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Op mijn parlementaire vragen van 16 
november jl. werd niet geantwoord « bin
nen de tijd bepaald door het reglement, 
art . 71, van de Kamer». Over de bijzon
derste kredietfaciliteiten ten gunste van de 
vrije Universiteiten blijft een zware mist 
hangen. Vóór 31 december 1965 moet de 
Koning het model en de noimen vastgelegd 
hebben volgens dewelke de vrije Universi
teiten hun begrotingen en rekeningen moe
ten opmaken en dit na advies van een op 
te richten kommissie Wel vreemd dat de 
Ministers van Financien en van Nationale 
Opvoeding op 1 december nog met kunnen 
antwoorden op mijn vraag is hogerge-
noemde kommissie reeds samengesteld en 
kan de naam opgegeven worden van de 
vertegenwoordigers der verschillende in
stellingen ? 

Evenmin kunnen de bevoegde ministers 
antwoorden op een tweede vraag zal de 
Regering bij het opstellen van het boek

houdkundig plan van het standpunt ver
trekken dat waai cwee taalstelsels oe-
staan in eenzelfde inrichting, de begrotingen 
en de rekeningen duidelijk moeten laten 
blijken wat uitgegeven wordt voor elk van 
beide taalstelsels en voor de gemeenschap
pelijke diensten "> 

Kwam er geen k^eikUimg vanwege de 
rtegering, er kwam wel klaarheid vanuit 
Leuven zelf De Vlaamse professoien het 
wetenschappehjk personeel en de studen
ten hebben de noodklok geluid de frans-
talige expansie van de K U L binnen de 
driehoek Leuven-Woluwe-Waver luidt het 
einde in van Vlaams Brabant De katohe-
ke Universiteit woidt een onderdeel van 
« Ie tres grand Bruxelles » ' 

De mystieke driehoek immers zal er uit
zien als volgt Leuven tweetalig Woluwe 
franstalig eo Wavei franstali? 

(leeö veidei op oU. Ó in Kader) 

m. coppieters 

IN DE RAND 

DER BETOGING 
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Wie had en heeft .steeds alles 
veil, staat er paraat voor Vlaan-
derens heil kordaat en blij ? 

't Zijn « Wij » ! 
S., ICumtich. 

Als lid van de V.l'. heb ik met 
vreugde de vernieii\\ing van het 
blad vastgesteld. 

E.L., Ranisel. 

Ik heb het eerste nummer van 
« Wij » ont\angen. Proficiat ! 

U vraagt wat naar de mening 
van de lezer er zo nog bij zou 
mogen komen. 

Ik denk dat het niet slecht is 
als u beknopt (en waar het moet 
breedvoerig) de tussenkomsten 
van onze gekozenen in Kamer 
en Senaat aan uw lezers meer 
mag bekend maken. 

Ook de « \ ragen en antwoor
den >•> aan de minister zijn inte
ressant. 

P.D., Brussel 1. 

Ik heb het pasgeboren broer
tje van de « Volksunie »-krant 
welkom geheten en tot mijn 
groot genoegen vastgesteld dat 
het een gezonde spruit is. kloek 
\an leden, bevallig van uiter
lijk en vol beloften voor de 
toekomst. 

Toen ik mij de « Volksunie » 
kocht aan een krantenkiosk, 
stopte de verkoper mij een blad 

in de hand, met de laconische 
titel : « Wij ». Ja, zegde hij, dat 
is nu de nieuwe Volksunie, en 
die kost 8 fr., d.i. in eens een 
opslag van 2 fr., hoe durven ze 
bet vragen ; 't is een echte 
schande ! 

Verrast keek ik op en kon 
niets anders ant\\ oorden dan : 
inderdaad, dat is nogal veel ! 
Evenwel toen ik « Wij » open
sloeg en naspeurde wat het in
hield, bleek het mij, dat miin 
zegsman in zijn wreveligheid 
wat te hard van de toren had 
geblazen. Wel zeker, het blad is 
een derde zwaarder en verrijkt 
met een reeks belangrijke bij
dragen, waaronder deze van 
onze mandatarissen in Kamer en 
Senaat, die naast hun dagelijkse 
taak zich ijverig voor de ploeg 
spannen om ons \\ ekelijks het 
krachtvoedsel voor te schotelen 
dat we nodig hebben om « fit 
en pal » te blijven. 

P.S., Aalst. 

