog 

stand te houden 1 
. Nemrod. 

aantal mensen er voor dat 
nog dezelfde voormiddag de 
kinderen uit de Vlaamse kleu
terklas ook hun St Niklaas 
kregen En niet anoniem, stil
letjes op voorhand op de bank 
gelegd en betaald uit de kas 
van jan en alleman. Maar 
écht : uit de handen van een 
heuse (Limburgse) Heilige, 

DOMME VAN DROMME 

« Leuven Oud en Jong » is 
het avondfeest waar het hui
dige en vroegere Leuvense 
studentenheir pal staat (uit
genomen in de late uurtjes). 
Er heerste en heerst steeds 
een geest van kameraadschap. 
Waar men ook in het latere 
leven terecht kwam, alle ver
schillen en geschillen wijken 
die avond. Men kan er robuste 
Custers broederlijk zien rond-
lavéren met onze sp'tse Luy-
ten of dochter Sledsens be
vallig over de vloer zien zwe
ven met een s^evie-p Volks
uniepartner. 

Eén wanklank was er dit 
jaar in die Verbondsgeest. 
Oud-preses Van Dromme. de 
auteur van het beruchte 
IJzerbedevaartartikel in «Ons 
Leven », zorgde voor een cha
grijnige en weinig hoffelijke 
dissonant. De ambassadeur 
van Zuid-Afrika was aanwe
zig op dit feest als genodigde. 

Tijdens de grote Salaman
der, waar achtereenvolgens 
aan enkele oud-presides het 
woord werd gegeven, reageer
de Van Dromme een bepaalde 
soort puberteit af door een 
zogezegde toost op (wij cite
ren ) « de ambassadeur van 
Zuid-Afrika, lan Smith, 
Rhodesië, het Vlaams-natio
nalisme », Er ontbrak slechts 
één schakel In deze logische 
kombinatie volgens de her-
senkronkels van Van Drom
me, namelijk zijn stokpaard
je, « de jodenvergassing ». 

15 DECEMBER 

Overal te Leuven werden de 
jongste dagen met kalk en 
krijt de opschriften « 15 de
cember - Walen buiten » aan
gebracht. Op 15 december is 
er een grote Vlaamse studen
tenbetoging voor de verhuis 
der Walen, de volledige split
sing en het oprichten van 
een volwaardige nederlands-

talige universiteit te Leuven. 
Het gebeurt niet gauw, dat 
dergelijke betogingen reeds 
een week op voorhand de kal-
kers inspireren; het wijst er 
thans op, dat het volgende 
week een sukses wordt. 

De Leuvense stadsd ensten 
zijn druk m de weer om de 
kalk- en krijtvloed te stop
pen. Met een nooit-geziene 
ijver worden de opschriften 
te lijf gegaan. 
Leuvenaars die-het-künnen-

weten beweren, dat deze ijver 
het gevolg is van het C.V.P.-
P.V.V.-bestuursakkoord dat 
afgesloten werd na de jongste 

gemeenteraadsverkiezingen 
en waarbij bepaald zou zijn 
dat de universiteitsstad dient 
reingehouden van flamihgan-
tische smetten. 

De ijver is trouwens m en
kele richting Oude P.V.V.-
opschriften. die sinds maan
den m koeien van letters op 
de muren prijken, worden on
gemoeid gelaten. 

« ZELFSTANDIGHEID » 

In üe C.V.P -raad van het 
arrondissement Brussel werd 
verleden maandag een verga
dering gehouden ter voorbe
reiding van het nationaal 
C V P -kongres. De Vlaamse 
vleugel van de Brusselse CVP 
stelde op deze vergadering 
voor de partijvleugels op het 
nationaal vlak en in het par
lement autonomie te verlenen 
inzake taaivraagstukken, kui
tuur en onderwijs. Deze au
tonomie die o.m. het «recht» 
zou omvatten om een eigen 
standpunt bekend te maken, 
is een strikt minimum dat in 
genen dele tegemoet komt 
aan een werkelijke hervor
ming zoals ze o.m, voorgesteld 
wordt door de heer Van den 
Daele of zelfs door prof. De-
rlne 

Voor de franstalige Brus
selaars was het nochtans al 
te veel ! Het Vlaams voorstel 
werd afgezwakt en de onder
wijspolitiek werd er uit ge
licht. 

Het afgezwakte, ontkrachte 
minimum-eisje werd tenslot
te door de meerderheid goed
gekeurd Men zal ons eens te 
meer vertellen, dat er een 
«grote overwinning» werd 
geboekt. 
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DOOD SPOOR 

Naar verluidt zullen de he
ren Frans Gelders en Pierre 
Vermeylen de Brusselse so
cialisten in de commissie 
yranckx vertegenwoordigen. 

Er zijn uit dit nieuwsje 
heel wat besluiten te trek
ken. Zo is het nuttig, er 
even op te wijzen dat de ak-
ties van Vermeylen in de 
B.S.P. momenteel zéér laag 
staan. Tijdens het senaats
debat over de financiële ver
klaring van de eerste-minister 
kreeg Pierre het aan de stok 
met Spaak en een ogenblik 
zag het er naar uit, dat hij 
een aantal indiskreties over 
zijn partijgenoten in de vo
rige regering zou uitflappen. 
Struye sneed hem op het nip
pertje het woord af. 

Door iemand met een der
gelijke lage quote af te vaar
digen, laten de Brusselse so
cialisten even in hun kaart 
zien. Ondanks alle vader
landse tremolo's hechten zij 
in werkelijkheid bitter weinig 
belang aan de hele kommis
sie Vrgnckx. 

Wie heeft ook weer voor
speld dat de kommissie 
Vranckx alleen diensten zal 
bewijzen aan de fraktie die 
het er met veel lawaai en 
deurengesmijt aftrapt ? Dat 
zullen, naar alle waarschijn
lijkheid, niet de brave Hen-
dr ikken van de Vlaamse CVP 
zijn I En ook niet Pierre Ver
meylen ! 

DE EEUW VAN RUBENS 

De grote tentoonstelling 
« De eeuw van Rubens » te 
Brussel is, wat betreft het 
aantal bezoekers, een zeer 
groot succes geworden. Tij
dens de weekends was het er 
steeds zo druk als op wijlen 
de Expo. Tussen de lange rij
en bezoekers, die langzaam 
aan de schilderijen voorbij-
drumden, hoorde men alle 
talen van West-Europa. 

Het is dan ook een echt 
schandaal te noemen, dat de 
{ waardevolle ) catalogus 
meestal niet te krijgen was. 
De Franse uitgave liet af en 
toe verstek gaan, maar op 
gezette tijden leverde de 
drukkerij dan toch telkens 
een nieuwe vracht af De Ne
derlandse uitgave was echter 

praktisch nooit op de kop te 
tikken. 

Zo'n stuntelig en daaren
boven nog anti-Vlaams gedoe 
bij een tentoonstelling die 
dondert van Vlaams genie is 
onvergeeflijk ! 

Of was het de bedoeling, 
dat de buitenlanders zouden 
veronderstellen dat mét de 
eeuw van Rubens ook het 
Vlaamse volk is voorbijge
gaan ? 

STRUIKELEN 

In de Wetstraat kregen de 
C.V.P.- en P.V.V.-ministrabe-
len, die spekuleren op de val 
van de regering Harmei, de 
jongste dagen weer wat hoop. 
De wrijvingen tussen de BSP 
en de C.V.P. inzake de belas
tingverhogingen hebben de 
horizon van de Harmelieten 
opnieuw versomberd. 

De spekulanten wijzen er 
op, dat het een lonende on
derneming zou zijn om de re
gering te laten struikelen over 
de belastingen. De socialisten, 
zo oordelen zij, zouden bela
den worden met het odium 
van de fiskale maatregelen 
en de C.V.P. zou de kans heb
ben, zich de handen In on
schuld te wassen. 

Ook in de B.S.P. hebben de 
tegenstanders van de formu
le Harmei weer hoop gekre
gen. Maar Harmei zélf weert 
zich als een duivel in een wij-
watervat. Hij heeft een gro
te, de eeuwige, troef: « 'n re-
geringskrizis op dit ogenblik 
zou fataal zijn voor de een
heid van het land ». 

Amen ! 

DENECKERE 

Een aantal Waalse socialis
ten uit Charleroi hebben 
voorgesteld, dat het mandaat 
van de heren Colard en Van 
Eynde als voorzitter en onder
voorzitter van de partij op het 
B.S.P-kongres niet zou wor
den hernieuwd. Als Vlaams 
ondervoorzitter stelden zij de 
naam van de heer Deneckere 
voorop. 

We vragen ons af, waarom? 
Om de heer Van Eynde kwaad 
te maken ? We geloven dat 
hij er hoogstens smalend zal 
om glimlachen. Om een fede
ralist te laten benoemen ? 
Dan zijn de socialisten van 
Charleroi er voor hun moeite 
aan. 

De heer Deneckere is steeda 
een man van « Links > ge
weest. De Walen verwarren 
« Links » soms met hun eigen 
« La Gauche ». Het verschil 
tussen beide is zeer groot. «La 
Gauche » is ondanks alle par
tij-oekazen steeds zijn eigen 
weg blijven gaan. c Links > 
bakte, toen puntje bij paaltje 
kwam, de fraaiste platte 
broodjes die ooit uit een 
Vlaamse oven kwamen. 

LOF 

De Volksunie maakt in de 
pers momenteel een goede 
beurt. «De Standaard» schonk 
ruime aandacht aan een par
lementaire vraag van de heer 
Jorissen over het geval Van 
den Bosch. « Spécial» plaatste 
de foto van Van der Eist bo
ven een beschouwing over de 
eerste parlementaire debat
ten. « Pallieterke » vergeleek 
deze week de Volksunie-frak-
ties met bezige bijen. 

Dat de Volksunie na 23 mei 
in versterkte gelederen naar 
de Wetstraat kwam, is overal 
te merken. 

Deze versterkte aanwezig
heid sloeg haar stempel op 
het begin van de parlemen
taire werkzaamheden. 

De V.U.-kiezers krijgen 
waar voor hun geld ! 

TREIN EN AUTO 

De N.M.B.S. ontvangt in 
1965 voor 2,7 miljard kredie
ten op de gewone en meer 
dan een half miljard op de 
buitengewone begroting. De 
zwaarste posten zijn : 736 mil
joen voor de pensioenen, 488 
miljoen voor de werkabonne-
menten, 450 miljoen voor de 
indeks en de revalorisatie van 
het ambt en 240 miljoen voor 
de sociale werken. 

Deze 2 miljard 700 miljoen 
zijn zo ongeveer hetzelfde be
drag als wat de regering denkt 
te zullen innen dank zij de 
belastingverhoging op de ben
zine, de weeldetaks en de ver
hoging van de verkeersbelas
ting. 

Van de ene kant legt de re
gering het er op aan, de au
tomobilisten het leven zuur te 
maken en hen naar de trein 
te drijven. En van de andere 
kant kost iedere treinreiziger 
de belastingbetaler een flinke 
greep geld. 

Begrijpe wie kan ! 

persspi egel 
Bij verhuis of grote veranderingen worden de breekbare dinge* 

wat op zij gezet. Tegen nieuwjaar aan zal ons blad zijn nieuwe plooi 
wel helemaal hebben gevonden. Dan wordt de persspiegel terug op 
zijn vroegere plaats gehangen. In afwachting geen te lange inleiding 
en laten we de pers broeders van alle kleur met hun problemen op d« 
proppen komen. 

L A L I B R E B E L G I Q U E 

Als schoonmoeder van dienst komt de cLibrei) zich bemoeien Is 
de huwelijkstroebelen tussen BSP en CVP. Volgens de «Libre» I - M I ^ 
alles er zo wat van af of Merlot en Glinne nog in Sint Niklaas geloven. 

« Het komt_ er natuurlijk op aan te weten of de socialistische pap. 
lementsleden, die in sommige Waalse federaties bijzonder worden ojv 
gejaagd, in het huidige politiek klimaat bij machte zullen zijn om zich 
door deze geschenken te laten verleiden en zich als brave kinderen ta 
ontpoppen. ledere pronostiek daarover zou zeer gewaagd zijn : indien 
de socialistische ministers na de kabinetsraad van vrijdag het grote 
spel spelen en indien zij, gesteund door Van Eynde, CoUard en consor
ten, er maandag in de socialistische groepen toe komen praktisch io-
dereen te overtuigen, met uitzondering van de hh. Glinne en Cools, ia 
de zaak in kannen en kruiken. Indien daarentegen de oppositie vrq 
hevig en nogal talrijk is, zal de toekomst van de regering ernstig ge
compromitteerd zijn... 

...Diensvolgens moet eens te meer de vraag gesteld worden : zijn 
de socialisten bij machte, zonder vergeefse uitvluchten, de veranderia> 
gen toe te passen die zich opdringen? Bij een negatief antwoord moet 
de regering voor St.-Sylvester of, beter nog, aanstonds na Sinterklaas 
verdwijnen. » 

VOLKSGAZET 

De bovengenoemde aLibre» zullen we maar beschouwen als schoon
moeder van CVP-kant. Rond hetzelfde breekbaar huwelijk leest 
schoonvader CoUard in «Le Peuple» (Nederlandse vertaling uit te wer
ken door dVooruit» en «Volksgazet») de levieten aan zijn Waalse P S P -
kinderen. Hij doet het met de omizichtigheid die men tegenover dese 
stoere knapen moet gebruiken. 

a Men zal mij ongetwijfeld doen opmerken, dat uiteindelijk de be-
slissing^ wordt getroffen door het nationaal congres en dat de Partij in 
dit opzicht unitair is. 

Doch zulks heeft niet verhinderd dat onlangs een akkoord werd 
bereikt over een probleem van essentieel gewestelijke aard : Het Ver
gelijk der Socialisten. 

Zijn de gewestelijke uitdrukkingsmiddelen ontoereikend? Het con
gres zal zich daarover moeten uitspreken. 

Zijn taak is dus belangrijk en zijn verantwoordelijkheid zal groot 
zijn. Wij hebben allen een gezamenlijke bekommernis; onze partij 
moet een grote partij blijven. Een lange reeks beproevingen heeft ons 
zekerd dat zij dit slechts geweest b en het enkel kan blijven door 
haar samenhang en door de eenheid die moet voortspruiten uit een 
zelfde ideaal en een zelfde doelstelling. > 

DE SOCIALISTISCHE STEM 

Zegt U die titel niet veel? Het is het blad van de partij van Kamiel 
Huysmans. Hij geeft er zijn vroegere partijgenoten van langs. Dit aan 
de hand van zijn jeugdherinneringen uit 1830, Onlangs maakten we 
zijn bekering mee tot het federalisme. Hier staat het niet ver meer van 
af of Kamiel wenst met Rodenbach t het boeltje van 1830 naar de 
maan >. 

« En wat krijgen wij integendeel, als algemene belasting? 
En dat gebeurt, in het jaar 1965, 133 jaar na de Belgische omwen

teling van 1830, nadat wij aan de Nederlandse Regering vaarwel heb
ben gezegd, omdat zij ons financieel zou mishandeld hebben. En, in 
alle geval, doet de huidige Belgische Regering het nog erger dan de 
Hollanders. ^ 

God is God! Maar Harmei is zijn profeetl In zijn Regering zitten 
Rooms-Katolieken, en officiële socialisten, die lijden aan regering», 
ziekte. 

En de officiële socialisten, die niet in deze regering zitten, wachten 
op hun beurt om Minister te worden. W a n t dat is de enige politieke 
overtuiging, waarvoor zij optreden. » 

DE NIEUWE GIDS 

Dit CVP-partijblad gaf een vraaggesprek met de moderne Tyl de 
Flandre, Hugo Claus von Nukerke. De vrager t racht Claus' har t en nie. 
ren te doorgronden ook op <i Vlaams » gebied. 

« Claus is van geen enkele partij of vereniging lid O p onze vraag 
of hij zich Vlaamsverbonden voelt, antwoordde hij vinnig : 

— Het zou geen zin hebben anti-Vlaams te zijn. Ik schrijf toch in 
't Nederlands? Ik verdraag echter niet sommige zgn. flaminganten die, 
onder het m o m van het Vlaams-zijn slechts hun lompheid demonstre
ren. Zo zat ik in een Gents restaurant op een avond te eten met een 
Frans auteur en vanzelfsprekend sprak ik Frans met mijn gast. Toen 
kwamen enkele studenten op ons af en begonnen in plat Gents dia^ 
lect allerlei onvriendelijke opmerkingen te maken. Daar ze ons niet 
met rust lieten werden ze door de restaurateur ten slotte de deur 
gewezen. Is het niet de eerste plicht van elke Vlaming behoorlijk zijn 
taal te spreken? Ik acht zulks in ieder geval een veel positiever bij
drage dan enkele liedjes te zingen voor de IJzertoren te Diksmuide! » 

DE STANDAARD 

In de nacht van vrijdag op zaterdag verleden week werden drie tijdbommen aangebracht bij 
de Leeuw van Waterloo. Slechts één van de tuigen ontplofte. Onze foto : een der beide blind
gangers, vermoedelijk het produkt van wallingantische huisvlijt. 

Gaat in vette titel ten strijd tegen Spaak, die rond de zaak van 
Vlaamshater Van den Bosch weer eens toont dat de Vlaamse pun»-
mels excellentie Spaak geen barst kunnen schelen, 

« Baron Van den Bosch, sekretaris-generaal van het ministerie 
van buitenlandse zaken, werd — zoals bekend — benoemd tot am
bassadeur te Londen. 

Volgens de wet, moet de nieuwe ambassadeur vooraf een eksa-
men afleggen, waaruit blijkt dat hij de tweede landstaal (in dit geval 
het Nederlands) kent. 

Baron Van den Bosch weigert dit eksamen af te leggen. Het geval 
heeft beroering verwekt. Te meer daar de vaste taaikommissie in een 
advies uitdrukkelijk op de verplichting gewezen heeft. 

Twee senatoren, de h.h. Van den Daele (CVP) en Jorissen (Volks
unie) hebben daarover minister Spaak een schriftelijke vraag gesteld. 

De vragen en het ministerieel antwoord zijn belangrijke stukken 
voor het dossier-Van den Bosch. 

Uit het antwoord van Spaak blijkt inderdaad dat de minister zijn 
diplomaat dekt, waar die beweert dat het eksamen dat hij destijds 
(als stagiair) heeft afgelegd, moet volstaan. De wet is nochtans zeer 
duidelijk : het oude (belachelijke) eksamen telt nlett Het standpunt 
van Spaak zal ongetwijfeld van Vlaamse kant op het parlementaire 
plan schra-pe reaktles uitlokken. Een Interpellatie lijkt onvermijdelijk. 
Indien minister Spaak In zijn verdediging van de baron volhardt moet 
de Vlaamse rechterzijde tegen zijn politiek stemmen. » 

Walter Luyten. 



8 

NIEUWS VAN DE VOmüm-PARLEMENTSFRAKTIES 
KULTURELE ATTACHE'S 

Op een desbetreffende 
vraag dd° 16 november van 
volksvertw. Mattheyssens ant-
.woordde minister Spaak dat 
«in alle ambassades alle di
plomatieke ambtenaren, tot 
welke taalrol zij ook behoren, 
belast zijn met de behartiging 
van de Belgische kulturele 
belangen z o n d e r onder
scheid >. 

Gelet op de verhouding tus
sen de taalrollen in de diplo
matie zal deze behartiging in
derdaad voornamelijk slaan 
op de zg. « Belgische kulture
le belangen», wat heel wat 
anders is dan Vlaamse.., 

DIPLOMATIE 

Volksvertw. Mattheyssens 
stelde op 16 november een 
parlementaire vraag, waarin 
hij verzocht om mededeling 
yan volgende gegevens : aan
tal diplomaten per taalrol en 
per klasse die een examen in 
de Iweede landstaal aflegden; 
aantal diplomaten die dat 
niet deden; maatregelen om 
de taalwet terzake te doen 
toepassen. 

Mmister Spaak antwoord
de dat de kanselarij-carrière 
op 1 oktober jl. 150 perso
neelsleden omvatte, waarvan 
88 op de Franse en 62 op de 
Nederlandse taalrol. Onder de 
f ranstaligen legden 24 ambte
naren het vereiste examen af; 
64 deden dat niet. Onüer de 
nederlandstaligen legden er 
57 het examen af en slechts 5 
deden dat niet. 

De heer Spaak stipt in zijn 
antwoord aan dat « zijn > 
boofdbekommernis op dit o-

genblik erin bestaat, een taal-
evenwicht in alle in het bui
tenland gevestigde diensten 
tot stand te brengen », doch 
dat het « probleem uiterst de-
likaat» is. Hij wijst er op dat 
de verhouding tussen neder-
lands- en franstaligen de 
jongste tijd billijker werd, 
doch ziet het evenwicht 
slechts verwezenlijkt « binnen 
een afzienbare tijd ». In het 
Belgisch wil dat zeggen : een 
tijd tijdens dewelke de Vla
mingen moeten afzien... 

BUENOS-AIRES 

De Belgische ambassade te 
Buenos-Aires moest onlangs 
een sekretaresse aanwerven. 
Twee Vlaamse dames boden 
zich voor de betrekking aan, 
doch de ambassade zou ten
slotte de voorkeur gegeven 
hebben aan een Frangaise. 

Volksvertw. dr. Goemans 
trachtte op 16 november in 'n 
parlementaire vraag van de 
heer Spaak bevestiging van 
dit nieuws te bekomen. De 
minister liet de reglementai
re tijd verstrijken zonder ant
woord. 