Hartelijk gelukgewenst met de 
verzorgde uitbreiding van uw 
blad : dit is gemeend ! Nu het 
blad een dergeli|ke uitbreiding 
heeft genomen, zelfs intellektu-
eel, is het jammer, dat er nog 
soms kleine stukjes « a la Pour-
quoi-Pas ? » in staan. 

H.D.G., Avelgem. 

3 maal hoera voor de nieuwe 
« Wij ». Met grootste lof voor de 
gehele modernisering. De zwart
kijkers worden in het ongeliik 
gesteld: zij voelen nochvj^nken 
konsekwent hedendaags. 

F.V., Antwerpen. 

De verjongings- en vernieu
wingspogingen van ons week
blad zullen hopelijk een globale 
instemming vinden bij ons lezers
publiek. 

Persoonlijk vind ik het o\ er-
schakelen van d'e pamfletstijl 
naar de meer informatieve stijl 
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DiANALAAN, 10, BERCHEM - Antwerpen. • Tel.: (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen. Brabant en Oost-Vlaan-
deren, voor alle verzekeringsvormen : Brand 
Leven Persoonlijke Familiale Auto • Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

— Komt op tiet eerste verzoek voor ; 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bil tiuwelijk, oprichten zaak, enz. 

gelukkig. Dio Genes is in zijn 
kernachtige en zakelijke be
schrijving van de figuur van 
Elisabeth heel wat beter dan in 
zijn verguizende « Open Brie
ven » van vroeger. De moderne 
Vlaming houdt nog wel van 
radikalisme, maar heeft de reto
rische pamfletstijl verworpen. 
Uil heeft meer behoefte aan 
kernachtige, inslaande informa
tie ; hij wil niet te zeer meer op
gezweept worden en is mondig 
genoeg om zelf te oordelen 

E.D., Lebbeke. 

U moedigt uw lezers aan om 
hun eerlijke mening over « Wij » 
te zeggen en daarom kruip ik uit 
m'n schelp ofschoon ik daar veel 
moeite voor moet doen. 

De steeds verdergaande ver
beteringen in verzorging en op
maak van « Wij » zijn een lust 
voor het oog. Soms betreft liet 
kleinigheden, soms belangrijke 
kwesties. De durf om het blad 
opnieuw flink uit te breiden en 
om de prijs ervan te verhogen 
verdient volle bewondering. 

Alleen een ingewijde kan be
grijpen wat voor geweldige 
voortdurende inspanning al zul
ke verbeteringen vergen. 

dr. P.C.P., EindhoNen. 

Tot nu toe las ik uw blad 
slechts af en toe, %\anneer het 

mijn aandacht trok in een kran
tenwinkel. Voor li)66 neem ik 
een abonnement. « Wij » is een 
hele stap vooruit. Uw sportru-
briek belooft : ze is tenminste 
op een ander peil dan wat de 
meeste dagbladen er van terecht
brengen. 

A.V., Brugge. 

Het aanvankelijk sceptisme 
werd overwonnen door het suc
ces van een kolportage. 

S.D., Borgerhout, 

Persoonlijk stel ik me nog 
steeds de vraag naar het waar
om van de titelwijziging. Maar 
de inhoud is, wat men er mag 
van verwachten. Het blad is 
veel leesbaarder geworden. 

A.D.K., Genk. 

Waarom geen uitgebreider 
T.V.-programma's en geen kruis
woordraadsel. Wij bejaarden 
zouden dan ook later in de 
week nog iets hebben aan het 
blad, dat nu zoveel interessanter 
is geworden. 

J.K., Turnhout. 

Proficiat ! Men ziet, dat 23 mei 
een datum geweest is ! 

T.D.L., Zelzate. 

Waar een vrouw een blad 
leest, gaat het nooit meer buiten. 

Deze verkoopwijsheid werd thans 
door u in de praktijk gebracht, 
met een plezierig jong resultaat. 
De damesbladzijde met zeer ge
slaagde tekeningen is werkelijk 
fris en aantrekkelijk. 

M.V.D.D., Kortrijk. 

Daar u uitdrukkelijk mijn ge
dacht vraagt, wil ik het u ook 
schrijven. De grootste vooruit
gang is, dat er nu in ons blad 
meer politiek staat dan vroeger, 
maar dat het niet allemaal poli
tiek is. Als gij zo voort gaat. 

zullen we beter op de hoogte 
zijn van de Kamer en tegelijker
tijd hebben we ons verzet aan 
« Wij ». Mr Van der Eist mag op 
ons rekenen : « Wij » is even 
goed welkom als vroeger « De 
Volksunie ». Integendeel : nog 
méér, alhoewel wij ons gedacht 
nooit weggestoken hebben. 