MINNELIJKE 
SCHIKKING 

Wie van het parket van een 
politierechtbank een zgn. 
« minnelijke schikking » toe
gestuurd krijgt, stelt door
gaans vast dat daaraan een 
tweetalig stortingsformulier 
is gehecht. 

Volksvertw. Mattheyssens 
vroeg op 9 november aan de 

minister van Justitie, of dat 
in orde is met de taalwet. De 
minister antwoordde thans, 
dat er een bijzondere kom
missie bestaat om dat pro
bleem te onderzoeken en dat 
hij wacht op de mening daar
van. 

Geduld dus maar, totdat de 
bijzondere stortingsformulie-
rentaalregelingskommissiele-
den uitspraak hebben ge
daan... 

LOGBOEKEN 

Op 15 juni van dit jaar be
sliste de Taaikommissie dat 
de logboeken van schepen, 
die varen onder de vlag van 
in Vlaanderen gevestigde re
derijen, in het Nederlands 
dienen bijgehouden te wor-, 
den. 

Op 18 november informeer
de volksvertw. Mattheyssens 
hoe het in de praktijk met de 
toepassing daarvan zit. De 
minister antwoordde «dat 
het tot nog toe niet nodig 
bleek», de bevoegde instan
ties op deze beslissing van de 
Taaikommissie te wijzen. Hij 
zou verder een onderzoek in
stellen naar eventuele over
tredingen. 

Als het maar geen log on
derzoek wordt! 

ONS LEGER 

TE BRUSSEL 

Volksvert. mr Schiltz infor
meerde in een parlementaire 
vraag dd° 16 november naar 
de taaitoestanden in de mili

taire inrichtingen in de Brus
selse agglomeratie. 

Uit het antwoord van mi
nister Moyersoen leren we 
o.m. dat in de Koninklijke 
Militaire School de orders van 
de bevelhebber in beide talen 
worden opgesteld, dat de be
velen aan de leerlingen af
wisselend één week in het 
Frans en één week in het Ne
derlands worden gegeven en 
dat de administratie van het 
personeel geschiedt « in de 
taal van de belanghebbende *. 
Vooral het laatste punt lijkt 
ons duister en vuil; in ieder 
geval geeft de minister toe 
dat de boekhouding van de 
sektie personeel in de K.M.S. 
« voor het ogenblik » (hoe 
mooi is dat gezegd, vindt U 
ook niet?) in het Frans wordt 
bijgehouden. 

Bepaling van een Belgisch 
« ogenblik » ? 136 jaar ! 

WATERSNOOD 

Na de watersnood in de 
Westhoek is het de beurt ge
weest aan Hingene in Klein-
Brabant. De dijken aldaar 
bevinden zich in een schan
dalige toestand. Op sommige 
plaatsen zijn er slechts smalle 
zandmuurtjes. Daar had ook 
de dijkbreuk plaats. Zware 
schade werd aangericht in 
een spekuloosfabriek, in een 
kippenbedrijf en bij een tuin
bouwer. Ook vorige jaren wa
ren er herhaaldelijk overstro
mingen. 

Het leger werd thans inge
zet, -maar niet de genietroe
pen van het nabije Burcht 
waar al het nodige materiaal 
voorhanden'is kn waar de sol
daten voor het opknappen 

van soortgelijke karweitjes 
opgeleid worden. Wel echter 
de jongens van het adminis
tratief centrum van Meche-
len, die nooit zoiets gedaan 
hebben. De jongens stonden 
er in hun gewone kledij ! Het 
een en het ander leverde stof 
voor parlementaire vragen 
van Wim Jorissen, die te Hin
gene de toestand ging onder
zoeken. 

KLEINE LANDEIGENDOM 

Senator Jorissen vroeg aan 
de Minister van Volksgezond
heid de samenstelling van het 
leidend kader van zijn depar
tement van de graad van di-
rekteur af, onderscheidelijk 
voor de Franse en de Neder
landse taallijst. 

Het antwoord ? 
Direkteur-generaal : 1 frans-
talige. Sekretaris-generaal : 1 
nederlandstalige. Ingenieur 
en Chef-directeur : 3 frans
taligen. Hoofdinspekteur-di-
rekteiir : 1 nederlandstalige. 
Rechtskundig-adviseur : 1 
franstalige. Direkteur : 1 ne 
derlandstalige en 2 franstali
gen. 

In het totaal dus 7 fransta
ligen tegenover 3 nederlands
taligen. 

Op de bijkomende vraag 
hoe aan deze toestand zal ver
holpen worden, antwoordde 
de minister dat hij «in de 
mate van het mogelijke » he t 
taalevenwicht zal proberen te 
bereiken bij de nieuwe benoe
mingen voor vakante betrek
kingen. 

Zo we ons niet vergissen 
dient er binnen kort 'n nieu
we benoeming te gebeuren. 

Wij zullen toezien ! 

BELANGRIJK DEBAT IN DE SENAAT 
Het d e b a t over de kommissie 

Vranckx verleden week in de Senaat 
heeft ons duidelijk gemaakt dat de 
Vlaamse senatoren van de kleurpar-
tijen niets bijgeleerd hebben en steeds 
even weerloos blijven tegenover de 
franstaligen in hun partijen. 

De kranten hebben dit goed opge
merkt. 

« Het Volk » pakte uit met de titel 
« Commissie Vranckx mag alle voor
stellen formuleren » en de betekenis
volle ondertitel « C.V.P.-ers geven ze 
vrij spel». 

« De Gazet van Antwerpen » schreef 
het dezelfde dag — verleden week 
vrijdag — nog scherper : «Daarom 
slikte Custers ook dit voorstel in, hoe
wel de P.V.V. nooit openlijk had laten 
verstaan dat zij daarom tegen het 
ontwerp zou stemmen. De uitslag van 
het Senaatsdebat steekt schril af te
gen de vroegere kategorieke C.V.P.-
verklaringen volgens dewelke de taal
wetten als onaantastbaar werden be
schouwd ». 

Volgens «De Standaard > van 
maandag 11. had de Vlaamse C.V.P. in 
de senaat beter geen amendementen 
ingediend dan ze nadien in te trekken. 

Ze kon inderdaad, zonder amende
menten voor te stellen, de kommissie 
Vranckx als een nieuwe zege voor
stellen. Ze deed dit wel met Herto-
ginnedal. 

De enigen die blijk gaven van zelf-
respekt waren de Volksunie-senato
ren. In « La libre Belgique » krijgt se
nator Jorissen voor zijn optreden in 
dit debat een nieuwe kwalifikatie toe
gekend. Zij spreekt van «l'envahissant 
Jorissen» d i. de veroverende, de over

weldigende. Onze senatoren lieten 
zich immers niet onbetuigd. De Volks
unie speelt mee, ook in de senaat, al 
zitten er maar vijf. Allen zijn al in 
de slag geweest, al is het een onge
schreven wet in de Senaat (zoals in 
de Kamer), dat nieuwelingen rustig 
moeten zijn en hun job de eerste ja
ren leren. 

Volgens een ondertitel (« C.V.P. liep 
in de val ») in « Het Laatste Nieuws » 
liet de C.V.P. zich vangen aan de 
amendementen van de Volksunie. 

Senator Jorissen had inderdaad een 
reeks amendementen namens de 
groep ingediend. 

Deze amendementen hadden tot 
doel, de huichelarij van de traditio
nele partijen duidelijk te laten blij
ken. 

Een amendement stelde voor, de be
volkingscijfers te eerbiedigen bij het 
samenstellen van de kommissie en in 
plaats van de vooropgezette 18 frans
en 18 nederlandstaligen, 21 neder
landstaligen, 14 franstaligen en 1 
duitstalige te nemen. Alle senatoren 
stemden tegen, behalve die van de 
Volksunie. 

De Volksunie vroeg verder dat de 
voorzitter van de Kommissie, uit eer
bied voor de drie taalgemeenschap
pen, grondig Nederlands, Frans en 
Duits zou kennen. Alleen de Volks
unie stemde vóór. 

Een ander amendement van Wim 
Jorissen stelde voor, slechts twee on
dervoorzitters aan te duiden — een 
nederlandstalige en een franstalige — 
en geen derde — een Brusselaar — er 
bij te nemen omdat, zoals geformu

leerd werd, de Brusselaars ofwel ne-
derlands- ofwel franstalig zijn en dus 
in beide gevallen reeds een onder
voorzitter hadden. Senator Jorissen 
vroeg waarom men ook geen onder
voorzitter voor Antwerpen en voor 
Luik zou bijnemen ! Weer stemde ie
dereen tegen dit voorstel, behalve de 
Volksunie. 

Daarop stelde senator Jorissen een 
subsidiair amendement voor waarin 
bepaald werd dat, zo er toch speciaal 
een derde ondervoorzitter — een 
Brusselaar — aangeduid werd, die 
grondig tweetalig zou zijn. 

Ook dit amendement werd door alle 
senatoren behalve die van de Volks
unie verworpen. Toen de Volksunie
senatoren spottend lachten met de 
Vlaamse C.V.P.-ers, die dit verwierpen, 
kwam het toppunt : dat wat « Het 
laatste Nieuws» trappen in de val 
noemde. Senator Verboven vroeg mi
nister Vranckx of hij er niet kon voor 
zorgen dat, zonder wettelijke ver
plichting, deze ondervoorzitter toch 
tweetalig zou zijn. Hij werd gesteund 
door de meeste Vlaamse C.V.P.-ers. 

Minister Vranckx kon echter, deze 
verzekering niet geven. Van op de 
Volksuniebanken werd de Vlaamse 
C.V.P. aangespoord een amendement 
in die zin in te dienen, wat senator 
Verboven deed. Toen zat het er bo
venarms" op. Zowel de franstalige 
Brusselse socialisten (bij monde van 
senator Franck) als de P.V.V. ver
klaarden dit niet te nemen. 

Senator Sledsens bezwoer de frans-
sprekende Brusselaars, begrip en 

goedwil te tonen voor de zo inschik
kelijke Vlamingen. De fransspreken-
den roerden niet en toch trok Ver
boven op grond van die «goodwill» 
zijn amendement in. 

Senator Ballet besteeg vervolgens 
namens de Volksuniefraktie het po
dium om vast te stellen dat de oproep 
tot patriottisme van senator Sledens 
niet eens toegejuicht werd door de 
franstaligen en om aan te kondigen 
dat de Volksunie het amendement 
van Verboven overnam. Het kreeg 
echter nu evenmin de steun van ook 
maar één enkele Vlaamse C.V.P.-er ! 

Het senaatsdebat bood een bescha
mend s p e k t a k e l van gemis aan 
Vlaamse strijdvaardigheid in de 
kleurpartijen. De franstalige minder
heid beveelt. De Vlaamse brave Hen
drikken geven toe. 

Dit werd nog bevestigd, toen sena
tor Custers eveneens zijn amende
ment introk waarbij de huidige taa l 
wetgeving aan de diskussie in de kom
missie zou onttrokken worden. Hij 
deed dit o.m. na een rede van senator 
Van der Poorten, die de kastanjes 
voor de franstalige P.V.V.-ers uit het 
vuur mocht halen. In het kader van 
een herziening van de taalwetten 
meende Herman van der Poorten, dat 
ook de Voerkwestie opnieuw mocht 
onderzocht worden. Hij kreeg krach
tige toejuichingen en instemming van 
alle franstaligen. Het senaatsdebat 
heeft ten overvloede nog eens bewe
zen dat alleen de Volksunie de Vlaam
se stellingen durft te verdedigen in 
aanvallende zin. En dat de Vlaamse 
kleurpolitici in hun partijen hun 
minderwaardigheidskompleks maar 
niet kwijtgeraken. 

Er zullen nog "heel wat Vlaamse 
kleurpolitici door Volksuniemensen 
vervangen moeten worden eer we in 
België normale toestanden zullen 
krijgen. 
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SCHERPE REDE VAN 
SENATOR JORISSEN 

Op woensdag 1 december bij de 
algemene bespreking van de kom
missie Vranckx heeft senator Jo-
rissen namens de fraktie een rede 
uitgesproken die in het parlement 
zelf heel wat deining veroorzaak
te. Hierbij geven we enkele passa
ges ervan weer : 

* * 
« Vooreerst is het weren van de 

Volksunie uit de kommissie een 
gemis aan demokratische zin. 

De minister heeft gepoogd het 
te verantwoorden aan de hand 
van het stelsel Dhondt, het be
ginsel der evenredige vertegen
woordiging die in de verkiezings
wetten is vastgelegd. 

Volgens dat stelsel heeft de 
V.U. recht op de 16e zetel. Er zijn 
36 plaatsen in de kommissie. De 
helft ervan is 18. Maar, zegt men, 
er zitten maar 12 kamerleden en 
12 senatoren in de kommissie. 
Wat juist is. Maar de minister 
volgt ook het stelsel Dhondt niet 
want volgens dit stelsel zou van 
die 12 zetels, de C.V.P. er 5 krij
gen, de B.S.P. 4 en de P.V.V. 3. 

De minister geeft ze echter elk 
4 zetels. 

* * 
Volgens welk stelsel wordt dan 

de Volksunie geweerd ? 
U hebt maar één stelsel, mijn

heer de minister : ten koste van 
gelijk welke redenering of van 
geen enkele redenering ons eruit 
te houden. 

Welke logika zit er echter in 
uw stelsel ? 

De C.V.P.. B.S.P. en P.V.V. wor
den elk door zes nederlandstali-
gen vertegenwoordigd, het mogen 
er dan nog slechts 4 uit Vlaande
ren zijn en 2 uit het arrondisse
ment Brussel. Welnu in de Vlaam
se arrondissementen vertegen
woordigt de C.V.P. 45 t.h. van de 
kiezers; de B.S.P. 25 t.h.; de P.V.V. 
18 t.h. en de Volksunie 12 t.h. 

Wij vertegenwoordigen dus 
meer dan 1/4 van de C.V.P. in 

DE KOMMISSIE 
VRANCKX 

Vlaanderen, ongeveer de 1/2 van 
de B.S.P. en 2/3 van de P.V.V. 
Men kieze zijn besluit. 

* 
Zijn wij geen traditionele par

tij ? Maar de C.V.P. beweert een 
ganse andere partij te zijn dan 
de oude Katolieke partij, de 
B.S.P. is niet langer de Werk
lieden Partij v£in voor de oorlog 
en zelfs de P.V.V. beweert — al 
geloven wij het niet — iets anders 
te zijn dan de oude Liberale 
Partij. 

* * * 
Zijn wij federalisten ? Maar in 

de Waalse P.V.V. zitten federalis
ten. De Waalse B.S.P. heeft zich 
herhaaldelijk voor federalisme 
uitgesproken en de Vlaamse 
C.V.P. zit vol beschaamde fede
ralisten. 

* 
* * 

Wij worden eruit gehouden om
dat die kommissie opgericht is 
om toegevingen van de Vlamin
gen te verkrijgen en omdat U 
weet dat U die van ons nooit 
zoudt gekregen hebben. U hoopt 
het minder lastig te hebben met 
de Vlamingen uit de andere par
tijen. 

* 
* * 

Waarom de kommissie niet 
evenredig samengesteld is met de 
bevolkingscijfers begrijpen wij 
evenmin, of beter gezegd wij be
grijpen het maar al te best. 

Onze koUega Van Cauwelaert 
heeft vorig jaar in « Het Volk » 
geschreven dat de franstaligen 
alle voordelen van het unitarisme 
willen en alle voordelen van het 
federalisme. En voor Vlaanderen 
de nadelen van beide. Dat is het 
hem. De franstalige tmitaristen 
zijn noch logisch noch konse-
kwent. Zij zijn alleen egoïst, wat 
ze altijd geweest zijn sinds 1830. 
En de Vlamingen uit de grote 
partijen laten zich steeds in de 
luren leggen. Ook sinds 1830. 

Misschien dat daarom de naam 
traditionele partij ontstaan is. 

* 
* * 

Wat willen de franstaligen met 
hun kommissie ? 

Zij willen de groei naar het 
Vlaams rechtsherstel afremmen 
door de Vlaamse demokratische 
meerderheid uit te schakelen. 
Dat zijn de beruchte artikels 3 bis 
en 38 bis van hun grondwetsher
ziening. 

Zij hebben de Vlaamse meer
derheid vroeger nooit gevreesd 
omdat ze steeds bondgenoten ge
noeg hadden in Vlaanderen. 

Thans vrezen ze die wel omdat 
ze weten dat het jonge Vlaande
ren kompromisloos zijn rechten 
opeist, al zijn rechten. 

De tamme generaties van « les 
flamands de cceur » verdwijnen 
en de Vlaamse Jongeren lachen 
om het « Belgique de papa ». Voor 
hen is dat een stuk folklore. He
laas voor de nationale verstand
houding is het echter nog levende 
folklore. 

* 
* * 

Taalwetten zijn steeds gebrek
kige middelen geweest, lapmid
delen. Toch willen de franstaligen 
die nog zo gebrekkige^ taalwetten 
wijzigen in voor de Vlamingen on
gunstige zin, omdat het oude 
taalimperialisme in België nog 
springlevend is. 

Vlaanderen was voor hen kolo
nisatiegebied in de 19e eeuw, zo
als de Oostkantons dit thans nog 
zijn voor Luik. De Vlaamse Be
weging veroverde echter Vlaan
deren. 

Dit viel de imperialisten zoda
nig zwaar dat de Waalse socialist 
Destrée in 1912 in zijn brief aan 
de koning uitriep : « On nous a 
volé la Flandre ». U ziet de men
taliteit. Wat is er gewijzigd ? De
zelfde geest is gebleven. Maar de 
imperialisten concentreren thans 
h u n kolonisatiepogingen o p 
Vlaams-Brabant en langs de taal
grens. 

Het «on nous a volé la Flandre» 
is geworden « On nous a volé les 
Fourons». Nochtans is de Voer 
even Vlaams als de rest van 
Vlaanderen. 

* * 
In werkelijkheid hebben de al 

te brave Vlamingen nooit wat ge
stolen. Dat al te braaf zijn heeft 
de franstaligen aangespoord om 
hen te bestelen. 

Zij werden bestolen te Brussel. 
Zij werden bestolen te Aubel en 
in de Platdietse streek. Zij wer
den bestolen te Edingen en Mar-
ke. Zij werden bestolen in de 
Brusselse randgemeenten. Zij 
werden bestolen langsheen de 
taalgrens. 

Het spreekt van zelf dat de 

Volksunie geen enkele diefstal als 
voldongen feit beschouwt. 

Voor ons moet de taalgrens sa
menvallen met de eeuwenoude 
dialektgrens, dat is de enige juiste 
oplossing. 

Zo lang de franstaligen impe
rialist blijven is geen taalvrede 
mogelijk in België. 

* * 
Ik zou willen eindigen met een 
Belgisch-unitaristische paradoks 
en dit voor de Vlamingen. 

En die luidt : 
«Wat ge geeft zijt ge kwijt en 
wat ge krijgt hebt ge daarom nog 
niet ». 

De taalwetten worden meer dan 
toegepast waar ze in ons nadeel 
zijn : bv. in de randgemeenten of 
wat betreft de Franse klassen te 
Leuven. Want deze laatste zitten 
vol kinderen, die er wettelijk niet 
thuishoren. 

Waar de taalwetten ons echter 
recht moeten verschaffen worden 
ze niet toegepast. Kijk naar de 
wet van 1932 op het onderwijs in 
de Binisselse agglomeratie. Ze 
werd nooit toegepast. 

En wat gebeurt er thans met de 
taalwetten van 1963 in de Brus
selse agglomeratie ? Hoe zit het 
met de beoogde gelijkheid op het 
vlak van de hoge ambtenaren te 
Brussel ? En dit was toch maar 
een vergoeding voor de gelijkheid 
wat betreft de staatsambtenaren. 

De stad Brussel telde tot nog 
toe 28 hogere ambtenaren, 27 
franstaligen tegen - ja één neder-
landstalige. Volgens de taalwet 
van 1963 moet er gelijkheid ko
men. Wat deed de gemeenteraad 
van Brussel om die gelijkheid te 
bereiken ? Ze benoemde 9 frans
taligen bij, zodat de verhouding 
thans 36 is tegen 1. 

Zoals U ziet is Brussel de stad 
van de wettelijkheid, van het ci
visme en van het patriottisme. 
En nochtans : burgemeester en 
schepenen van Brussel zijn niet 
de eersten de besten. 

Een van de schepenen verklaar
de vóór de gemeenteraadsverkie
zingen dat zijn partij nergens in 
een schepenkollege zou zetelen zo 
de taalwetten niet zouden toege
past worden! 

Zijn naam ? Pol van den Boey-
nants. 

En zijn jongste daad is waar
schijnlijk een uiting van de op
stand der gematigden. 

Wat beoogt de nieuwe kommis
sie ? Een tweede Hertoginnedal! 

Vlaanderen heeft het eerste 
niet genomen. Het zal nog minder 
een tweede nemen. 

Onze Vlaamse kollega's, die in 
de kommissie zullen zetelen mo
gen daar bestendig aan denken, 
nu ze er zonder positief eisenpro-
gram naar toe gaan ». 

ITllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIItllllMllllillllllllllMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHillillHIH 

TEMSE GAF HET VOORBEELD 
De Waasse propagandistenploeg 

moet veel vrijgezellen, maar.nog meer 
ontaarde vaders tellen : velen onder 
hen (o.a. een provincieraadslid) heb
ben op Klaasdag hun kroost voortij
dig moeten wekken om het klaas
schoentje te helpen ledigen. 

Tussen 9 u en 9 u 30 vielen zij van 
uit alle hoeken van het arrondisse
ment binnen in de « Cambrinus » te 
Temse. Op hun gezichten vochten het 
heimwee naar de warme kachel, naar 
marsepein en elektrische treinen en 
de huiver om regen en kou met de 
aarzelende ijver om het eerste straat
experiment met « Wij ». 

Rond tien uur vertrokken drie mi-
crowagens (de arrondissementscar en 
de wagens van Beveren en Zwijn-

drecht) op hun werf tocht doorheen de 
straten van Temse. De reiswegen wa
ren zorgvuldig gepland door het be
stuur van de jonge plaatselijke afde
ling (meer dan 50 leden op minder 
dan één maand !), dat ook voor 
enkele voortreffelijke gidsen zorgde. 
Terwijl twee wagens sistematisch een 
ruim deel van de stad afkamden, 
deed de arrondissementele wagen met 
Maurits Coppieters dienst als vliegen
de meeting-car Een voortreffelijk 
plan met degelijke uurregeling bracht 
ons aan het einde van vter belangrij
ke missen m de meest afgelegen uit
hoeken en in het centrum van de 
stad. Maurits Coppieters had de for
me der gi'ote dagen • hij hekelde op 
bijzonder scherpe wijze het klaasge-
scheuk der regenng (ter waarde van 

17 miljard) en het eeuwige janklazen-
spel der Uberalen. Dat een analfabeet 
(waarom zou ook Temse die niet be
zitten ?) onze volksvertegenwoordi
ger «nen commercaant gelek nen 
aandere » noemde, kon enkel de lach
spieren ontdooien en de werf ij ver 
aanwakkeren. Wat Temse zeker nog 
nooit gezien had, was wel hoe deze 
tientallen propagandisten (arrondis
sementele en plaatselijke voorzitters 
en secretarissen der nieuwverkozen 
besturen, doodgewone militanten, ar
beiders van de « waterkant *, boeren 
uit de polder, schoolvossen van vrij 
en rijksonderwijs naast middenstan
ders en bedienden) vol ijver doorheen 
de kille regen-straten draafden om 
hun nummers aan de man te bren
gen. Wanneer w dan nog vernamen 
dat een volksvertegenwoordiger en 'n 
provinciaal raadslid daartussen lie
pen, steeg de verbazing ten top. Zo
iets waren ze niet gewoon van de 
«traditionelen ». 

Te 12 uur was het festival ten ein
de. Het klaasschoentje van het ar
rondissement puilde uit : 382 ver
kochte nummers ! En dit in een weer 
om «geen hond», maar wel om 
« Wij »-Klazen, door te Jagen. Temse 
echter zal « Wij » kennen. Temse zal 
het onderscheid weten te maken tus
sen « nationale » arrivisten en Vlaam
se nationalisten. 

De afdeling Temse en het ganse 
kanton van de « Waterkant » hebben 
hier 'werkehjk de kroon op het werk 
van vele maanden helpen zetten en 
het arrondissement heeft hier een 
voorsmaak] e gekregen van wat er 
mogelijk is met een dinamisch be
stuur op plaatselijk en arrondisse
menteel vlak. Wij hebben een blazoen 
te verdedigen : dat van het arron
dissement met het grootste percenta
ge V.U.-semmen in het ganse Vlaam
se land. 

W.V. 
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Onmiddellijk nadat het duidelijk werd dat de Gaulle geen absolute meerderheid 

haa gehaald, kon de Franse oppositie viktorte kraaien door te beweren wat zi] tot 

dan toe slechts met reserve had durven dromen : « de Gaulle verstagen.' ». Nu, na-

dat de teerlingen gewo)pen waren, is het gemakkelijk tn Frankrijk om luidop te 

schreeuwen : « Zie je, we hebben het voorspeld, de Gaulle kon niet winnen! ». EA 

niemand zal kunnen beweren dat zij het niet voorspeld hadden. Wanneer men 

thans, nadat het zwart op wtt is vast komen te staan dat de Gaulle slechts 44 % 

van de stemmen behaalde, de linkse spreekbuizen en hun artikels van voor de 

verkiezingen er weer eens op naleest, dan blijkt daaruit hoe men eigenlijk hele

maal niet zeker was dat de Gaulle niet zou winnen tn de eerste ronde. Diegenen 

die niet wensten dat htj zou winnen, vreesden dat hij het ondanks alles toch wel 

weer zou halen. Het was slechts in de laatste twee weken voor de verkiezingen dat 

die vrees heel eventjes kon worden onderdrukt en dat men durjde te schrifven, 

zoals bv. in de linkse « Nouvel Observateur » ; « Als er nu toch eens een tweede 

ronde van kwam? ». En tn de « Express » waagde Jean-Jacques Servan-Schreiber 

in zijn altijd lezenswaardige editoriaal slechts te schrijven een week voor de ver

kiezing : (( Indien de Gaulle een triomf behaalt, indien hij zijn twee tegenstanders 

verplettert (met bijvoorbeeld 65 % van de stemmers), zal dat zo'n formidabele mas-

seerstoot zijn, dat er niets tn het vooruitzicht is op korte termijn. Indien hij niet 

geplebtsctteerd wordt, dan ts dat al heel belangrijk. Maar het is nog met alles... ». 

DE VERRASSING 
Servan-Schreiber, die het bij Mitte-

rand hield, stelde als voorwaarde voor 
een vruchtbare nederlaag van de GauUe, 
dat Mitterand tenminste 25 % van de 
stemmen zou behalen (« het is moeilijk 
dat hij er méér haalt, maar hij mag "er 
niet minder halen' ») en dat de een 
t rumkandidaat Lecanuet er van zijn 
kant minstens 15 % zou halen. Want, 
zo redeneerde Servan-Schreiber, het zou 
niet mogen zijn dat er tussen Mitterand 
en Lecanuet een zodanig grote kloof 
gaapt dat de toekomstige oppositie he
lemaal beheerst zou worden door Mit
terand, wat zou spelen m het voordeel 
van een » volksfront » dat tenslotte 
weer op een impasse zou uitgeven. 

Volgens Servan-Schreiber was de 
voorwaarde voor een ernstige en alge
mene oppositie tegen het gauUisme. dat 
de verkiezingen het volgende beeld 
zouden weergeven : minder dan 55 % 
voor de Gaulle, ongeveer 25 % voor 
Mitterand en tenminste 15 % voor Le
canuet. 

De resultaten van zondag 5 decem
ber zijn inderdaad gunstiger dan 
J.J.S.S. kon verwacht hebben. De Gaul
le behaalde heel wat minder dan 55 
stemmen, zelfs heel wat minder dan de 
absolute meerderheid, nameiljk slechts 
44 %. Mitterand behaalde heel wat 
meer dan 25 %,- namelijk 32 %. En de 
onbekende Lecanuet haalde er 16 %. 

O p dit ogenblik kan er nog weinig 
gezegd worden. De tweede ronde moet 
nog plaats hebben en hoe zal het Fran
se volk reageren op deze — laten wij 
het maar zo noemen — onverwachte 
schok, namelijk dat de Gaulle zelfs geen 
nipte meerderheid heeft kunnen halen? 
Wanneer de zaken zo vlug gaan als zij 
gegaan zijn tussen nu en drie weken 
geleden, dan kunnen wij ons nog aan 
heel wat verwachten. 

Wat weten we nu? Dat een paar 
maanden geleden, toen Defferre zijn 
poging om tot een eenheid onder de 
oppositie tegen de Gaulle te komen 
moest opgeven, die oppositie eerder op 
een farce geleek dan op iets anders. Dat 
die zo gewenste eenheid van oppositie 
er drie weken geleden nog geen haar 
beter voorstond. De Gaulle was, tot dan 
toe, zeker van zijn slag. Vanuit die ze
kerheid liet hij het zelfs toe, al was het 
maar om de schijn van een demokra-
tische verkiezing te bewaren, dat de 
kandidaten twee weken voor de verkie

zingen op de televisie zouden verschij
nen, een televisie die anders reeds ze
ven jaar lang helemaal door gaullisti
sche krachten is bezet, en die al zeven 
jaar lang uitsluitend gaullistische pro
paganda voortbrengt. Wat zou da t 
kwaad kunnen? Integendeel, de GauUe 
zou er alleen maar de reputatie kun
nen bij winnen dat hij tenslotte toch 
nog geen diktator is. 

He t zou veel gezegd zijn, wanneer 
we zouden durven beweren dat het in
teressantste feit u i t deze verkiezing de 
reusachtige invloed van de televisie 
blijkt geweest te zijn. 

Lecanuet, de katolieke kandidaat van 
het centrum, behaalde iö % van de 
stemmen, terwijl hij voor minstens 80 
procent van de Fransen een volslagen 
onbekende was vooraleer hij in zijn 
korte televisie-uitzending ten tonele 
verscheen. De indruk die hij met zijn 
T.V.-optreden — zelfvenekerd, jong, 
Kennedy-achtig, overtuigend — vestig
de, is zonder voorgaande in de Franse 
politiek. 

De « Express » heeft onmiddellijk na 
deze uitzendingen door een onafhanke
lijk instituut een opiniepeiling laten 
houden. Daaruit bleek dat 51 % van 

alle Fransen deze uitzendingen hadden 
gezien. De C.I.C. (Centre d Information 
Civique), een door de Gaulle gespij zig-
de maar in tiet neutrale werkende or
ganisatie die via affiches en een public 
relations-kampagne de Fransen moest 
aanzetten om hun stem uit te brengen, 
vond van haar kant dat deze televisie
uitzendingen 29 % van de Fransen van 
mening hadden doen veranderen. 

Men zal het natuurli jk nooit kunnen 
nagaan hoeveel mensen er hun mening 
ten nadele van de Gaulle aebben ver
anderd, ten gunste van één van die 
kandidaten die zij tot hun zeer grote 
verrassing op het TV-scherm konden 
zien, konden horen kritiek uitbrengen 
op de Gaulle, konden horen en zien 

deze week in de wereld 
In Frankrijk werden prezidentsverkiezingen gehouden (zie ons artikel). 

Te Rome werd het Ile Vatikaans koncilie plechtig besloten. 

Terwijl de Afrikaanse landen zeer luidruchtig protesteren, vergenoegt 

Wilson zich er mee de ekonomische blokkade op Rhodesië toe te passen. 

De Rhodesiërs dreigen met het opblazen van de Kariba-dam. 

Een derde Russische poging om. met een onbemand tuig een zachte lan

ding op de maan te maken mislukte. De Amerikanen vestigden nieuwe 

rekords van afstand en verblijf in de ruimte met deOemint VII. 

Kosygin deelde mee dat hij Johnson niet wenst te ontmoeten zolang er 
oorlog is in Vietnam. 

De Oostduitse ekonomist dr. Erich Apel pleegde zelfmoord, volgens 
Westerse spekulaties omwille van een konflikt met de regering Ulbricht 
en de Russen. 

spreken in een betere stijl en in een 
menselijker aanwezigheid dan de grote 
man die hen nu ai jaren als de redder 
van het vaderland afgeschilderd werd. 
Een zeer grote invloed zullen deze TV-
uitzendingen 7eker gehad hebben. Zij 
hebben ongetwijfeld op de Franse opi
nie een schok teweeggebracht. 

Indien de GauUe deze verkiezingsuit
zendingen niet toegelaten zou hebben, 
dan zou dit ongetwijfeld een schandaal 
hebben verwekt. Om dai te vermijden 
heeft hij toegestemd om de laatste twee 
weken de kandidaten op het I'V-scherin 
in gelijke mate aan het woord te laten. 
Als de Gaulle het echter nu zou moe
ten herbeginnen zou hij het zeker niet 
zo gemakkelijk laten gebeuren. Want 
indien hi) dan al heef gedacht dat een 
beetje oppositie m het openbaar hem 
niets anders dan goed kon doen, dan 
heeft hij er naast gerekend, 

E«n tweede zaak waarover de GauUe 
zeker spijt zal hebben is het feit dat hij 
eigenhandig, via de macht die hij / a h 
zelf had toebedacht in zijn presiden
tieel regime, ertoe besloten had voor
taan de presidentsverkiezingen door 
een rechtstreekse verkiezing — zoals in 
de Verenigde btaten — te laten plaats 
grijpen. In 1962 liet de GauUe dit door 
een referendum goedkeuren en toen 
stemden 61 % van de uitgebrachte 
stemmen (77 % van de bevolking) het 
goed dat, voor het eerst sinds Louis-
Napoleon zich in 1848 tot president liet 
uitroepen door al<remene verkiezingen, 
een president door de bevolking zou 
worden aangeduid De GauUe s experi
ment is mislukt, want niet eens de helft 
van die bevolking schijnt hem te willen 
als president. Ook dat is belangrijk. 
Zijn beroemde voorganger in dit expe
riment, Louis Napoleon, heeft het trou
wens ook maar drie jaar ui tgehouden. 

E.H.M. 
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De Zuidvlaming de GauUe t . 
XVan de Walle, zoals ieder-
een nu wel langzamerhand 
«al weten) haalde verleden 
Bondag zijn hoogste stem-
menpercentages in de minst ^^ 
Franse delen van Frankrijk : 
bij de Bretoenen en de Nor-
mandiers, de Franse Neder
landers en de Duitsstammi-
gen in het noord-oosten. Om 
te zwijgen van Reunion .. 

REPUBLIEK GOEDKOPER 

Wat verdient de Gaulle aan 
zijn prezidentschap ? In de 
Franse begrotmg van 1966 
zijn volgende bedragen voor
zien : 450.000 fr jaarwedde, 
woning inbegrepen; 129.000 fr 
ijaarwedde als voorzitter van 
de Gemeenschap; 474.000 fr 
representatie-, verplaatsmgs-
en reiskosten; 36.000 fr on-
kostenstaat als voorzitter van 
de Gemeenschap. Dat maakt 
in het totaal 1.089.000 Franse 
fr, hetzij 11 miljoen Belgische 
fr. 

De bevolking van Frankrijk 
is vijfmaal groter dan die van 
België; de Franse president 
moet het stellen met één 
vierde van Belglë's burgerlij
ke lijst 

NIET ALLEEN 

TEGEN FRANGLAIS 

Het bewmd van generaal de 
GauUe heeft steeds een zeer 
grote belangstelling gehad 
voor het Frans als politiek en 
kultureel expansiemiddel. Een 
der laatste beslissingen van 
generaal de Gaulle vóór de 
prezidentsverkiezingen w a s 
de benoeming van premier 
Pompidou tot voorzitter van 
het komitee ter verdediging 
en verspreiding v a n h e t 
Frans. 

In zijn nieuwe funktie moet 
Pompidou ten strijde trekken 
tegen het «franglais», de En
gelse bastaardwoorden die in 
het Frans zijn binnengedron
gen Geen shopping meer op 
weekends en geen parking in 
de blauwe zone. 

De zelfbewuste heren op deze foto vormen de nieuwe Kongolese regering, 
eerste-minister kolonel Moelamba, naast hem slaat prezident Moboetoe. 

Eerste "J tweede links 

De voornaamste opdracht 
van de heer Pompidou is ech
ter, te 'ijveren voor de ver
spreiding van het Frans en 
voor de erkenning van deze 
taal op alle internationale 
konferenties. 

ZIJN BEVOEGDHEDEN 

De grondwet verleent de 
Franse prezident volgende 
bevoegdheden : 

Hij stelt de eerste-minister 
en op diens voorstel de mi
nisters aan. Hij bekrachtigt 
de wetten van het parlement, 
maar kan een tweede bespre
king vragen mdien de tekst 
hem niet bevalt. Hij kan het 
parlement ontbinden na 
raadpleging van de eerste-
minister en van de voorzitters 
der Vergaderingen. Hij kan 
een referendum laten houden 
over een uitgebreide wetge
vende materie. Hij kan bui
tengewone en onbepaalde vol
machten bekomen wanneer 
het land bedreigd is of wan
neer het gezag van de open
bare machten aangetast is. 
Hij tekent de besluiten van 

Waar zijn de dagen van de Mahatma Ghandi? Van het vredesideaal en de 
geweldloze weerstand is in India bitter weinig overgebleven. Het geld dat 
eerste-minister Shastri zo welgezind voor zich Het opstapelen, werd inge
zameld ten bate van het leger; het zal overgemaakt worden aan het mi
nisterie van Landsverdediging. Het konflikt met Pakistan veroorzaakte 
enkele maanden geleden in gans India een hemelhoog oplaaien van een 
strijdlustige geestdrift. Terwijl daar het geld ingezameld wordt om het om 
te zetten in tanks en vliegtuigen, gaan hier de kollekte-busjes rond om de 
honger in de wereld — «ok en vooral in India — te bestrijden^ 

de ministerraad, benoemt de 
burgerlijke ambtenaren en de 
militairen en keurt de ge
loofsbrieven der diplomaten. 
Hij is voorzitter van de hoge 

raad voor landsverdediging 
en hoofd van het leger. Hij 
kan genade verlenen. 

Zo wil het de grondwet van 
1958. In werkelijkheid heeft 

de GauUe zich steeds ruimer 
bevoegdheden toegemeten ea 
versierde hij het prezident
schap met de door hem ui t 
gevonden en aan hem voor
behouden funktie van « gids 
der natie », 
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BIJ de interpretatie van de 
verkiezingsuitslagen van ver
leden zondag dient rekening 
gehouden te worden met het 
feit dat een zeer grote groep 
jonge kiezers heeft meege-
stemd. Meer dan de helft der 
28 miljoen ingeschreven kie
zers is jonger dan 44 jaar. 
Meer dan een derde van het 
hele kiezerskorps is tussen 24 
en 34 jaar oud. 

Dit generatieverschil heeft 
de uitslag sterk beïnvloed. 
Voor meer dan één Franse 
kiezer op drie is de rol van de 
GauUe als hoofd der Vrije 
Fransen onder de oorlog niets 
meer dan een geschiedkundig 
begrip. 

Overal in Frankrijk werden 
op de verkiezingsaffiches van 
de prezident kleefzegeltjes 
aangebracht met de tekst : 
«les jeunes ne votent pas 
pour un pépé de 75 ». 

MICHAIL SIMJANIN 
Wanneer ergens in het Westen een mi

nister zijn portefeuille zou neerleggen om 
hoofdredakteur van een dagblad te wor
den, dan zou geen enkele kommentator 
daarin een bevordering zien; wel integen
deel ! Moest de heer Fayat ujn zetel op 
Europese Zaken ruilen voor een kantoor-
kruk op « Volksgazet », dan zou dat bete
kenen dat zijn politieke ster flink aan het 
dalen is. 

Zo is het echter niet overal. In de Sov-
jet-Unie gaf Michail Simjanin er onlangs 
zijn baantje van plaatsvervangende minis
ter van Buitenlandse Zaken aan, om 
hoofdredakteur te worden van de « Prav-
da ». Meteen rukte hij op van een belang
rijk man naar een V.I.P., een zeer belang
rijk man. 

De pers — en vooral de officiële partij
krant « Pravda » — speelt in de Sovjet
unie namelijk een uiterst belangrijke rol : 
zij is de spreekbuis van de partij. Haar 
zeven miljoen dagelijkse eksemplaren 
worden m heel Rusland zorgvuldig utt-
gepluisd naar aanduidingen omtrent de 
partijkoers en de algemene lijn, aandui
dingen die vaak subtiel verborgen zitten 
in de voor amngewtjden steeds eendere 
bombastische patetiek van het parttj-jar-
gon. De 1 Pravda > heeft iedere dag ver
schillende uitgaven, waarvan de Moskouse 
met twee en half miljoen oplage de voor
naamste is. In het centraat bedrtff te Mos
kou worden iedere dag kartonmatnjzen 
gemaakt voor alle uitgaven; per vliegtuig 
worden deze matrijzen naar een twintig
tal drukkerijen elders in het land overge
bracht, waar dan de plaatselijke edities 
gedrukt worden. Het verschil tussen de 
Moskouse en de overige edities ts trou
wens miniem; alleen de teater- en radio-
progiamma's weiden verwisseld, foor de 
rest leest gans de Sovjet-Unie — vati ka-
menez-Podolsk tot Sakalin — ledeie dag 
dezelfde uniforme « Pravda ». 

Het « nieuws > is in deze officiële paitij-
kiant slechts van sekundaire betekenis. Zo 
handelt het hoofdartikel nooit over de 
aktuahteit, het beperkt er zich toe, de al
gemene lijn van de partij inzake belang
rijke principiële aangelegenheden of ook 
inzake bepaalde bazisproblemen tn de sek
toren ekonomie, par tij-organtsatie of kui
tuur te verduidelijken. En het geeft richt
lijnen voor de kommunistische takliek 
overal ter wereld. Wanneer bijvoorbeeld 
enkele weken geleden de « Pravda » bleei 
hameren op de noodzaak om « anltmono-
polistische koalities > te vormen, dan wis

ten de verantwoordelijken van de buiten
landse K.P.'s dat het Kremlin eens te meer 
overschakelt op de oude beproefde Volks-
front-taktiek anno 1935. 

Deze speciale positie van de « Pravda » 
als officiële partij-krant ts haar sterkte en 
tevens haar zwakte. Haar sterkte, zodat zij 
praktisch als enige krant ter wereld van
daag nog kan verschijnen in de grauwe 
en ultra-konservatieve vorm waarin ze 
meer dan een halve eeuw geleden gegoten 
werd en waaraan alle veranderingen m de 
Sovjet-Unie niets hebben kunnen of wil
len wijzigen. Haar zwakte, omdat haar 
officiële eentonigheid er de hoofdoorzaak 
van was dat het zusterblad « Isvestija > 
onder Kroesjtsjev's schoonzoon Adsjoebei 
haar qua oplage naar de kroon kon ste
ken. Adsjoebet, die herhaaldelijk het Wes
ten bezocht, had de pers m de VS. en tn 
Engeland van dichterbij bekeken en voer
de op voorzichtige Sovjet-Russische schaal 
enkele vernieuwingen in • meer headlines 
en illustratie, levendige en direkte repor
tages en — toppunt van weelde! — af en 
toe zelfs een voorzichtige pennetwist met 
de « Pravda ». 

Men zou er echter verkeerd aan doen, 
de speciale aard van de « Pravda » zonder 
meer te herleiden tot haar kommunistische 
oorsprong en opdracht Er zijn heel wat 
dingen in de Sovjet Unie die op het eeiste 
zicht « tipisch kommunistisch * zijn, maar 
die bij nader toezicht blijken te behoren 
tot aloude oer-Russische traditie. Zo was 
reeds de eerste krant die ooit in Rusland 
verscheen, de « Wedomosti >, een vioege 
voorloper van de « Pravda >. Het blad 
werd uitgegeven sinds 1703 onder Peter l 
en de hoofdredakteur was niemand min
der dan de tsaar zelf. Peter l waakte er 
zorgvuldig over, dat in de « Wedomosti » 
slechts teksten verschenen die zijn politiek 
dienstig waren; persoonlijk koos hij ma-
miskripten uit en wees hij aan, wat uit 
de buitenlandse pers mocht worden over
genomen. 

In talloze dingen van de kleine en de 
grote politiek heeft de Sovjet-Unie een
voudigweg de tsaristische erfenis overgeno
men. In zekere zm kunnen we dan ook 
besluiten mei vast te stellen dat kameraad 
Michail Simjantn op de troon van Peter I 
IS gaan utten toen hij hoofdredakteur van 
de « Pravda » werd . alleszins dus eert be
langrijke bevordering Zo verstaan de Rus
sen dat, ook dte van voor 1917. 

A N. Tovano. 
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Vlokken mist hingen als kapotgescheurde lakens over het veld. Vanachter de 
bossen helemaal tn het Oosten kroop een karwtelgrote zon roestig-rooa en 
tnoetzaam naar omhoog. Een kouweltjke wind beet in de oren, zodanig dat wij 
verplicht waren beschutting te zoeken, diep in de overjaarse jas die wij voor de 
gelegenheid hadden aangetrokken en waarop onze udem tot rijp verwerd Wij 
zaten in een vogelvangershut, een bouwsel dat van stro, takken en planken, ver
zwaard met graszoden, was opgetrokken. Op 'n petroleumkacheltje sputterde eeH 
pannetje spek en werd een drinkebus met koffie warmgehouden. In dat — niet 
meer tot deze tijd behorende — kader maakten wij een echte vogelvangst mee. 

Het seizoen Is ten einde. Sinds 15 
november is de tijd dat er aan vogel
vangst mocht gedaan worden afgelo
pen. Laten de tegenstanders van dit 
bedrijf dus niet zeggen dat wij door 
deze beschrijving van de teiten pu
bliciteit maken voor deze sport en 
laten de vogelvangers, die in Vlaan
deren nog vrij talrijk zijn (marsj eer
den zij niet enkele jaren geleden met 
twintigduizend voor l^un recht ?) het 
gewoon beschouwen als een kennis
making-voor-de-buitenstander m e t 
hun bedrijf. 

• TREK 

De vogelvangst vindt plaats in de 
periode van de trek. Telkenjare ko
men duizenden vogels uit noordelijk 
gelegen landen over onze kontreien 
vliegen op hun weg naar het zuiden. 
Velen zullen zich in dat verband reeds 
de vraag gesteld hebben waarom al 
die vogels op dat bepaalde tijdstip in 
de herfst beginnen te reizen en dan 
luidt de vooi de hand liggende ver
klaring dat zij vluchten voor de kou
de Toch IS dat strikt genomen niet 
helemaal zo want de ons zo ver
trouwde reiger (om slechts één voor
beeld te noemen) is reeds lang naar 
het zuiden gewiekt voordat zijn vis
waters bevroren zijn of vooraleer er 
sprake is van koude. Hetzelfde kan 
gezegd worden van de zwaluwen en 
andere trekvogels 

De man in de hut vertelde ons dat 
de vogels in werkelijkheid worden 
aangegrepen door de trekdrift die hen 
aanzet tot verhuizen. Die trekdrift 
treedt steeds op bepaalde tijdstippen 
op bi] de verschillende soorten. Zo 
zijn er vogels (en onder meer de ooie
vaars) die samenkooien op een zeke
re plaats en die daar de komst af
wachten van soortgenoten uit hoger-
gelegen streken, om dan samen de 
reis naar het zuiden te ondernemen. 
Dit IS eigenlijk wel het beste bewijs 
dat de trekdrift nagenoeg overal te
zelfdertijd optreedt en dat er alleen 
een verschil ontstaat van enkele da
gen, nodig om de afstand af te leg
gen die de vogels uit het noorden van 
hun soortgenoten in ons land of ver
derop scheidt. 

VOGELVANGER 

Op de trekwegen hebben de vogel
vangers zich opgesteld En de grote 
trekwegen liggen langs het water, 
vooral langs de Schelde, hoewel er 
natuurhjk ook vogels reizen langs 
andere delen van het land. De beste 
plaatsen voor de vogelvangst liggen 
op braakliggende gronden ot weiden, 
liefst deze waarop enkele struiken of 
onkruidgewassen groeien zoals distels, 
zuurkruid en weegbree. Open plaatsen 
in de nabijheid van boomgaarden, 
verwijderd van de huizen of gelegen 
in de omgeving van bossen, zijn ook 
ideaal voor de vangst. Vele vogels 
hebben namelijk de gewoonte in bos
sen te overnachten en gaan op zoek 
naar voedsel in boomgaarden. 

In de meeste streken wordt met een 
slagnet gevangen dat bestaat uit twee 
delen met elk een lengte van onge
veer twintig meter en twee meter 
breedte, zoals trouwens voorgeschre
ven is in de wet die zeer nauwkeurig 
het materiaal omschrijft dat mag 
aangewend worden. Zo ook voor de 
gaasopenmg, die 12 millimeter in het 
vierkant mag omvatten bij 'n koord
dikte van 1 mm. Dergelijke netten 
worden aangewend voor de vangst 
van vinken, kneuters en andere klei
nere vogels, ook voor spreeuwen en 
lijsters- Voor de vangst van ganzen 
en kievitten gebruikt men netten die 
een koorddikte van 4 mm hebben en 
een gaasopening van 20 bij 20 of 30 
bij 30. De netten, die vroeger uit nor
male hennepkoorden vervaardigd wa
ren, maar tegenwoordig uit nylon
draad worden samengesteld en dus 
beter bestand zijn tegen de weersom
standigheden, worden aan de uiterste 
buitenkanten bevestigd aan stokken 
die rond een pin in de grond kunnen 
draaien. Kabels met spiraalveren zijn 
op hun beurt vastgemaakt aan zwaar-
geheide palen en maken het mogelijk 
het net met één klap dicht te drukken. 

SLECHTE 
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YOOR VRIJE 

VOGELS 
staan) zijn getaand, ofwel in groene 
nylondraad zodat ze haast onzicht
baar zijn. 

Bij het aanlokken van vogels ge
bruikt men bosjes distels die vooral 
aantrekkingskracht uitoefenen op de 
distelvinken. Daarnaast zijn er ook 
lokvogels die in kooitjes opgesloten 
zitten. De grootte van deze muiten is 
volgens de reglementen, die opge
maakt werden m samenwerking met 
de dierenbescherming, vastgesteld. 
Ze staan geplaatst bij de netten en 
bij de hut zelf. De vogels lokken door 
g e r o e p hun soortgenoten in de 
lucht, wanneer deze komen aanvlie
gen. Daarnaast zijn er ook roervogels. 

dat wil zeggen: vogels die met een ga-
r eelt je m de omgeving van het net 
worden vastgemaakt en die door 
middel van een dun lijntje, dat tot in 
de hut loopt, kunnen gedreven wor
den tot vleugelgeklapper wat even
eens van aard is om de vrij vliegende 
vogels aan te zetten, op de plaats van 
de vangst neer te strijken. Het ga-
reeltje wordt over kop en vleugels ge
schoven, zodanig dat de diertjes er 
weinig hinder van hebben. 

De vogelvanger zelf weet ook te lok
ken door middel van een stel koperen 
fluitjes, waarmee hij de roep van 
verschillende vogels kan nabootsen. 
Er zijn ook vogelvangers die gewoon, 

• LOKKEN 

De plaats waar gevangen wordt Is 
gezuive'rd en geëffend. De netten zelf 
(voor zover ze uit hennepkoorden be-
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in Vlaanderen 
zonder nevenhulp allerlei geluiden 
kunnen nabootsen en op deze wijze 
de overvliegende vogels naar bene
den < trekken ». Bij de vangst van 
grotere vogels zoals eenden, ganzen, 
kievitten en roofvogels worden grote 
rieten manden gebruikt waarin de 
lokkers worden ondergebracht. Deze 
vangst geschiedt haast uitsluitend 
met wetenschappelijke doeleinden, 
uitgenomen deze op de roofvogels als 
klampers en brewieren. die vaak door 
de inlandse vogelvangers in hun net
ten gestrikt worden en gedood omdat 
de meeste vangers er vijanden in zien. 
Ze komen namelijk in de omgeving 
van de vangstplaats rondtoeren en 
zijn er oorzaak van dat andere vo
gels niet meer durven naderen. 

VANGST 

Wij keken door de kijkgaten van 
de hut, tussen de takken en de jute
zakken deor naar de zaadbossen en 
de distels die onduidelijk te zien wa
ren in de ochtendlijke schemering. De 
wind kwam uit noordelijke tot ooste
lijke richting aanzetten : volgens de 
man aan het trektouw het beste weer 
voor de vangst Wanneer er een klad 
vogels komt aanvliegen, heeft de man 
dat al lang opgemerkt voor wij iets 
zien bewegen en wanneer wij einde
lijk — wij zijn nochtans brilloos en 
hebben een goede gezichtsscherpte — 
de bende zien. heeft hij reeds naar 
het fluitje gegrepen dat de roep van 
de kneuters nabootst De vogels in de 
kooitjes beginnen daarop eveneens 
te roepen, hetgeen door hun soortge
noten m de lucht beantwoord wordt 
Ze cirkelen even rond en vallen dan 
plotseling in het net dat onmiddellijk 
dichtklapt Voor een vogelvanger 
komt het er immers op aan zo vlug 
mogelijk te «trekken *, zelfs nog 
vooraleer de vogels helemaal op de 
grond zitten om aldus te beletten dat 
zij onmiddellijk weer zouden opvlie
gen. De man voorkomt dit door te 
spekuleren op de reaktie van de 
neerstrijkende dieren. 

De vogelvanger die wij vergezelden 
heeft — tenminste die dag — geen 
enkele vogel gedood, hoewel er onder 
de vangst lijsters en spreeuwen waren 
die door velen ter plaatse doodgene-
pen worden. 

• VERBODEN 

Wordt dit bedrijf veelal met netten 
bedreven, dan zijn er ook andere 
vangstmetoden en zelfs verboden 
middelen, die door de wet streng 
worden b e s t r a f t zo men erop be
trapt wordt. 

In de Kempen wordt nog weleens 
gebruik gemaakt van slagkooien die 
in een boom of mast worden opge
hangen en enigszins schuil gaan ach
ter een takkebosje. Elzenproppen die
nen hier meestal als lokmiddel, voor
al voor mezen. De beestjes komen 
naar het takkebosje en duikelen 
langs een slagvalletje in de kooi. 

Een verboden vangst is deze die ge
schiedt door middel van vogellijm, 
wat vooral in de winter gebeurt wan
neer de vogels door de honger aange
zet worden naar de bewoonde delen 
te komen Takjes die met kleefstof 
worden mgesmeerd, worden op een 
plaats gelegd waar vogels komen drank 
of eten zoeken, bijvoorbeeld bij een 
drinkbankje of een voederpot, of nog 
langs een gat dat in het ijs van een 
beek werd gehakt. De vogels blijven 
in de lijm vastzitten en vormen een 
gemakkelijke prooi. Er wordt ook nog 
aan vogelvangst gedaan door middel 
van strikken of stroppen die vooral 
in de lijsterbessenstruiken worden 
aangebracht. Het zijn dunne draden 
met loshangende open knoop die de 
vogels bij het pikken aan de bessen 
veitassen en de diertjes wurgen. 

De vangst met sleepnetten komt 
ook nog voor in onze kontreien. Men 
spant ze boven weiden of daken, zo
dat de vogels die in strijk vlucht er
over gaan, erin verstrikt geraken Ook 
patrijzen worden op deze wijze ge
vangen men jaagt hen voorzichtig 
op zodat zij over de grond blijven lo
pen en naar het net toegedreven 
worden. 

VALKEN 

Vroeger waren het vooral schaap
herders of boerenknechten die zich 
onledig hielden met de vogelvangst 
omdat het voor hen dan toch «dood» 
seizoen was. V e l e n kwamen uit 
Zeeuws-Vlaanderen naar onze ge
westen omdat de vangst hier gemak
kelijker te bedrijven was. 
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Heden ten dage zijn het vooral 
werklozen of gepensioneerden die als 
vogelvangers optreden. Immers moet 
men over de nodige tijd beschikken 
om dit bedrijf te kunnen uitoefenen 
vermits slechts gedurende een korte 
tijd aan vogelvangst mag gedaan wor
den, namelijk van 1 oktober tot 15 no
vember. Soms gebeurt het wel dat 
mensen hun verlof opsparen tegen 
die tijd om zich aan deze liefhebbe
rij te kunnen begeven, vermits zij ze 
beschouwen als een sport zoals de 
jagers en de vissers. 

Anderen weer zien hierin een mid
del tot bijverdienste. Het vangen van 
enkele honderden spreeuwen per dag 
is immers geen uitzondering. Derge
lijke vangsten worden « dood » op de 
« Crié » of veiling verkocht en kunnen 
prijzen maken van 1 tot vijftien fr. 
Levende zangvogels mogen niet meer 
op de markten verkocht worden, zoals 
dat vroeger wel het geval was en on
der meer op de Antwerpse Vogelmarkt 
die een der bekendste was. Partiku-
lieren of winkels mogen dergelijke 
vogels nog wel verhandelen. Volgens 
de wet zijn er elf soorten die mogen 
gevangen worden : botvink, groen-
vink, elssijs, distelvink, noordvink, 
kneuter, geelgors, spreeuw, lijster, 
goudvink, appelvink en steenkneuter. 
Alleen mussen, spreeuwen en lijsters 
mogen gedood worden. 

Dat er nog wel eens op mussen ge
vangen wordt ervoeren wij in een 
Kempisch dorp, waar een van de al-

l!llSI'il{lllliili|||<ill{lii|!iivll''iliili.èl|ilJiin|!{!lii.ilMiifi 

oude gilden haar ontstaan zelfs te 
danken had aan deze vangst die ech
ter niet met netten gebeurde maar 
wel met kruisbogen ' Of de mussen-
gilde er nog in slaagde al te veel bult 
te maken is ons niet bekend, overi
gens geloven wij niet dal er nog mus-
senplagen zijn waarvan destijds de 
bestrijding een der hoofddoelen was. 

Een andere eigenaardige vangst-
netode die wij eens meemaakten was 
deze zoals zij in de middeleeuwen be
dreven werd met slechtvalken, die 
afgericht waren en met een kapje 
over het hoofd zaten te wachten op 
de sterk gehandschoende hand van de 
jager om. eens losgelaten, zich hon
gerig te begeven naar een kraai die 
als een vod door de lucht fladderde 
en even later onder de woeste klau
wen van de valk kapotgepikt werd. 

De vog-elvangst heeft ons in het 
buitenland geen goeie naam bezorgd, 
vooral omdat de wetgeving op de be
scherming van de vogelstand in ons 
land veel te wensen overlaat. De be
staande wetgeving treedt inderdaad 
niet selekterend op en laat toe dat 
on verantwoordelijken die niets ont
zien, zonder praktisch gehinderd te 
worden, van wat een volksvermaak 
zou kunnen zijn een echte slachtpar
tij maken. De echte vogelvangers die 
beheerst en doordacht te werk gaan, 
worden mede door de schuld van der
gelijke personen in een slecht daff« 
licht geplaatst. 

Staf De Lie. 
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KINDEREN 
Ik doe verbouwingen, of beter, ik 

laat verbouwingen doen. 
Niet dat mijn huis niet stevig ge

bouwd is, want volgens de buren 
staat het er al dertig jaar, meestal 
wel onbewoond, maar het slaat er 
goed tussen al die bomen. Het brak 
de monotonie van de natuur zo wat 
te opvallend. Daaiom hadden we 
besloten, mijn vrouw en ik ook weL 
een beetje, dal we bijvoot beeld cen
trale verwarming konden laten aan
leggen. 

In die lange winters van bij ons is 
dat ook wel praktisch. En schilderen 
en ergens een muur uitbreken. Het 
waarom van het supprimeren van 
die onschuldige muur ontging me 
volledig, maar dit is niet het enige. 

Gezien ik geweldig handig ben m 
het laten vallen van verfpotten 
(liefst volle), hel verkeerd plaatsen 
van ladders en het akkuraat breken 
tan ruiten, had mijn vrouw me zeer 
vriendelijk met hel zoontje van de 
huren wandelen gestuurd. Ze riep 
me na dal hel om vijf uur wel klaar 
zou zijn voor die dag. Nu was de 
herfst de kleur van whisky al wel 
voorbij, maar toch scheen er ergens 
zon. Dal zoontje van onze buren, de 
familie Koekelcoren — ik kan hel 
echt niet helpen — is een flink uit 
de kluiten geiuassen zesserd [wij de
den het vroeger met zeep, maar de 
tijden zijn sindsdien veel veran
derd). 

He wandelden door de herfstige 
bossen e?i schoven telkens een viacht 
doornatte afgevallen blaren mee. 

Plots zag ik een eekhoorntje 
pluimstaarlend van de ene den in de 
andere spüngen. Geïnteiesseeid door 
dit levend museumstuk keek ik het 
na, lei wijl het zenuwachtig snel een 
ganse reeks totaal nutteloze bewe
gingen maakte, tot ik stomweg in een 
greppel trapte en enkel nog de voch
tigheid in mijn schoenen en de ve
gen op mijn broek me bezighielden. 

Af en toe moest ik de uit die klui
ten gewassen peuter het gebruik van 
een zakdoek diets maken, wat telkens 
op een angstwekkende krijgskreet 
onthaald werd, maar ja, hel moest, 
had mijn eega gezegd. Met het oog 
op een warm souper deed tk het dan 
maar, gelaten en geduldig. 

Kareltje K., want zo heet het ke
reltje, wiens vader een wasserij uit
buit (baat heeft hij er zeker bij) be
keek me lang en zei dan plots : « Ik 
weet toch wie de vuilste was heeft 
van het ganse doip! » 

Verbluft en enigszins gekrehkt om
dat hij me zo aankeek, trachtte ik 
zo iets Ie opperen van « ach ja, en 
uie is die viezerik dan wet? », maar 
Kareltje K. had er reeds aan toege-
i oegd : « Maar ik mag het je lekker 
niet zeggen van vader ». 

Dit laatste viel als een steen on 
omwonden op mijn o zo tere maag 
en ik maakte snel de bedenking dat 
ik beter toch de was ergens anders 
ging brengen dan bij de Koekelco-
lens. Niet dat ze niet zindelijk was
sen, maar ik vond het zo akelig die 
ondeugend-lachende ogen van Ka-
I eitje K. (helemaal zijn vader trou
wens, ook een rotvent) te moeten 
trotseren. Daarbij, soms moet ik er 
eens gaan telefoneren en zo. Uitein
delijk loop je dan ook niet met je 
vuilste was bij de buren binnen, 
dacht ik bij mezelf. 

Een nieuwe krijgskreet ontduikend, 
maakte ik iets grondiger zijn lief 
neusje zuiver en bedacht een smoesje 
om hem te kalmeren. 

We slenteiden traag en stilzwijgend 
huiswaarts. Tot we voorbij het kin
derhome « De Mierennest » kwamen 
in het bos achter mijn huis. Onwille
keurig versnelde ik mijn stap. Stel 
je voor dat ze hier ook gingen ver
bouwen en ik moest gaan wandelen 
met het zoontje van mijn boekhou
der. In welke greppel zou ik dan 
weer trappen? 

bobb bern. 

haar ei 

Voor één keer ben ik geneigd de 
mannen gelijk te geven, al zal ik dat 
voor geen geld ter wereld ooit aan om 
het even welke man toegeven — hij 
mocht zich eens illuzies gaan maken ! 
— maar vrouiyen zijn inderdaad ei
genaardige wezens. 

Wij zijn immers die broze en frêle 
schepseltjes die, als zij met manlief 
(of verloofde-lief of vriend-lief) uit
gaan, met ontroerende zorg moeten 
omringd worden : manteltje aanne
men, stoeltjes bijschuiven, stoeltje 
weer wegschuiven om te gaan dansen^ 
manteltje weer aangeven als we wil
len weggaan, dat alles om te verhin
deren dat wij ons te moe zouden ma
ken. 

Wij zijn echter ook die broze en 
frêle schepseltjes die elk jaar opnieuw 

door een schoonmaakvirus worden 
aangetast. Het huis waar we een heel 
jaar aan één stuk in peis en vrede in 
gewoond hebben, is dan opeens «zo 
vuil dat we er niemand meer durven 
ontvangen ». En dus zetten de breek
bare vrouwtjes zich dapper aan het 
schrobben, het poetsen en het schil
deren. En zodra het « nestje » er dan 
weer « min of meer toonbaar » uitziet 
(« had jij nu nog even dat kleine ka
mertje willen schilderen, dan was het 
helemaal in orde geweest, maar na
tuurlijk, als ik het hier niet doe... »), 
is het tijd dat we even van omgeving 
veranderen. Na al dat werk zijn we 

WEER BENENNIEUWS 

immers aan een vakantie toe, en ie
dereen gaat tegenwoordig toch op 
reis ! 

Wij beginnen vol goede moed in te 
pakken, de luchtigste kleedjes het 
eerst. In de stad durven we het ei
genlijk niet goed dragen, omdat het 
décolleté wel wat groot is uitgevallen; 
maar aan zee valt dat immers hoege
naamd niet op, daar is al zoveel bloot 
te zien ! Als we enkele weken later 
terugkomen, zijn we zo mooi bruin 
geworden dat we het in de stad ook 
willen tonen, waarom ook niet, onze 
hals mag toch gezien worden ! 

Maar dan begint het ! Nog voor de 
winter zich nog maar in de verste 
verte heeft aangekondigd en voor er 
sprake is van de nieuwe winterkollek-
ties, worden wij toch al voorbereid. En 
wel op een zeer efficiënte manier : 
door de koopjes. Vermits wij allemaal 
vooruitziende vrouwen zijn (elke ge
lijkenis met een bestaande beweging 
is louter toevallig), doen wij nu onze 
inkopen voor de winter. Dan zijn we 
helemaal niet meer broos en frêle, we 
zijn als leeuwinnen die bloed hebben 
geroken. Of als u het romantischer 
uitgedrukt wil, die hun kroost be
dreigd zien. Alle beschaving en 
schaamte valt van ons af en zo kun
nen wij ons beter verdedigen tegen de 
andere leeuwinnen die natuurlijk ook 
net « ons » koopje wilden... 

Daarna komen de nieuwe kollekties 
met al het nieuwe voor de dag. En 
aangezien wij het helemaal niet op 
prijs stellen voor ouderwets of niet-
modieus door te gaan, hollen wij naar 
onze kleerkast... om daar voor de zo
veelste keer vast te stellen dat • wij 
niets hebben om aan te trekken. 

Wat nu begonnen ? Ons budget is 
hopeloos in de war geraakt door de 
vele koopjes waardoor we al die be

sparingen hebben gedaan. Met wee
moedige ogen kijken we naar de 
mooie, hyperslanke mannequins die 
blijkbaar niet zo dol zijn op slagroom 
en chinees eten en die niet af te r e 
kenen hebben met onze geldzorgen. 

«De korte rokken laten puntige 
knieën vrij », las ik in een weekblad. 
Maar wat doe je in 's hemels naam 
als je gewone ronde en niet eens zo 
heel mooie knieën hebt ? Ben je dan 
gedoemd de rest van je dagen te 
slijten in oudmodische jurken, of 
moet je gewoon een jaartje overslaan 
en wachten op de volgende modegril
len ? Stel je voor dat de Parijse mo
dekoningen dan opeens dikteren dat 
het aksent valt op smalle heupen, of 
dat we een hoge rolkraag moeten 
dragen omdat die zo flatteus is voor 
een zwanehals ! Mijn heupen zijn na 
verloop van tijd duidelijk zichtbare 
rondingen gaan vertonen en mijn 
kin begint zowaar al een kompagnon 
te krijgen. 

Dergelijke bedenkingen leiden elk 
jaar opnieuw tot één onweerlegbare 
konkluzie : ik ben geen vrouw die de 
mode kan volgen, daar ben ik veel te 
gewoon voor. Ik kan nooit eens wat 
aksentueren, want overal hapert wat 
aan. Dapper probeer ik mij dan maar 
in mijn lot te schikken. 

Hoewel... als ik nu die oude witte 
jurk eens ging veranderen in Cour-
règes-stijl, met een heel korte rok ? 
Ik denk wel dat het mij zou staan..» 

Zei ik u niet dat vrouwen eigen
aardige wezens zijn ? 

free beck 

(fb) Misschien verdenkt u ons ervan dat wi.i een 
beetje te veel aandacht besteden aan de vrouwelijke 
onderdanen, maar wij hebben weer een leuk benen-
nieuwsje. Toen deze winter de ultra-korte rokjes ge
lanceerd werden, dacht iedereen : « Lieve deugd, wat 
zullen onze dametjes kouwe knieën hebben deze win
ter ! ». Daar is intussen al een oplossing voor gevon
den : knieverwarmers. Uit bont. Ze zien er ongeveer 
uit als de ouderwetse mof waar onze grootmoeders 
mee rondliepen, maar worden (natuurlijk) in paar 
verkocht en worden (ook natuurlijk) om de knieën 
gedragen. 

' DE LENTE IS AL O P KOMST 

(fb) Mode-ontwerpers zijn in feite deksels sadistische 
kerels. Amper zijn de stormen rond de winterkoUek-
ties wat geluwd, of zij komen alweer op de proppen 
met een massa fonkelnieuwe lentetoiletjes. In Ame- , 
rika hebben de «strandpijama's» veel sukses. Het 
gaat hier om lange broeken (natuurlijk met wijd uit
lopende pijpen), met een bijpassend ont- of verhul
lend bovenstuk. Bijzonder geschikt voor ons klimaat, 
je kan zo gemakkelijk overschakelen van zomer- naar 
winterkledij.» 

' N E W L O O K 

(bbb) De grote rage te Parijs dit winterseizoen is het 
bont bedrukte bont, niet duur en daarom veel ver
kocht. Waarom ook geen jas dragen van tijgervel dat 
rustig met blauwe ruiten bedrukt is ? Wel ongewoon* 
maar te loven initiatief, is het feit dat in verscheide
ne warenhuizen vooral gedacht wordt aan vrouwen 
in de dertig. Trouwens, de mode moet ook niet altijd 
op het jonge meisje van 20 jaar gericht zijn De mauve 
en lila fluwelen of mousselinen jurkjes vormen de 
bazis van deze nieuwe « thirty look ». 

' UNIVERSITAIRE VROUWENEMANCIPATIE 

(fb) Het studentenblad van de universiteit van Cam
bridge bestaat welgeteld 34 jaar. Niets belangrijks, 
denkt u waarschijnlijk. Belangrijker is echter wel het 
feit dat voor het eerst in deze 34-jarige geschiedenis 
nu een vrouw als hoofdredakteur werd aangesteld. De 
21-jarige Suzy Menkes verklaarde natuurlijk braaf dat 
zij er altijd van gedroomd had joernalistiek te bedrij
ven, en dat zij grote plannen had voor « haar » blad. 
Sceptische heren vragen zich nu af wat zij ervan t e 
recht zal brengen, maar de vrouwen weten wel beter . . 
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heimwee naar orde en wetmatigheid 

Kijk! Klik! Kijk hier kijk daar! Kijk meisje, kijk mensen! Je kan 
naar alles Kijken. Ei doorbeen kijken ei in kijken et langs kijken... 
er over kijken en vergeten. En plots is er iets fwat? wie?) waar je 
van 3taat te kijken onbegrijpend verrast, dromend, ^en stuk hout 
met stekels b.v. Je begrijpt er niets van, bet gaat je cgen te buiten, 

maar vergeten doe je hel niet. Als je uitgekeken bent, neem je het 
mee, ongeweten in je hoofd.» iets vreemds, iets poëtisch iets waar
van je noch het begin noch het einde weet, maar waarvan je voelt 
(in een moment van onbewuste herkenning) • hel is een levend iets, 
een onbegrepen waarheid, een ja-ik-weet-het-niet, maar ik hou er
van. (N.V.B.) 

Df meest brutale ontwikkeling in de 
kunsigesctiiedenis der laacste eeuwen is 
ongetwtiteld het ontstaan . n ae ab-
strakte kunst Na ongei/eei 60 jaa? ts 
een groot deel van de kntici en hei pa 
bliek er nog steedi niet van bekomen. 
Hoe ook, de abstrakte kunst zaï oiina 
zeker een dei meest typiscfie kuituur 
verschijnselen van om itiaperk olti 
ven. Daarom «r het wei nuttig exen na 
te gaan hoe zo n plotse etf massau ont 
wikkeling kon plaats (grijpen Hoewel 
een dergeliik onderzoek zeer spekulatiei 
IS. De ekonomurhe en politieke gechie-
dents kan zich op feiten en cijfers be
roepen, terwijl de kunstgeschiedenis 
steeds het interpreteren bitjft van ui
terst individueel geestesmateriaal, 

S I T U E R I N G 

Kunst IS een gebier! wanrïn «loriale en 
individuele krachten cii Kontlikten een 
simbolische gedaante krijgen Zij is echter 
geen sociaal determinisme, wel een empi
risch feit. Zo vindt bijna elk sociaal gevoel 
— zonder rechtstreekse bindingen — zijns 
gelijke in de kunst In ontt tijd is dooi de 
gebeurtenissen en de evolutie van de denk
wereld en de wetenschap, ons vertrouwen 
in de zintuiglijke waarneming erg ge
schokt en heett als reaktie, het streven 
naar een boven het toeval verheven bena
dering van de werkelijkheid en het zoeken 
naar wetmatigheid, «n svmptomatische be
tekenis gekregen Zoals ons chaotisch we-
reldgevoel is ook de moderne kunst in haar 
«trekkingen vrij kompleks. 

Een ervan loopt parallel niet het men-
«elijk verlangen naai objektieve wetmatig
heid. Dit aspekt, geboren in de slienge. 
soms haast mistieke ij\er van enkele ate
liers en gegloeid tot een bepalend element 
van de vormgeving, lag aan de basis van 
het ontstaan van de abstrakte kunst. 

FRANKRIJK 
De 2 polen van de hele kunst zijn : 

enerzijds het spontane, lyrisch expiessieve 
schilderen, dal in de moderne kunst begon 
bij van Gogh en via het expressionisme 
naar het intoimeel abstrakte leidde, en an
derzijds, de oidenende kunst waarin de 
Fiansman üezanne aan het beginpunt 
slaat. 

In strijd met het zintuiglijke schilderen 
\an zijn ujdgenoten wilde Cezanne niet 
langei de waarneming dupliceren, maai 
wel oide in de toevalligheid dei verschijn 
selen brengen. Zo zal hij geen natuurin
druk registreren, maai dooi empirische na
tuurstudie tot de algemene wetmatigheid 
der natuurvormen komen en deze lot een 
autonoom schildeiij verwerken Illustratief 
zijn hiei zijn stillevens, waai de verhou
dingen, kleuren, vormen en schikking 
reeds een gepurifieerde kompositie zijn. 

De stillevens der kubisten, de toender-
tijdse Ficasso en Bracque, zijn daarom ook 
te vergelijken met deze van Cézanne. De 
beginplaats en -datum van het kubisme, 
Panjs 1907, valt niet zondei reden samen 
tnet de Cézanne-herdenkingstentoonstelling. 

Voor het kubisme telt alleen de ultieme 
tijdloze wetmatigheid Subjektieve, veran
derlijke elementen als kleui en licht wor
den konsekwent geweerd. Enkel de uit hel 
voorwerp gedistilleerde grondvorm is be-
langrijk en wordt dan ook uit alle moge
lijke gezichtshoeken verwerkt tot een kom
positie, tot een absoluut, bijna geome
trisch geheel. 

Na 1912 e\olueeit het kubisme van anali-
tisch naar sintetisch D.w.z. het «childerij 
is niet langer het getransfonneeide figura
tief van een voorwerp, maai kreéert en be
paalt nu zelf het voorwerp. 

Volgens de aanhangers van deze richting 
zou de schilderkunst dan voor het eerst, 
2oals de muziek het steeds geweest is, een 

autonome kunst geworden zijn; niet lan
ger, zoals bij de analitische kubisten, woidt 
een fles herleid tot het kompositie-element 
cilinder, maar < de kunst wordt zelf krea-
tief » en Juan Gris zegde : « Uit een cilin
der maak ik een fles ». 

ITALIË EN D U I T S L A N D 

Zoals de Franse kunstenaars hun wereld
beeld opbouwden volgens de wetten der 
geometrie, deden de Italiaanse futuristen 
dit volgens deze der dinamiek. Snelheid is 
het toppunt der schoonheid, verklaart Ma-
rinetti. 

Hun principe is, dat geen enkel voor
werp tijdsgeisoleerd bestaat; zodoende 
wordt de vorige en toekomende bestaans-
faze in het beeld dinamisch geïntegreerr' 

en het uiteengehaalde voorwerp vindt xijn 
kompositorische eenheid in de wetmatig
heid der bewegingslijnen. Delaunay is voor 
dt Duitse groep « Der blaue Reitei > 
(Mare, Kandinsky, Macke) de kontaktmaa 
met het futurisme en kubisme, waarvan de 
invloeden aan een gemeenschappelijk pan* 
teïstisch streven, het zoeken naar een men
selijke verbondenheid met de natiiui, indi
vidueel worden aangepast. 

N E D E R L A N D 

Wanneer de eeiste wereldoorlog in de 5 
hogergenoemde landen ut stouikiaiiK aer 
eerste jaren verzwakt, LS het de degelijke, 
puriteinse Nedeilandst geest die dt auto
nome schilderkunst tot haai zuiverste ex
treem zal voeieii. 

Uit de « De Stijl >-gioep (Oud, Van 
Doesburg, Mondriaan) zou dan ook de 
voor de moderne architektuui zo belang
rijke Nieuwe Zakelijkheid herboien wor
den. Mondriaan verabsoluteert veel verder 
dan de kubisten dit toelaatbaai vonden. 
Hij herleidt de werkelijkheid tot een ritme 
van horizontalen en vertikalen. De sober
ste plastische middelen (de rechte lijn. de 
3 elementaire kleuren rood, blauw geel en 
de 3 elementaire * met-kleuren » zwart, 
wit, grijs) volstaan hem om, ontdaan van 
elk bijverschijnsel en makkooid met de wet 
der harmonie, een volwaardige kunst op te 
bouwen. Bijna gelijkaaidig verloopt de 
evolutie in het jonge Rusland waai de kon-
struktivisten (Tatlm, Cabo, Malevitch, 
Pevsner) hun individuele hriek verlaten 
en een door de techniek geïnspireerde orde 
nastreven. De teleurstelbng die het regime 
hen bracht, betekende enkele jaien later 
voor sommigen van hen uitwijken naar 
Duitsland en Frankrijk, vooi andeien een 
dramatische zelfmoord. 

DAS BAUHAUS 

Ingevolge allerlei omstandigheden vin
den m 1919 al de hogeigenoerade stromin
gen een uiteindelijke samenvloeinig in het 
door Waker Gropius opgerichte < Bau-
haus ». Deze vrije akademie houdt zich per 
definitie bezig met hei proefondervindelijk 
onderzoek van het materiaal dat als inspi
ratiebron wordt beschouwd voor de vorm 
die er uil moet ontstaan. 

Uil dit samensmelten van een ambachte
lijk element met de m de kunst gevonden 
geestelijke orde die dooi de kunstenaars 
die in < Das Bauhaus » les gaven (Klee, 
Kandinsky, Schlemnei, Van Doesburg, e.a.), 
naar Weimar werd gebracht ontstond een 
nieuwe dubbele expansiemogelijkheid. 

Enerzijds vooi de kunst dooi hel ontdek'-
ken van het nieuwe materiaal, anderzijds 
voor de industriële vormgeving door het 
gebruik van nieuwe geestgeladen vormen. 

Zowel de huidige vormgeving als de geo
metrische strekkingen in de hedendaagse 
schilderkunst danken in meerdere of min
dere mate hun bestaan aan de hiei ge
schetste voorgeschiedenis. 

Nic van Bruggen. 

met grote «K» zogezegd.,. 
(bbb) « De Muze ». artiestenkroeg te Antwerjjen (Melkmarkt) breidt uit. Naast 
een gewoon café is er reeds een jazzklub, waar geregeld goede koncerten gegeven 
worden. Nu is er een tilmzaaltje gepland in de keldei, waar een soort keurfilm-
muzeum zou komen Direkt onder de pannen is de « muze-zoldei » waai ook 
allerlei avonden zullen doorgaan (poëzie, klassieke muziek enz.) en van waaruit 
een informatieve maandkrant zal uitgegeven worden Waarom niet ergens een 
hoekje vrijmaken om er een avant-garde biblioieek ondei te brengen? 

(bbb) Het café < Kalinka >, Melkmarkt 1, Antwerpen. In deze stemmige gele
genheid broeiden enkele jongeren (R Meekers, H. Metsers jr., F. Neels, D. 
Claus) het gewaagde plan uit. een zolderkabaret op te richten en van een goed 
piogramma te voorzien. Wat ze ook deden. Ze kenden een goede start mernoord-
en zuidnederlandse sjansons, pantomime, folklore, pwëzie e.d. Niet alleen hoop
vol afwachten nu, maar aktief zijn. Je kan niet elke avond teevee kijken. 

(bbb) Provo-invazie in Vlaanderen. Te Brussel, Gent en Brugge doken deze 
jonge Hollandse anarchistjes op, die nu zelfs prinses Beatrix als provo uitriepen 
omdat ze het koningshuis provokeerde met haar Claus (niet te verwarren met 
Hugo). Te Antwerpen zullen ze zelfs een café openen onder de naam «Pro\o>, 
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WARD HERMANS 

SOKRATISCHE GESPREKKEN 
Ward Hermans aan onze lezers voorstellen is wel overbodig : de vooroorlogse poli
ticus, parlementair en publicist, de dichter van verscheidene verzenbimdels en 
schrijver van romans als « Jan van Gent » en « Het Land van Onan » is bij de 
Vlaams-nationalisten, zo jonge als oude, voldoende bekend. 
Zijn nieuw werk, (( Socratische Gesprekken », is geen roman maar een politiek-
wijsgerig essay. Waai om die titel? Socrates onderwees zijn leerlingen volgens de 
dialeklische methode, d.w.z. hi] leerde hen de onderwerpen zelf te benaderen door 
vragen te stellen en het antiuoord uit te lokken In 399 v.C. werd hij tot de gift-
beket veroordeeld omdat hij de goden van de staat zou beledigd hebben. 

De gevangene Ward Hermans is de mo
derne Socr;ues, die aan de valse goden van 
d t staat niet wou geloven en die nu in een 
negentienlal gesprekken de jeugd beleren 
wil. Ci\ilis Rediicatiis bezoekt Socrates In-
civicus in zijn cel om zijn vatbaarheid voor 
« wedcrop^ ceding > te onderzoeken. 

Voor de jongeren weze hieraan toege
voegd, dat de ge-vangen incivieken na de 
oorlog onder controle stonden van een 
« Dienst voor Wederopvoeding » die voor 
hun bekering moest zorgen, en dat de toe
passing van de wet Lejeune en de vrijla
ting afhankelijk gemaakt werden van deze 
« wederopvoeding »... Een administratieve 
straf voor opiniedelikt dus en een dubbel 
onrecht. 

In deze reeks gesprekken raakt Ward 
Hermans de essentiële vraagstukken aan 
voor dewelke Europa zich sedert de eeuw
wende geplaatst ziet. Hij ontleedt de grote 
stromingen dezer eeuw : nationalisme, so
cialisme, kapitalisme, alsmede de verhou
dingen tussen mens, gemeenschap, volk en 
staat. Geen systematische analyse, maar 
steeds verder doordringend, vragend en 
analyserend, met elke vraag dichter naar 
de kern grijpend, verdrukking en onrecht 
aanklagend, leugen en laster weerleggend. 
De zwart-wit schema's der oorlogspropa
ganda, de gevormde opinies over kollabo-
ratie ea verzet, nationaalsodalisme en de
mocratie, oorlogsmisdaad en repressie; het 
wordt allemaal overhoop geworpen en in 
een scherp en objektief licht geplaatst, zon
der de propagandistische leuzen. 

Weinig grote gebeurtenissen, figuren of 
stromingen der laatste vijftig jaar zijn er, 
die door de auteur niet onder de loupe 
worden genomen, vlijmscherp geanaliseerd 
en getekend. De rijke politieke en geeste
lijke ervaring van deze man, de menig
vuldige kontakten met politici in binnen-
en buitenland, de verbazende belezenheid 
en kulturele background, maar ook de 
nooit-aflatende strijdvaardigheid, de be
stendige bekommernis om de waarheid en 
het recht vinden in deze gesprekken hun 
neerslag. Wie Ward Hermans kent, weet 
daarenboven dat hij er geen doekjes rond 
doet, dat hij man en paard noemt. In ver
band bijvoorbeeld met de ontwikkeling 
van het nationalisme tussen de twee oor
logen wijst hij op de verantwoordelijkheid 
van sommigen, die nadien de < afwijkin
gen » aan de kaak stelden — maar die 
zelf de morele grondslag legden voor wat 
laicr gebeurde. 

Dit boek" werd in 1948 gcschieven. Som-
miï^e toen voor de hand liggende konklu-
sies lijken ons nu te pessimistisch of te 
sterk uitgedrukt ^ ^ al heeft Europa nog 
vseinig bij geleerd, al werd er weinig ge
daan om een einde te maken aan de ge
volgen van een Europese burgeroorlog, 
waarvan niet-Europese machten de profi
teurs zijn en de bestendige oprakelaars 
van het oude haatvuur. Hun knechten in 
Europa dragen bekende namen : al wat 
aan de onttakeling van ethische grondsla
gen van Europa meehelpt, al wat het anti-
Europese front versterkt... 

« Socratische gesprekken > zal a£ te re
kenen hebben met de nadelen die aan elk 
politiek essay verbonden zijn : vanaf Leib
niz' « Allerchristlichste Kriegsgott > over 
Masi-is « Defense de l'Occident > en Ra-
thciKiu's « Von kommenden Dingen > tot 
Düeu La Rochelles « Socialisme fasciste >. 
Het bevat, evenals de voornoemde wer
ken, naast een aantal eigenschappen en 
waai-heden die het een blijvende waarde 
sthenken, ook dingen die nu reeds — na 
amper 20 jaar — moeilijk door de jongere 
lezer in hun verband kunnen gesitueerd 
worden. Dii belet echter niet, dat de over
vloed van feiten en gegevens, evenal» de 
gloed waarmede voor waarheid en recht 
betoogd wordt en het inzicht in de die
pere krachten die ons lot bepaald hebben 

en nog bepalen, dit werk maken tot een 
uitermate belangrijk en (spijts sommige 
aan de aktualiteit gebonden uiteenzettin
gen) een blijvend dokument : politiek ge-

'zien wellicht het belangrijkste dat Her
mans tot nog toe schreef en een der be
langrijkste in onze naooilogse politieke li

teratuur, omdat hier dingen gezegd wor
den die men elders met de mantel der 
vergetelheid of der schaamte bedekt. 

Aan de Vlaamse jeugd geven wij de 
raad : dit boek is ten zeerste aanbevolen 
lektuurl Er zullen bladzijden zijn, waarbij 
ge de verklaring van ouderen behoeft. 
Maar het zal U in ieder geval duidelijk 
maken dat zij die streden en vielen voor 
hun sociaal en Vlaams-nationaal ideaal in 
het verleden, dit deden omdat zij geloof
den in iets dat boven het kleine burger
lijke uilrees en, opgenomen in een groots 
Europees concept, in staat was een deel der 
Europese jeugd te bezielen. 

J.D. 

BESPREKING 
VAN EEN 
BESPREKING 

Vorige week verscheen in dit blad een bespreking van Pater Strackes « Verleden 
en Toekomst». Wij verwachten niet van iedereen dezelfde bespreking van deze 
bundel spreekbeurten. Toch zouden we, zeker van Vlaamse zijde, altijd één eis 
mogen stellen : dat de bespreking fatsoenlijk is. 
Een dergelijke eis mag dan zeker gesteld worden aan een weekblad dat er altijd 
prat op willen gaan heeft een eliteblad te zijn. Want « De Nieuwe » heeft altijd 
heel zelfingenomen hoog van de toren geblazen als het over zichzelf ging. 

Nu hebben we dit eli teblad reeds le
r en kennen in zijn meer dan twijfel
achtige houding tegenover de Volks
unie in de per iode van de gemeente
verkiezingen tot de par lementa i re ver
kiezingen. Een houding, die er zeker 
niet toe bijgedragen heeft de kommer-
ciële welstand van he t b lad op te drij
ven. We slaan de bal niet mis , wanneer 
we vooral in die per iode de grote oor
zaak van he t verder en verder achter-
ui tboeren van « De Nieuwe » zien. Zo
danig da t wij ons mogen afvragen wan
neer « h e t weekblad » aan he t einde 
van zijn financieel latijn zal zijn. « De 
Nieuwe » kwijnt , ongezien en vergeten 
door Vlaanderen, verder weg. Wij kun
nen e raan toevoegen « ne troublez pas 
son agonie ». 

Wanneer we he t dan tóch nog even 
op de korre l nemen, geschiedt dit om
dat « De Nieuwe » in zijn bespreking 
van St racke 's werk toch een beet je te 
ver gegaan is en twee regels van ele
menta i r fatsoen met de voeten getre
den heeft. 

Dat « De Nieuwe » geen begrip heeft 
voor de betekenis van de oorlogsrede 
van pa t e r St racke « In de leer bij Jacob 
van Maerlant », nemen we niet kwalijk. 
He t blad heeft alt i jd de betekenis van 
nationalist ische waarden onderschat en 
gekleineerd. Maar he t is onbegrijpelijk 
en onaanvaardbaar dat daarbi j gebruik 
moet gemaakt worden van een wapen 
van zeer bedenkeli jk allooi : « De Nieu
we » acht -het inderdaad nodig en nut
tig, pa te r St racke te ci teren me t wegla
ting van het essentiële. 

Waar pa te r Stracke heel duidelijk 
zegde « Werven en werken voor heel 
Vlaanderen en Grootnederland, in de 
Duits-Dietse westerwereld », laat « De 
Nieuwe » koudweg datgene vallen da t 
zin en doel en krach t gaf aan die slot
zin en het word t dan een inderdaad 
dubbelzinnig en voor allerlei interpre
taties va tbaar « werven en werken in 
de Duits-Dietse wes te rwere ld» . Zo 
word t door « De Nieuwe » afgezwakt 
en ont takeld de s t r i jdende volkse zelf
bevestiging van St racke 's woorden. Of 
a l thans daar toe een misselijke poging 
aangewend, w a n t vanzelfsprekend 
komt alleen « De Nieuwe » er m a a r 
kleiner ui t en niet Pa te r St racke. Als 
staalt je van joemal i s t iek mag het er 
zijn : wa t bli jkt het aardig op doelbe
wuste schriftven'al8in#. 

De klap op de vuurpij l moes t echter 
nog volgen. He t vals citeren, de aanval 
tegen pa te r St racke, waren niet vol
doende. 

Luis ter naar he t slot van «e De Nieu
we » : « Wie da t s tuk in de bundel heeft 
ingelast, is krankziimig of heeft de re
puta t ie van St racke willen schaden ». 
Dat dan aan het adres van twee hoog
staande, voorname nationalis ten, die 
« Verleden en Toekomst » samengesteld 
hebben en wier t rouw op een andere 
wijze beproefd is geworden en s tand 
heeft gehouden dan he t het geval is 
voor de heren van « De Nieuwe » : dr . 
Goossenaerts en mw. Dosfel. Dat he t 
daarbi j nog tegen een dode gaat — dr . 
Goossenaerts , inmiddels overleden — 
onderl i jnt nog be te r de perszeden van 
het eliteblad. 

Dat is dan het verjaardagsgeschenk 
van « De Nieuwe » geweest voor de ne
gentigjarige Stracke. Het blad heeft 
zichzelf willen overtreffen en is erin 
geslaagd ook. Wie gedacht had da t de 
ar t ikels tegen de Volksunie desti jds een 
hoogtepunt vormden, heeft zich vergist. 
De heren hebben gemeend dat er nog 
wel een schepje bij kon. 

Daarom parafrazeren we ide slotzin 
van die bespreking m a a r even : wie da t 
s tuk in « De Nieuwe » heeft ingelast, is 
krankzinnig én heeft de reputa t ie van 
St racke willen schaden. Daarin echter 
slaagt « De Nieuwe » niet. Niet met he t 
vals citaat, niet me t de aanval tegen de 
samenstel lers . «Verleden en Toekomst» 
zal zijn waarde behouden als « De Nieu
we » nog m a a r alleen voor oud papier 
verandeld wordt . 

K. Dillen. 

TONEEL TE BRUSSEL 
De meeste stukken van Hugo 

Claus werden reeds in de K.V.S. 
gespeeld : « Mama, kijk zonder 
handen», «De dans van de rei
ger », « Suiker », « Een Bruid in 
de morgen ». 

Dit laatste, zijn eersteling, 
werd hier reeds opgevoerd in 
1957. Of de reprise de moeite 
loont ? We geloven het niet. Het 
stuk is niet alleen een melodrama 
(iets wat we toch ontgroeid 
zijn!), maar biedt zo weinig ge
loofwaardigs, zo weinig houvast 
dat het onnatuurlijke, het opge
schroefde en het bewust doorwer
ken om toch dramatisch te wil
len zijn, ons geen ogenblik heeft 
geboeid, laat staan meegesleept. 

Het gegeven zelf is onnatuurlijk 
— in vroeger tijden, waar het 
feitelijk thuis hoort, zou men in 
elk patronaat tranen met tuiten 
geweend hebben — alle toestan
den en gevoelens zijn er op toe
gespitst het gewenste, opgelegde 
doel te bereiken en in geen enkel 
personage kunnen we geloven. 

Een blijvende waarde heeft het 
niet, evenmin als de overige voor
noemde werken, maar ... in het 
land der blinden is éénoog ko
ning. 

Ten eerste is zijn taal niet al
tijd een teatertaal, wel een poëti
sche taal, hetgeen echter geen 
noodzakelijkheid is (alhoewel we 
Chris Lomme tot tweemaal toe 
hebben horen zeggen : « laat me 
gerust 1 », maar dit staat denke
lijk niet in de tekst); ten tweede 
zien we misschien — alhoewel 
dit van onze zijde ook ver gezocht 
kan genoemd worden in onze ij
ver om iets positiefs te vinden — 
in het geheel een simbolische uit
beelding, als we de incestueuze 
aanwijzingen terzijde laten (of 
gedeeltelijk ook daarom ?). Zou 
Thomas, de zoon, niet de verzin
nebeelding zijn van een kunste
naar (toneelschrijver, dichter, 
beeldhouwer of wat ook) in twee
strijd met aan de ene zijde de 
kunst en de poëtische kant van 
het leven (weergegeven door zijn 
zuster Andrea) en aan de andere 
kant het invloedrijke, machtige 
materialisme, verpersoonlijkt 

door zijn rijke en trouwlustige 
nicht Hilda, bijgestaan en geleid 
zelf door zijn moeder en vader ? 

Als Andrea het pleit verliest en 
de dood ingaat, slaat de naieve 
Thomas op de vlucht... 
Regisseur Lode Hendrickx heeft 

dit Vlaamse werk naar best ver
mogen en volgens eigen opvatting 
uitgebeeld, maar de vijf vertol
kers Vik Moeremans, Gella Al-
laert, Walter Moeremans, Chris 
Lomme en Vera Veroft zijn niet 
tegen hun taak opgewassen. Het 
is deftig routine-werk, zonder 
meer. Walter Moeremans is er 
totaal naast, terwijl Vera Veroft 
de beste indruk laat, maar geen 
enkel speler heeft ons met zijn 
personage kunnen overtuigen of 
het stuk kunnen verheffen, het
geen natuurlijk een zeer zware 
taak zou geweest zijn. 

J.V. 

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

Elckerlyczaal frankrijklei 85 te Antwerpen. 
Kaarten te bekomen in VÏB-boekhandel, St. Jacobsmarkt, Antwerpen, op het 

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). Prijüen der plaatsen 100, 46 e« 
25 fr. 

Sprekers : Karel Dillen, E.H. Gantob. Dr. Jungerhans MI Dr*. J. van Over-
slraeten. Werken mede : Antoon Vander Plaetse en St. Norb«*»B Zingende Wan-
delkring. 
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TOERISME 

DE KALMTHOUTSE HEIDE 
(SDL) Wij hebben over de Kalmthoutse heide reeds herhaaldelijk geschreven, 
juist omdat dit natuurrezervaat zo opwindend en zo bijzonder aantrekkelijk is. 
Een bezoek aan dit énig gebied is niet alleen aan te bevelen voor hen die vlakbij 
wonen, maar het loont voor toeristen uit gans Vlaanderen werkelijk de moeite 
om er eens een trip per auto naartoe te maken. 

De Kalmthoutse hei is in alle seizoe
nen mooi : in de lente wanneer het 
eerste groen door de nog vale en ros-
geworden kruidplanten van vorig jaar 
begint te schieten, 's zomers wanneer 
de zon schroeit op het gele zand en als 
in augustus de purperen bloeitijd be
gint, in de herfst ook met z'n ontelbare 
kleurschakeringen. En in de winter! 
Het kan koud zijn op de hei in de win
ter, « kouder dan gelijk waar » zeggen 
de mensen die het weten kunnen. De 
boomschors kraakt van de vorst, het 
heidekruid zit — in de luwte tussen 
twee duintoppen — meterdiep onder 
de sneeuw, de witte rijp maakt 's mor
gens de bomen tot reusachtige boekees, 
de scherpe oostenwind bijt in de oren 
en in de handen, op de vennen hoort 
ge het kreunen van het ijs dat zich 
verlegt. In de witte vlakte ziet ge de 
sporen van ontelbaar veel vogels, de 
wir-war van konijnen en hier en daar 
de spitse hoef van een vlugge ree... Zo 
is de winter op de hei. Zo is deze hei, 
ook in dit seizoen, een uitgelezen oord 
voor gezonde wandelingen. 

Denk daarbij ook aan de eigenaar
digheden die er te vinden zijn : de ti-
pische boomsoorten, de talrijke plan
ten in en om de vennen. Let eens op 
de lange bund waaruit men vroeger pij-
pekuisers maakte of bezems in verschil

lende maten en vormen. Of de duinen 
die zich nu en dan verleggen: de Nolse-, 
Steertse- en Hazenduinen, de Zwarte-
berg, de Boterbergen, de Vossenberg 
van waaruit men prachtige vergezich
ten heeft. 

In de Vossenbergen stond eertijds 
een « Cambuse » waar arbeiders zand 
weggroeven o.m. voor de aanleg van 
spoordijken te Antwerpen. In het ge
bied « de Plas » is er zeldzame plan
tengroei met o.m. de kruisden. Op de 
Steertse heide heeft de wulp zijn ter
rein en in de nabijheid van de Nolse 
duinen vindt men de plaats waar zand
verstuivingen ganse bossen verzwolgen. 

Als vertrekpunt voor een tocht ko
men in de eerste plaats Heide en Kijk-
uit in aanmerking, maar ook van 
Kalmthout en zel£s van Wildert (Es
sen) uit is de heide goed bereikbaar. 

Tegelijkertijd met een bezoek aan de 
heide kan ook nog een bezoek aan het 
heemkundig muzeum te Essen gepaard 
gaan. Het is ondergebracht in de bo
venverdieping van het moderne ge
meentehuis aldaar en bevat ondermeer 
een hoeve-interieur met woonkamer, 
moos of schotelhuis en pronkkamer, 
een kapel met koor; een gildekamer; 
een folklorezaal; een zaal voor am
bachten en neringen; een heemkundige 
boekerij; een detailmuzeum met toon-

kasten; een gevangeniscel enz... 
Enkele merkwaardige gebouwen val

len aan te stippen : de «Oude pastorij» 
te Essen en het historische landgoed 
« de Greef», eertijds woonst van de 
provisor van de abdij van Tongerlo. Te 
Kalmthout hanteren de gildebroeders 
van de St Jorisgilde nog de middel
eeuwse voetboog, terwijl te Essen de 
leden van de aloude St Sebastiaansgil-
de dansen uitvoeren ter gelegenheid 
van feestelijkheden. Te Kalmthout is 
ook nog zeer belangwekkend het arbo
retum (vlakbij het station) met meer 
dan vijfduizend boomsoorten en hees
ters en waarover wij binnenkort een 
reportage brengen. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

De heide is uitsluitend voorbehouden 
aan wandelaars; wagens en bromfiet
sen kunnen tot vlakbij de toegang rij
den waar een parkeerruimte voorzien 
is (Baan Katmthout-Putte). Daar wer
den ook korven aangebracht waar men 
papier, blikjes en afval kwijt kan. Met 
de auto rijdt men vanuit Antwerpen 
over Merksem en Kapellen naar Putte; 
aan het kruispunt met de baan Sta-
broek-Kalmthout rechtaf naar Kalmt
hout (de toegang bevindt zich dan 
links voor men het dorp binnenkomt, 
het parkeerterrein rechts). Ofwel rijdt 
men vanuit Antwerpen over de grote 
baan E-10 Merksem, Brasschaat, Maria-
ter-Heide en linksaf naar Kalmthout, 
door het dorp in de richting Putte. Rei
zigers per trein gaan vanuit Antwerpen 

(C) over de lijn Essen-Rozendaal tot 
Kalmthout of Essen. 

Best kope men voor een goede wart-
deling en een volledig overzicht de we
gen- en wandelkaart van de Kalmthout
se hei, die verkrijgbaar is in de kanto
ren van de Vlaamse Toeristenbond, 
waar men tevens alle inlichtingen kan 
verkrijgen benevens de folder « De hei
de in Kalmthout-Essen ». Een goede 
gids voor de heide vmdt men in de 
persoon van dhr Tirelieren, onderwij
zer. Stationstraat te Essen, die men 
best schriftelijk aanzoekt en die tevens 
de bezieler is van het Essens heemkun
dig muzeum (toegangsprijs 5 fr, bu
reeluren en mits afspraak). Bijkomen
de inlichtingen over Essen kunnen ook 
verkregen worden op het gemeentehuis 
aldaar, telefoon 73.26.91. 

.^J-JU-' ^ ^ w ^ 

RENDEZVOUS DER VERLICHTWG 

LUSTRERIE D H A E N E N S p.y.b.a. 

Predikherenstraat 2 4 - 2 6 , BRUGGE Telefoon (050)30707 (3 liinen) 
EEN LUCHTER IN ECHT BOHEEMS KRISTAL BLIJFT STEEDS HET JUWEEL IN LJW 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! 



WIJ 

Ka de « Quiet Man » en de « Quiet American » werd het hoog tijd, dat wij hier 
ook eens een « stille » kregen. 
'Wij hebben hem nu. Zijn naam is Roger Claessen. Voor de kamera's van de 

Waalse Televizie heeft hij het gezegd : «Ik ben een rustige, stille jongen ». 
^ij geloofden hem op slag, omdat wij onze spreekwoorden zo goed kennen : 

Stille waters... 
in dat er wel degelijk diepe gronden mee gemoeid zijn, kwam al dadelijk aan het 

Mcht : Roger bekende dat hij graag wielrenner of zeeman of huurling was ge
worden. Maar « ze » wilden hem daar niet. « Dat wordt toch niks », z&iden ze, 
« de jongen is te stil! ». 

lüljn* 

ROGER 
CLAESSEN 

DE STILLE 
LUIKENAAR 

DE AVONTUREN 
VAN (JAN?) CLAESSEN 

Roger verkoos dan maar het beroep 
(ss t ! ) van voetballer. De avonturier-
In-hem kwam m dit vak wel aan zijn 
trekken. Het begon al in Athene, in 
zijn piottentijd. Kolonel Wendelen 
had Roger voor zijn «Jassenploeg» 
aangedmd; welgemoed vertrok het 
gezelschap naar dit hoogbeschaafde 
land. 

Roger, m zijn vrije uren een vurig 
liefhebber van klassieke muziek, voel
de zich aanstonds thuis tussen al de 
monumenten van klassieke schoon
heid. Vreugdedronken kwam hij op 
een avond het hotel binnen, nog 
Ewijmelend van geluk en klassieke 
gezangen neurieënd. Plots was hij 
echter verdwenen. Tevergeefs zocht 
men hem tot in de duisterste hoeken 
van het hotel. Tenslotte vond men 
hem, op aanwijzen van enkele ver-
echrikte Griekse schonen. Hij was 
stilletjes op het hotelbalkon gaan 
((ftaan. Zonder kleren. Net als al die 
fSote Griekse heren en dames. 

JJaar eindigde meteen Rogeetjes Hel-
• e n s e avontuur, want de onbehouwen 
^rijgsman Wendelen begreep niets 
fecin de onweerstaanbare drang naar 
Éshoonheid v a n soldaat - milicien 
^aessen en stuurde hem terug naar 
Se Vurige Stede... 

ONBEGREPEN... 

Dit onbegrip zou Roger nog dikwijls 
ontmoeten in zijn loopbaan, vooral 
flan vanwege de scheidsrechters. 

Vorig seizoen bievoorbeeld bereikte 
dit een hoogtepunt. In een wedstrijd 
tegen Diest nam scheidsrechter Du-
tordoir een beslissing die Roger niet 
©Tg bekoorde. Peinzend nam hij enke
le Luikse graszoden ter hand en wierp 
se achteloos hemelwaarts. Tot zijn 
ontsteltenis vielen de aardkluiten toe-
willig op het hoofd van de referee; 
fleze begreep het weer eens niet en 
itoger mocht drie weken rusten op 
loBTea van de Bondsdokters. 

Tijdens de Bekerfinale tegen An-
ÖBrlecht kreeg de arme jongen dan de 
npnadeslag : toen hij grensrechter 
W n Hellemont eens haarfijn wilde 
gaan uitleggen hoe een bepaalde faze 
%olgens hem was verlopen, bewerkte 
öeze geweldenaar de ongelukkige 

Claessen ongenadig met zijn vlag. 
Scheidsrechter Geluck koesterde waar
schijnlijk een warme vriendschap 
voor genoemde vlagjesman en zond 
Claessen de laan uit... 

Zeg nu eens zelf : dat is nu toch 
geen geluk ! 

ZOALS JAMES DEAN 

Een sportjoernalist bedacht voor 
Roger de titel van « James Dean van 
de Belgische Voetbalsport»; het is 
dank zij diezelfde man dat wij thans 
ook weten, dat de Luikse voetballer 

science-fictionverhalen verslindt en 
poëzie verorbert. Hij verafschuwt de
tectiveromans en komische films en 
houdt ook niet van jazz. 

Deze 23-jarige is natuurlijk ver
slingerd op sportwagens en topsnel-
heden. In zijn rusch naar wereldre-
kords vond hij echter meermaals een 
boom op zijn weg. Vijf auto's werden 
reeds ten autokerkhove gedragen, 
twee keer was het bijna Roger zélf, 
die naar de eeuwige rustplaats ver
huisde. 

Beschikt Roger Claessen over de ra 
cerskwaliteiten van wijlen James 
Dean, zijn akteertalent heeft hij 
blijkbaar niet geërfd. Totnogtoe ifon 
hij niemand van zijn onschuld over
tuigen. 

GESANDWiCHT I 

Vorige week hadden wij nog eens 
het voorrecht Claessen aan het werk 
te zien tijdens de match tegen Liver
pool. 

Hij houdt niet van de Britse voet
bal, omdat de Engelsen zo hard zijn 
en... « vraiment méchant » (allons, a l
lons, Roger !) . 

Op de Liverpoolse Anfield Road 
verkondigde hij waarschijnlijk die 
wijsheid want op een bepaald ogen
blik legden twee robuuste Engelsea 
hem tussen een « sandwich », die Ro
ger niet zo best scheen te verteren, 
want hij bleef stil op Her Majesty's 
bodem liggen en verdween nadien 
voor een kwartier van het strijdto
neel. 

Meteen werden de 50.000 toeschou
wers heel wat rustiger, want S tan
daard speelde beter en scoorde een 
tegendoelpunt. 

Pas bij het derde doelpunt van de 
«Reds» trad de Spionkop voorgoed 
in werking en Roger Claessen aan 
hoorde verrukt de «community sin
ging » toen hij terug het terrein be
trad. 

De eindstand bleef 3-1 en dat is nu 
niet bepaald katastrofaal voor S tan
daard, dat een kans heeft om zich vol
gende woensdag te kwalificeren voor 
verdere deelneming aan de Europa
beker voor Bekerwinnaars. Of Roger 
Claessen er zal bijlopen is voorlopig 
nog een vraagteken. Het is best mo
gelijk, dat zelfs de Luikse clubleidera' 
hem thans niet meer begrijpen .. 

C. 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. 

INTERNATIONALE 
BRIEFWISSELING 

StOTt 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. 

GELD 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. 

20m0 = 36 X 642 
50.000 = 60 X 998 

lOO.ffOO = 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 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsesfeenweg 96-98, Kontich. Tel. 53.12.11 

^^<0S^ 

M'ARKLIN 

^<é«^ 
Dïepéstraat 44 (tel ; 32.44,30; 

ANTWERPEN 
Alle kwallteltsspeelgoed 

Spellen voor groot en klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

Gwit Uut; 
GiAZEN «n MONTURBN. 
Grfttit voor vvn^trdM. 
HtffUlIrngcn in mgft ytt^Stnih 

Wfdter ROLAND 
»w &«diplomt*rd Optlalw —> 
K*r4ntr«ai, 58 — Aalwerpefi 
|Ul «'Vib. op fit( huanwnmtr ̂  

Ttltfow): 15.MM 
40 9̂  korting op vortoon dH«r. 

VAN HEUKELOM C^^^^^<c P.V.B.A. 

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 -f- 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. 

modern bandenbedrijf 
W i m De Ketelbutter 

in voorraad 

WINTERBANDEN met SPIKES 
OSBROEKSTRAAT 47 (Watertoren) 

AALST TEL, 053/22063 

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

- L E N I N G E N 

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

Jan Van 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 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 
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bewegingslVÜJzier 

ANTWERPEN 

Antwerpen-stad 
BAL 

Afd Antw. Stad sektip Nnord 
r icht een groot bal in op zaterdag 
11 december om 20 uu r in «Thier-
brauhof». Groenplaats. 
ROUWBEKLAG 

De afd. Antw. Stad betuigt haar 
deelneming bij het overlijden van 
de Heer D. Holthof Domien, vader 
van ons zeer verdienstelijk lid Dhr 
Holthof Dries. 

Deurne 
GROTE LEDENSLAG 

Kommentaar op de resultaten 
van onze grote ledenslag geven we 
niet. De uitslag bewijst meer dan 
woorden. 

Op 25 november 19G5 (na 32 da
gen ledenslag) konden we reeds 
122 nieuwe leden noteren. 
LEDENHERNIEUWING 

Ook de ledenhernieuwing ver
loopt schitterend. Deurne-Zuid is 
praktisch volledig afgewerkt, 
Deurne-Centrum en Deurne-Noord 
zijn voor de helft gedaan. 

Mecheien 
Nationale Pater Stracke-hulde 

op zondag 12 december 65. 
Vorming autokaravaan 9 uur 15 

op de Wollemarkt. Stipt vertrek 
om 9 uur 30. 

Deelnemingskaart 40 fr. te beko
men bij Frans Gielis, lokaal Opsin-
joorke. 

(Tel. 015-11106). Leeuwenvaandels 
zelf meebrengen. 
VRIENDENKRING 
OPSINJOORKE 

De vriendenkring richt een kaart
avond in bij de simpatieke propa
gandaleider van de afdeling Meche
ien, in het lokaal Opslnjoorke. 

Per tafel uitleg 15 fr. 
Kip en geschenken te winnen. 

'Allen aanwezig op vrijdag 10 de
cember te 20 uur 15. 

Merksem 
LEO WOUTERS 

Op dontierdag 16 december, te 
20uur, in ons lokaal Vlaams Huis 
Tyl, Bredabaan 298, spreekt de 
Heer Leo Wouters voor onze afde
ling. 
KERSTFEEST 

Honderd kinderen zijn ingeschre
ven. 

Wij danken nu reeds al diegenen 
die zo mild geholpen hebben. 

Begin van het kerstfeest stipt te 
drie uur namiddag, zondag 19 de
cember a.s. 
LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

Wij verwittigen onze leden dat 
eerstdaags de lidmaatschapkaarten 
zullen worden aangeboden. 

Wij hadden nog een kleinigheid 
willen vragen oni de kosten te 
dekken van de steen die in de 
IJzertoren zal ingemetst worden 
met het inschrift Volksunie Merk
sem. 

Schoten 
t)n/.e plaatselijke mandatarissen 

staan ter beschikking van de be
volking. 

Alle leden kunnen medewerken 
door de gevallen, die bekend zijn 
in hun omgeving (sociale wetge
ving, belastingen, pensioenen) over 
te maken aan onze mandatarissen. 

Gemeenteraadslid John Jordaens, 
Paalstraat 49, Schoten, tel. 5232.84. 

Gemeenteraadslid Pol Venken, 
Grote Singel 105, Schoten, tel. 
52.41.45. 

Gemeenteraadslid Manu Stock-
broeckx. Meibloemlei 3, te Schoten. 

Provincieraadslid Etienne Slosse, 
Elshoutbaan 25, Schoten, tel. 
51.72.74. ' 

Walter Verduyn, lid COO, Ar
thur Verhoevenlaan 6, Schoten, 
(el. 5254.60. 

Zij zullen deze zaken behartigen 
ofwel doorgeven aan het arrondis-
sementsbestuur voor verdere af
handeling. 

Let op : binnenkort onze aktie 
VU20-VU20! Wat is VU 20? VU 50 
is beter dan VU 20, maar verder 
nieuws hierover in januari 1966! 

St-Katelijne-Waver 
Op zondag 14.11 verkozen de le

den \ an de afdeling hun nieuw be
stuur. 

Als voorzitter kwam Stan Ceup-
pens uit de bus. 

Sekretaris werd Lieve Marien. 
Fred Feremans kreeg het beheer 
over de <t penningen ». De verant
woordelijkheid voor propaganda 
berust bij Jef Eyckmans en voor 
organisatie bij Koen van de Voor
de. 

Turnhout 
De afdeling heeft op 16.11.65 vol

gend bestuur gekozen : 
Voorzitter : V. D. Stichelen; se

kretaris : Pol Mertens; penning
meester : R. Beaufays; propaganda: 
J. Bauweraerts; organisatie : L. 
Bartholomeeussen; advizerende le
den : I. Mertens en W. Goossens. 

Op de vergadering van 23.11.65 
heeft dit bestuur verschillende ini
tiatieven genomen, die in een rond
schrijven aan al de leden zullen 
kenbaar gemaakt worden. 

Wilrijk 
OPGELET! GEEN FILMAVOND 

De filmavond die voorzien was 
op vrijdag 17 december a..s met 
o.m. een toeristische film over 
Zuid-Afrika kan om technische re
denen niet plaats vinden. 

Vanzelfsprekend gaat het voor 
deze namiddag geplande Sint-Ni-
klaasfeest in de « Lange Wapper » 
normaal door zoals aangekondigd 
werd. Sint-Niklaas komt in de 
« Lange Wapper » toe te 15 uur 
30! 

BRABANT 

Asse 
In aanwezigheid van arr. afgev. 

Verhaevert werden volgende be
stuursleden gekozen : 

De Coster F., voorz.; Van Belle 
G., secr.; De Koninck L., onder-
voorz.; De Coster - De Looze, pen
ningmeester; Verhavert R., Wau-
ters H., Pollet F., raadsleden. 

Brussel-Centrum 
Tot in het hart van Brussel schiet 

de V.U. wortel. Einde okt. werd 
het bestuur van Brussel-Centrum 
en wijk noord-oost verkozen. 

De leiding werd toevertrouwd 
aan de heren M. van den Heule 
(voorz.), C. Goovaerts (sekr.), Ple-
tinckx (penningmeester). Van den 
Ende (prop.). 

Everberg 
Op 19 december om 10 uur komt 

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

Als onderwerp : De Volksunie 
in het Parlement. 

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

Jezus-Eik 
Op zondag 28 nov. 1.1. had de 

eerste kontaktvergadering plaats 

V.Ü.M. • AKTIE 
Inderdaad Volksunie-Militanten is gelijk aan aktie. Denkeu 

we maar eventjes aan de recente strijd in de Voerstreek, in de 
randgemeenten van Brussel, tegen de franse preken en de ge
slaagde tegenbetoging te Brussel. 

Al deze akties kosten geld en zullen er nog veel kosten. Doch 
deze akties zijn er broodnodig !U bent daar zeÖ van overtuigd en 
zult dan ook gaarne uw steun verlenen door te storten op reke
ning nr 1100-13-37305 van de V.U.M, bij de Kredietbank. 

Vermeld dit nummer en U kan terecht op elk agentschap van 
<le Kredietbank. 

in deze gemeente, o.w. dhr Hen-
drickx M., met dhr Van Wij-
meersch, verantw. organisatie van 
het arr. 

Een plan werd uitgewerkt om 
nog voor Nieuwjaar een ledenver
gadering te beleggen. 

Als ere-gasten hebben wij ons 
verzekerd volksvertegenwoordiger 
dr Vic Anciaux en de nieuwe arr . 
voorzitter dhr De Geeter en tal van 
oude bekenden, vergrijsd in de 
Vlaamse strijd. U komt terecht bij 
Maurlts De Vos in Jezus-Eik, steen
weg op Brussel 615, tel. 57.05.75. 

Merchtem 
Feii-tens L., voorzitter; Ringoot 

P., sekr.; Joostens A., raadsl.; Van 
We'yenbergh L., penningmeester; 
Cornells R., Sablon J., De Vijlder 
G .,Cornelis J., raadsleden. 

Opwijk 
Verhaevert J., voorz.; Ringoot J., 

secr.; Van Neste K., ondervoorz.; 
Peeters T., penningmeester; Meys-
man W., De Clerck E., raadsleden. 

LIMBURG 

Limburg 
Op 11 december e.k. zal er te 20 

uur in de zaal bij Alfons Jeurissen, 
Beringsestw., Zonhoven (en niet bij 
Warson, Hasselt, zoals eerst ge
meld) een propagandistenvergade
ring plaats vinden. Alle VU-gemeen-
teniandatarissen en VU-kandidaten 
zullen uitgenodigd worden. De he
ren W. Jorissen, alg. sekr. en T. 
Van Overstraeten, alg. propaganda
leider, zullen aanwezig; zijn. 

Genk 
Het IJzerbedevaartkomïté richt 

op zaterdag 18 december te 20 uur 
in zaal Rembrandt , Centrum Genk 
een bal in ten voordele van de af
werking van de IJzertoren. 

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

Er werd een bestuursvergadering 
gehouden. 

Maaseik 
Op dinsdag 28 dec. e.k. bijeen

komst bij J . Snickers, Bosstraat 74. 
Al onze medewerkers worden ver
wacht : wij zouden graag de rezul-
taten kennen van het eerste ge
deelte van de ledenslag 1966. 

Gelegenheid tot afrekenen met 
de sekretaris. 

Met een versterkte afdeling naar 
1966! 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 26 november 1.1. werd in 
de afdeling onder tamelijk grote 
belangstelling een nieuw bestuur 
verkozen. 

Maken hiervan deel uit : Carlier 
Arseen, Caudron Jan, De Brul 
Frans, De Clercq Adolf, De Schrij
ver Laurent, Goubert Geert, Rom-
baul Luk, Vanderbeke Paul, Van 
Der Stock Fritz. 

Een flinke ploeg die, in een geest 
van samenwerking, en onder het 
voorzitterschap van dr. Vanderbe
ke, de afdeling tot nog grotere bloei 
zal brengen. 

Denderleeuw 
Zaterdag 11 december te 20 uu r 

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

Gent 
V.N.S.U. EN AMNESTIE 

O p donderdag 16 dec. te 20 uur, 
Blandijnberg : Amnestieavond. 
Sprekers : S. Verweire, A. De-
bruyne en provincieraadslid O. 
Vanooteghem. 

Nieuwerkerken 
In aanwezigheid van Provincie

raadslid Caudron Jan , hebben de 
leden van de afdeling een nieuw 
bestuur verkozen : 

Voorzitter : Fleurlnck Roger; se
kretaris : Hendrickx Etienne; pen
ningmeester : De Vuyst Renaat; 
organisatie : De Moor Marcel; pro
paganda : Roelandt Leon. 

Nlnove - Geeraard^rgen 
De zitdagen van Eeckhout Ro

land, provincieraadslid vinden 
plaats : 

Eerste zaterdag van de maand : 
11-12 uur, Okegem, zaal Rio, 

Kouterbaan; 
12-13 uur. Voorde, Raes Renaat, 

Ophemstraat 46; 
13-14 uur, Nederhasselt, zaal Ma

deion, steenweg op Aalst; 
14-15 uur, Denderhoutem, café 

Ninove, Dorp; 
Lokaal Breugelhof, Vondelen; 
15-16 uur, Iddergem, De Geyter 

Rufin, Hoogstraat 124; -^ 
lG-17 uur. Denderleeuw, lokaal 

De Klok, Dorp. 
Eerste zondag van de maand : 
10-12 uur, Ninove, lokaal De 

Raadskeldef, Graanmarkt . 
Tweede zaterdag van de maand : 
11-12 uur, Zarlardinge, Boxstael 

Ghislain, Dorp; 
12-13 uur, Viane, Stevens Mau-

rits. Beverstraat 12a; 
13-14 uur, Geraardsbergen, lo

kaal Roxy, Wijngaardstraat; 
14-15 uur, Onkerzele, café De 

Klok, Dorp; 
15-16 uur, Idegem, zaal De Mooie 

Molen, Dorp; 
16-17 uur, Zondbergen, De Smet 

Emiel, Lespolder. 

Oudenaarde 
O p zondag 12 december te 10 

uur 30 wordt in de kerk O.L.V. van 
Pamele te Oudenaarde vanwege 
de Volksunie een H. Mis opgedra
gen ter nagedachtenis van onze be
treurde strijdmakker Jef Pauwels. 
Men weze talrijk aanwezig. 

Sint-Gillis-Dendermonde 
O p zaterdag 11 en zondag 12 dec. 

wordt in het cultureel centrum. 
Burgemeester Potiaulaan, een twee
de grote boekententoonstelling en 
-beurs ingericht. 

Geopend op zaterdag vanaf 18 
uur en zondag van 9 uur tot 12 
uur en van 14 uur tot 20 uur. 

Wetteren 
Op de algemene ledenvergade

ring van zaterdag 20 november 
werden Roger Baert, Roger De 
Greef, André Gossey, Jaak Lam
mens en dr. Wouters tot bestuurs
lid verkozen. 

Ze hielden onmiddellijk na de 
algemene ledenvergadering hun 
eerste bestuursvergadering. En nu 
verder vooruit! 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
DE SINT VERWACHT 

Op zondag 12 december a.s. is 
de Sint te gast in het Breydelhof, 
waar oudere en vooral heel jonge 
vrienden hem hun opwachting 
kimnen maken. 
KOLPORTEURS 

Zondag 19 dec. a.s. organiseert de 
V.U.-propaganda een rit naar di
verse kleinere gemeenten uit het 
arr. Brugge-Torhout Men komt sa
men te 9 uur bij G. van In, Pre-
dikherenrei 20, Brugge (tel. 375.99). 
ABONNEMENTEN 

Abonnenten, bestuursleden en 
propagandisten worden attent ge
maakt op de gewijzigde abonne
mentsprijzen voor 1%6 (resp. 280, 
160 en % fr.). Verschillende gezin
nen hebben de abonnementsprijs 
reeds langs de afd. gekweten; ook 
werden nieuwe abonnementen ge
maakt aan oud tarief. Er wordt 
van allen een inspanning gevraagd 
om de bijbetaling te doen. 
BEËINDIGING VAN DE STATU
TAIRE HERKIEZINGEN 

Er wordt gewacht op de herver
kiezingen in de afd. St. Andries, 
Blankenberge, Jabbeke, Torhout-
Aartrijke en Zedelgem-Rudder-
voorde om de aanstelling van de 
nieuwe arr. raad te doen door
gaan. 

De afd. worden gevraagd, hun 
gevolmachtigde in de arr . raad on
verwijld te doen kennen aan arr . 
sekr. Et. Demonie, Van Voldenstr. 
14, Brugge. 
VLAAMS HUIS c BREYDEL-
HOF > 

Op zat. 4 en zondag 5 dec. nch t 
de Raad van Beheer van de S. V. 
Vlaamse Klub de definitieve ope
ning van het « Breydelhof », J. Su-
veestraat 2, Brugge, in. O p zat. 4 
dec. te 20 uur kunstavond, gevolgd 
door gezellig samenzijn; op zondag 
5 dec. te 12 uur 30 receptie van de 
aandeelhouders, te 13 uur, geza
menlijke maaltijd (inschrijvings
prijs : 100 fr.), te 15 uur 30 : een 
namiddag kolder met Gerard Ver-
meerscb. 

Koekelare 
Volksvertegenwoordiger E. Loo-

tens nodigt U uit op het groots win
terbal dat plaats vindt in de feesten 
zaal Monty te Koekelare op zater
dag 18 december te 20 uur 30. Het 
groot dans- en showensemble Bert 
Wills speelt ten dans. 

Kortrijk 
VERKIEZING 

Op 13 november vond in ons lo
kaal « Astor » voor een flinke op
komst de vergadering plaats waar
op werd overgegaan tot de verkie
zing van het nieuw bestuur. 

Bij algemeen handgeklap-werden 
verkozen : Mevr. Vandecapelle-
Termote, P . Desmet, J . Lagae, J . 
Labaere, R. Plancke, H. Vanden-
bulcke, R. Vandewattijne. Voorzit
ter wordt R. Plancke. Dit nieuw 
bestuur wordt bijgestaan door on
ze gemeenteraadsleden Mr. Van-
walleghem, W. Vandenbroecke en 
A. Wijdoodt. 
NIEUWE AFDELINGEN 

In sept. werd beslist voor Nieuw
jaar zes afdelingen te stichten in 
ons arrondissemen. De feiten zullen 
ons echter in het ongelijk stellen : 
niet zes, maa r wel acht afdelingen 
zullen nog voor deze periode ten 
einde strijkt, de werking hebben 
aangevat. Gisteren (3 dec.) werd de 
afdeling Menen opgericht. Deze 
maand volgen er nog drie : Lat»-
we, Wevelgem, Moen-Heestert. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14.30 : Cyclo-cross Belgisch kam
pioenschap veldrijden te Meulebeko 

15.45 : De Flintstones (11e all.) 
— 16.10 : Muziek voor jonge men
sen. Vandaag : Wat is symfonische 
muziek ? — 18.25 : Klein, klein 
kleutertje — 18.45 : Dusty Bates. 
3e all : In de val — 19.10 : Piste, 
variétéprogramma — 19.55 : Weer
bericht — 20 00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 : 
Paard eet hoed (Le chapeau de 
paiUe d'Italie), klucht van Eugene 
Labiche — 22.05 : Jazzprisma : 
Jazz-Bilzen 1965 (I) — 22.40 : TV-
nieuws. 

M A A N D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.09 r 
Teletaalles : Engels — 19.20 : De 
Flintstones. 112e all. : Pebbles' ver
jaardagsfeestje — 19.45 : Openbaar 
kunstbezit « Vaardige vrouw » door 
Jozef Cantré — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nleuws — 20.30 : 
Voorbij de kim, toneelspel van Eu
gene O'NeUl — 21.30 : Vergeet niet 
te lezen — 22.00 : Muziek van In
dianen en negers ui t Amerika —* 
22 15 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Filmmuseum van de schaterlach. 
Alles komt terecht — 19.20 : Tiener-
klanken 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Bonan
za — 21.15 : Bedrijfsleiders leren. 
Een enquête door Omer Grawet — 
22.00 : Gastprogramma. De liberale 
gedachte en actie — 22.30 : TV-
nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televisum — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : Een camera bl] 
de Insecten — 19 25 : Arena — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Interland — 
21.55 Medium — 22.25 : TV-nleuws. 

D O N D E R D A G 
i9.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Het Vlerwindeneiland. 6e afl. : Buck 
achterna — 19.20 : De wereld Is 
klein. De glimlach der Etrusken 
(III) — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19 59 : Weerbericht 

"•— 20 00 : TV-nleuws — 20.25 : 
Zarah Leander. Optreden van de 
Zweedse zangeres en filmster t i j 
dens het Ie Vlaams Schlagerfestival 
dat op 26 november jl. te Antwer
pen heeft plaatsgehad — 20.50 : 
Oudejaarsnacht, eenakter van Ar
thur Schnitzler — 21.15 : Première-
magazine — 22.09 : Gastprogramma. 
Het vrije woord : Lekenmoraal en 
-filosofie — 22.35 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : De 
wereld van de libellen — 19.20 : 
Tienerklanken. Het huwelijksaan
zoek — 19 56 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.26 : Speel
film : De man die zijn haar kort 
liet knippen, een film van André 
Delvaux, naar de gelijknamige ro
man van Johan Dalsne — 21.55 : 
TV-nieuws — 22.00 : Het Ballet van 
de XXe eeuw. Opvoering van » Ve-
nusberg » en « Siégfriedidylle ». 

Z A T E R D A G 
19.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Flipper, een nieuw TV-feuilleton 
voor de jeugd, le afl. : De dolfijn 
brengt redding — 19.25 : Autorama 
— 10.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.29 : Johan 
en de Al verman, vijfde episode — 
20.55 : Echo — 21.25 : De onkreuls-
baren. 7e all. : Het meesterstuk — 
22.16 : Jlazzprisma : Jazz-Bllzen 
(U) — 22.40 : TV-nJeuws. 
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EUROPESE HYPOTHEEK
MAATSCHAPPIJ 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
Private onderneming beheerst door K.B. n' 42 van 15 december 1.934 

beheerd door : 
Voorzitfer : 
Meestei Adiei Debeuckelaere, doctor in de wi[sbegeerte en letteren, 
advokaat te Ninove* 

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

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

de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 
de heer 

de heer 

Fritz De Bisschop, nijveraar te Aalst; 
Aifons Duchateau industrieel te SintTruiden; 
Willem Denys. handelaar te Roeseiare; 
Karel Coddeens geneesheer te Marke; 
fan Debeuckelaere, beheerder van maatschappijen te Schilde; 
Roger Buyse, ambtenaar te Luxemburg; 
Albert Carlier, hoogleraar te Heverlee; 
Michel Debeuckelaere. geneesheer te Haine St Paul - La Lou-
vière; 
Ghislain Van Olmen, beheerder van maatschappijen te Brecht. 

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

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

TE BEWERKEN TAK : 

SPAARKAS 

KASBONS 

Eenvoudige beleggi 
Termijn : 

ngen 

3,40 4- 0,20 getrouwhe 
Op 3 maand 
Oo 6 maand 
Oo 1 jaar 
Op 2 jaar 
Oo 3 jaar 
Op 5 jaar 

• • 

idspremie — 3 6 0 % 
3,80 % 
4 0 0 % 
4.S0 % 
5 0 0 % 
5 2'^ % 
5.50 % 

Openbare uitgifte van 50.000.000 F in kasbons 
aan toAr«H<;r. 
Berichten verschenen in de hi j la^en tot Ue>* P''lg(<;ch 

Staatsblad van ' ? me» ' 9 6 ^ ->nrlpf n l 2 l 7 9 e r van 

2 4 augustus 1965 ondet n 2 7 5 6 3 

Op 1 jaar 5 nr % 
Op 2 jaar 5.50 % 
Op 5 jaar 6.25 % 

ONZE INTRESTEN STAAN BUITEN ALLE KONKURRENTIE ! ! ! 

Maatschappelijke zetel : 

Provinciale zetels : 

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

BRUSSEL, Henri Jasparlaan 96. TeL (02 > 38.12.61 
HASSELT* Zuivelmarkt 9. Tel. (011 257.81 
ROESELARE, fan Mahieusfraaf 23. Tel. (OSl 1243.27 
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bewegi 

ANTWERPEN 

0eerse 
Met het doel ook in onze ge

meente een V.U.-afdeling op te 
richten wordt op vrijdag 17 dec. 
te 20 uur een grote vergadering 
Ingericht in de zaal « Het Witte 
Paard », Vredestraat, Beerse. 

Sprekers : Advokaat F. Antho-
iris, oud-arrondissementeel voor-
*itter van de V.V.B, en Volksver
tegenwoordiger H. Schiltz. 

Mechelen 
In het kader van de tweejaar

lijkse statutaire verkiezingen voor 
het bestuur van het arr. Mechelen 
sveulen uit 9 kandidaten volgende 
7 als bestuurslid gekozen of herko
zen. 

Edgard Bouwens, Walter Luy-
ten, Wini Jorissen, Ludo Sels, 
Frans Van Dessel, Leo Huwels en 
(fllfons Verschaeren. 

Aan de hogere partijraad zal de 
heer Bouwens als arr. voorzitter 
en W. Luyten als arr. sekretaris 
yoorgesteld worden. 

Klein Brabant 
Door de slechte toestand van de 

Hijken van Rupel, Schelde en 
ffiiet werden in Klein Brabant 
heel wat overstromingen met zwa
re schade aangericht. De zorge
loosheid van de opeenvolgende re
geringen is hiervan duidelijk de 
hoofdooryaak. 

Senator Jorissen bezocht het ge
teisterde gebied samen met de be-
Wuursleden Huwels en Peeters. 
Verschillende van de getroffenen 
Hverden bezocht Dit medevoelen 
jwerd door de mensen zeer op prijs 
gesteld. Reeds deze week deed 
SeniUor Jorissen stappen bij de 
bevoegde minister om de besten
dige onveiligheid in deze streek ie 
Voorkomen. 

BRABANT 

Brussel • Halle • 
Vilvoorde 
ARRONDISSEMENTEEL 
BESTUUR 

Voorzitter : Roger De Geeter, 
Heenweg op Nino\?e 356 te Halle. 
Tel. 56.89.90; sekretaris : Guido 
yanderstraeten, Toekomststraat 8 
te Weerde. Tel. (015) 621.57; finan-
piën : Tuur Ebraert, Prins van 

Hoofdredakteur : 
T. van Overstraeten. 

Bedaktiesekretaris : 
S. de Lie. 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylr . Dupnisl., 
110 Brus. 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnierl. 82 
Brussel I. - TeL : 11.82.16. 
Alle klachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres. 

Jaarabonnement : 280 F. 
Halfjaarlijks : 160 F. 
Driemaandelijka : 90 F. 

Abonnement bnitenland : 
450 F. 

Steunabonnement : 760 F. 
(minimum). 

Losse nummers : 8 F. 

Alle stortingen voor het 
blad op postrekening : 
1476.97. Volksunie - Brus. I 

Verantw. uitg. Mr F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Luiklaan 77 te Anderlecht. Tel. 
22.02.65; propaganda : Frans 
Adang, Edni. Tollenaerestraat 19 
te Brussel 2. Tel. 13.02.25; dienst
betoon : dr. med. Vic Anciaux, 16, 
J. Van Obbergenstraat te Mache-
len. Tel. 5132.20; organisatie : E. 
Van Wljmeersch, Oranjerielaan 4 
te Dilbeek. Tel. 21.99.74; afgevaar
digde : Mie. Vanthournout, Enge-
landstraat 420 te Brussel 18. Tel. 
74.69.05. 

Vilvoorde 
Vrijdag 17 december te 20 uur, 

zaal « Witte Leeuw », Grote Markt, 
Vilvoorde : grote volksvergadering 
met als sprekers Dr Roger Gheyse-
linck. Mr Van der Eist en Dr V. 
Anciaux. Vooral zal gehandeld 
worden over de katastrofale finan
ciële toestand van het land en 
over een Vlaams tegen-offensief in 
verband met Brussel. 

LIMBURG 

Genk 
TOPPUNT VAN DURF 

In de mijn van Waterschei or
ganiseerde men op vrijdag 3 de
cember (dag voor Ste-Barbara) een 
kolenslag (vier groepen wedijveren 
met mekair om het meest kolen 
te delven). 

Maar diezelfde avond mocht de 
nachtpost thuisblijven en op maan
dag 6 dec. was het de beurt aan 
de dagpost en de middagijost om 
te gaan stempelen. 

De arbeiders vinden zoiets in-
triestig en wij staan aan hun zij
de om hiertegen krachtig te pro
testeren. 

Hasselt 
Ter gelegenheid van de jaarlijk

se herdenking te Hasselt van de 
Boerenkrijg werden op 5 december 
aan het Boerenkrijgstandbeeld 
bloemenkransen neergelegd door 
dr. veearts Nijssen namens de 
Voerstreek en door de heren Ste
vens en Stannen namens VVB-Lim-
burg en VVB-Hasselt. In de kapel 
van Klein Hilst werd het H. Mis
offer opgedragen door E.H. Van-
debroek, diocesaan proost van de 
Boerenjeugd. Deze plechtigheid 
werd eveneens bijgewoond door 
een afvaardiging van Overmeire, 
door de Boerenjeugd-gewest Bree, 
de gemeenteraadsleden Mevr. Kim-
pen en R. Vanheusden van Hasselt 
en door verscheidene vooraanstaan
den van de Vlaamse Volksbewe
ging en de Kath. Landelijke Jeugd 
van Limburg. 

OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem-Centrum 
VL. NAT. VROUWENBOND 

Een gezellig onderonsje (kolfie-
feest, met verrassingstombola voor 
iedereen) vindt plaats op zondag 
19 december om 3 uur 's namid
dags in herberg « De Burcht » (bij 
Joris), Hogeweg 15. 

Het bestuur rekent beslist op de 
aanwezigheid van alle leden (vrien
dinnen - simpatisanten mogen ook 
meekomen). 

Desteibergen 
Zondag 12 dec. kolportage door 

de ploeg V.M.O. - Gent en propa
gandisten Merelbeke. Bijeenkomst 
te 9 inir lokaal Berkenhof, Merel
beke of te 9 uur 15 lokaal Rubens
hof, Gent. 

lidmaatschap. Toespraak van Dr 
Leo Wouters. 

Afspraak dus, zaterdag 11 decem
ber, te 15 uur, in lokaal Roeland. 

Lede 
Maandag 13 dec. te 20 uur in 

e. Reinaert », Kasteelstraat : spreek
beurt door volksvert. drs. M. Cop-
pieters over het onderwerp « de 
mens in dienst van de politiek ». 

Iedereen welkom! 

Merelbeke 
Zat. 18 dec. te 16 uur lokaal 

Berkenhof, kerstfeest voor onze 
kinderen van 3 tot 14 jaar, koffie
tafel kerstpakje en aangenaam pro
gramma, einde rond 18 uur 30. In
schrijvingen bij K. Van Damme, 
Jan Verhaegenwijk 36. 
KOLPORTAGE 

Zondag 12 -december afspi-aak in 
« Berkenhof », voor de kolportage 
te Desteibergen. Medewerkers kun
nen ook aansluiten te 9 uur 15 in 
« Rubenshof », te Gent. 

WEST-VLAANDEREN 

Diksmuide 
Zitdagen Ir. J.A. de Ganck, Pro

vinciaal Raadslid : zondag, 12 de
cember 19G5 om 11 uur te Polllnk-
hove, café « De Kroon », bij Pol 
Vandenberghe. 

ledere woensdag om 20 uur 30 te 
Diksmuide, café « Vlaams Huls », 
Ijzerlaan 83. 

Ofwel op afspraak : tel. (051) 
512.35. 

ZOEKERTJES 
Ben ongehuwd, alleenstaande 40 

jaar; hou v. huiselijkh. toneel, ope
ra, reizen. Wens contakt met in
tellectuele eenvoudige heer. Wie 
schrijft me? Antw. verzekerd. Schr. 
redaktie nr D 31. 

SOLIDARITEITSFONDS 

Weer dienen een groot aantal 
boeten betaald te worden en 
onkosten die ontstonden door 
de betogingen tegen de franse 
preken. Het thuisfront zal zijn 
plicht begrijpen. Stort op per 
54917 van de Kredietbank te 
Antwerpen met vermelding van 
nummer 100.1336971. Hartelijk 
dank bij voorbaat. 

Gent 
In het kader van de propaganda 

in het arrondissement Gent-Eeklo, 
richten de Volksunie-Jongeren op 
zaterdag 11 deceinber, te 15 uur, 
een eerste algemene kontaktver-
gadering in voor alle jongeren uit 
het arrondissement. 

De dagorde vermeldt : verdeling 
van de taken. Inrichten per kanton 
van de Jongeren-organisatie. Deel-

t ttame aan kolportage*. Statuten en I 

G R O T E F E E S T E N 
in het Dortmunder 
Thier-Brau-Hof • Leuven. 
— 19 december : 

ORKEST STAN PHILIPS 
— 24 december : 

KERSTREVEILLON, met 
1/2 kalkoen op de wijze 
van C^SAR, met 1/2 fles 
RIJNWIJN Christel am 
Rhein originele afvulling. 
Prijs 140 fr., dienst inbe
grepen. - Piekfijn - goed
koop. 
ORKEST SABO. 
Op voorhand inschri j \en . 

— 31 december • 
OUDEJAARSAVONDRE-
VEILLON met 1/2 kalkoen, 
uitgedacht door de kok 
van Nancy voor Mw Pom
padour, met 1/2 fles RIJN
WIJN Binger Rosengarten 
originele afvulling. Prijs 
140 fr., dienst inbegrepen. 
Meer dan piekfijn - Spot
goedkoop. 
ORKEST DE SCHEPPER. 
Op voorhand inschrijven, 
met de hieronderstaande 
strook. (Schrappen wat 
niet past) . 

— Zaterdag 1 januari 1966 : 
GALASOUPER v. d. Dort
munder Thier-Brau-Vrien-
den. 2 ORKESTEN. 

— Zondag 2 januari : ver
koop van levend speenvar-
ken per Amerikaans op
bod, door de Vrienden
kring. 

D E E L N E M I N G S B O N 
Mr 

wenst deel te nemen aan het 
QKERSTAVONDREVEILLON 
OOUDEJAARSREVEILLON 
met personen. 
Betaalt hiervoor 140 fr. per 
persoon op voorhand. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
(Brevet : 512767) 

TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in u w omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en w e 
de dichtst bijgelegen ver
zenden U het adres van 
koper Star Zele. 

HERMES 
SGH^ei 

S4 Zuidlaan 

211 M. Lemonnterlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
S E K R E T A R l ^ T -
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografis 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 

De school vraar Vlamingen 
sich thuis roeien. 

Beter en Toordeliger. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag aog om 
kosteloze brochure, fo-
toUjsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoeicenden v a n 
belde geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

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

Het l a n g s t bestaan ae 
grootste, betrouwvoUe ern
stige, moderste Vlaams-
Gersterangs - Huwelljks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor ledereen I Allej ge
heim I Medewerking van 
priester Dagelijks 4 tol S 
verlovingen. 

Uurwerken PRONTO 
Juwelen 
Schotels SKARRA 
18/18. 

Alle herstell ingen 
in eigen werkhuis . 

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 

HERBERGEN 

Bezoek het a Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant» 
In bet Vlaams Huls 

a PETER BENOIT » 
F r a n r i j k l e l 8. A n t w e r p e n 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
K N O K K E - TeL 63.811 

BLEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers Vü 
Hulsh. App. - Radlo-T.V-

bandopnemers.-
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23. Ant 

BOUWEN WONEN 

De specialist dei 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deume Z. 
Van Bavrele] 70 T 35 63.17 
Agent ; De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen. Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Scbnt-
str. 18, Denrne T 3613 12 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - voL pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
E l i s a b e t b l 105. T e l 632.70 

V l a a m s B u i s B r e u g b e ) 
d e S m e t d e N a e y e r l a a n 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

M I D D E L K E R K E 

« Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meestw unrwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden V.ü. 
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WENTELPOORTEN 
In hout, itaal, alamlnlam 
ot plaatiek. 
8fau>daardDitvo«rlB( ol 
naar (eweiut model. 
Syitemen uuii;e(MMt «an d* 
isrd van bet boutrwerk. 
Band- of elebtrlseha badlealiiK. 

20NHOVEN • TEL 132 31 

NS L ZONEN PYBA 

ROLLUIKEN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrUche 
bedlening. 
A^e systemen. 
VEKETUANSB 
ZONNEBLWDXN 
Bedlening met 
koorden' ot met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SONBRIUA^FLEX 

A.JEURISSEN-CiOOSTERMANSiL ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

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

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

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 

• d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, « Papenlioek », Berendrecht Tel. (03)73.66.59 

Alleen de zoekertejs gaan naar : 

M. Lemonnier laan 82 Brussel 1. Tel . (02) 11 .82 .16 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

Om in 't goede seizoen te kunnen aanvatten met B O U W E N 
D E N K T H A N S reeds aan plannen maken ! ! 

Te Kontich bieden wij U zeer gunstig gelegen bouwgronden aan 

L A N C E E R P R U Z E N 

^ < 

PAASBLOEMHOF 

P R O N K E N B O R G 
Nieuw Kontich, ^ 
bij kerk, scholen, winkels. 
Niet ver van het station. 
Mooie landelijke ligging midden vil lawijken 
— gronden vanaf 104.800 fr. 
— bouwen 395.000 fr (éénsgezinswoningen met 

3 slaapkamers) 

GEEN SERIEBOUW ! - HOGE LENING ! 
FORMALITEITEN Z I jN ONZE ZORG 

4 
Deze en andere projekten 
bouwen wi j . . . 
Vlak bij centrum Kontich. 
Verkaveling voor meester-
woningen en opbr. huizen 
— grond 115.334 fr. 
— Bouwprijs 508.524 fr. 

ook op U W grond \ 

Het aanbod is beperkt - profiteer nu - vraag onmiddellijk inlichtingen bij 

Algemeen Bouwbedrijf K U N N E N 
Antwerpen, Meir 18 Tel. 32.92.18 

Alle dagen van 9 u. tot 18 u. — 's zaterdags tot 17 u. 
il J 4*J' 

ff - M j t i Jj»»»-,. -/"U 

Interfonie 
Geluidsrersterking in de perfektie voor 
zalen reklamewagens kerken huis
kamers enz. . . 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat, 7 a 

ANTWERPEN - TeL : 33.04.95. 

Kadio - T.V. • draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegen woordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 

Op vertoon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENUND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 

A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.91.24. 

MAATKLEDING 
Volgens 
hypermoderne methode 

G.BERGERS 
Winterjassen 
Wagenjassen 
Goede kwaliteit 
Modern van snit 

Sint-|ans-Vliet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 
T d . 33.91.65 

- ALUMINIUM RAMEN & DEUREN 

f/CVH 

- WINKELINRICHTINGEN 

- KOELTOONBANKEN 

- DIEPVRIESKAMERS 

- KOELKAMERS 

- DROOGKAMERS 

Brusselsesteenweg, 198, HEKEL6EM. - Tel. (053) 67125. 

Pels? 
Een bontjasje ? 

Een bontmante l ? 

wendt ü vol vertrouwen 
tot' het huls 

W CLAYKENS-NEVEN 

Oudersemselaas 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon 48.37.01 

Alle inlichting op verzoek. 

1 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 
en 
O 

I 

en 
O 

aan onze stations : 
Kwaliteitsbenzlne en gasolie 
tegen verminderde prijs ! BECO levering van gas- en 

stookolie vanaf LOCO 1. 
inrichting van benzinestations. 

en 
O 
I 

5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 

KWALITEIT ! — PRUS ! — BEDIENING ! 
B E c o p.v.ba. Antwerpen, Paardenmarkt, 20 TeL (03)32.04.77 - 32.02.10 

5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 — 50 — 50 — 5 0 — 5 0 - 5 0 - 5 0 
I 

50 S 
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FEDERA 

P^e$$ 

pRe5^ 

PRe$^ 
pf?e$^ 

LISME/ 

HANNES EN WANNES 

De Hadt ]e op de T.V. moeten zien ! 
laatste 50 km had hij het lastig... 
... maar toen kwam hij er door en hele
maal naar het einde toe ... 
... was het de oude Van Looy : een spurt 
met snee op ! 
Keizersnee dus. 
Met jou kan men nooit over ernstige din
gen praten ! 

RAADSEL 
'Wanneer een massa 2.000 
voeten bevat, hoeveel hoof
den telt ze dan ? 

•)J.l3t{ ap uvp udpuif^ 

WIST U ... 
... dat heel wat mensen een 
hoed dragen alhoewel ze 
geen hoofd hebhen 7 

WOORDENBOEK 
Al - sof. 
Acht - er - over 
A' - dam 
Ban - aan - boom. 
Balk - leed. 
Bakt - rog. 

KORT VERHAAL 
« Nee », zei de rijkgeworden 
dame tot de platenhande
laar, « geen Orlando di Las
so : westernmuziek is uit de 
mode ». 

BEPALING 
Het huwelijk is wel derhal
ve heilig, omdat het zoveel 
martelaars telt. 

... en dan was er die stu
dent, die zijn nota's over 
natuurwetenschappen na-
pluisde om te zien, hoe hij 
met een chlooroplossing de 
slechte cijfers uit zijn rap
port kon halen. 

TROUWEN 

<'t Is tijd», zei z'n 
dat je ophoudt. 
Een eigen gezin. 
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