A.D.B., Weiteren. 

Voor wanneer een vaste uni
versitaire kroniek. Het pasge-
starte en reeds sterke V.N.S.U.-
Kortrijk wil graag daaraan mee
werken. Voor de rest niets dan 
lof. 

W.G., leper. 

Doe zo voort, Vlaanderen ten 
bate. 

M.G., Mechelen. 

De Volksunie wordt nu ook in 
haar publikatie de partij der 
jongeren. Niet alleen de over
tuigden door dik en dun zullen 
uw blad thans lezenswaardig 
vinden. En het zijn toch de 
mensen van de rand die we moe
ten hebben. 

A.C., Antwerpen. 

De titelverandering nemen we 
op de koop toe ; we kunnen daar 
niet zo over oordelen. Maar de 
inhoud bevalt ons oprecht. 

W.D.H., Hasselt. 

Dio Genes, waar blijven uw 
brieven ? 

E.D., Gent. 

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-
I iibriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 
Brussel, 16 december 1965. 

Betreft : lezerspublieK. 

^e j o e r n a l i s t i e k i s een beroep met een ionver
diend) romantisch aureool . Vroeger, toen wij 
nog leefden op een r u s t i g e r ritme dan dat var 
Ie ro t a t i epe r sen , droomden wij er wel eens 
van om ooit op een redaktie te mogen werken e.n 
*:e kunnen schrijven wat ons z i n t . 
Sindsdien hebben wij geleerd, dat een bl'td ^le-
^chreven wordt door twee i n s t a n t i e s : de r(=>dak-
t:ie en de l e z e r s . J o e r ^ a l i s t i e k i s een voortdu
rende dialoog of l i eve r : coede j o e r n a l i s t i e k 
hoort zo te z i j n . 
Soms is het voor een reaaKLeur vrij gemakkelijk, 
zi jn lezerspubl iek t e kennen. Wie een blad voor 
t i e n e r s u i t g e e f t , kan a l l e s beneden 12 en boven 
20 verwaarlozen. Wie s c h r i j f t voor 4^ivenmcl-
kers, kan het gerust bij colombofieï^ ï̂ anfele-
genheden laten. 
Een opinieblad (zoals " / J i j " ; heeft ae^ niet zo 
gemakkelijk. De gemeenschappelijke noemer van 
onze lezers i s Vlaams-nat i onaa l . Voor de re.^t 
kunnen ze a l l e s zi jn : oud of jong, berooid of 
r i j k , kasse i legger (Amedee Verbrupgen^ of uidvo-
kaat (Frans' Van der E i s t ) . 
He t , i s geen eenvoudige t aak , deze veelheid van 
smaken, groepen, l e e f t i j den en beroepen i e t s te 
bieden, waaraan iedereen wat hee f t . 
Vermits op deze bladzi jde zeer spec iaa l de d i a 
loog tussen redakt ie en l eze r aan z i jn trekken 
komt, meenden wij eens een enkele keer de aan
dacht t e mogen ves t igen op de l a s t i g s t e zijde 
van ons werk. 

"A 
I 
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• Zieke koolmijnen 

limburg eist... 

'(j.l.c.) Het kolenviaagstuk is en blijft een 
ekonomie als in E.G.K.S.-verband. De 
moeilijkheden begonnen reeds na de eer
ste wereldoorlog. Onze mensen wilden 
geen vetkolen meer, de zo gieliefde Leu
vense stoof werd minder aangekocht en 
zelfs meer en meer vervangen door de 
vulkachel, waarvoor magere kolen meer 
aangewezen waren. 

De periode na de tweede wereldoorlog 
kende echter de verdere evolutie, die ge
leid heeft tot de situatie die we nu heb
ben. Het hoge verbruik van magere kolen 
verminderde geleidelijk en daar hebben 
we allemaal zo'n beetje — onbewust — 
aan meegewerkt. 

De vulkachel, kernpimt van gezelligheid 
s'avonds in de huiskamer, werd geleidelijk 
vervangen door de centrale verwarming 
liefst met stookolie. Gemakkelijk is het 
wel : gedaan het slameur met emmers ko
len, gedaan de zwarte handen telkens we 
een ferme schop kolen naar de opening 
van de verwarmingsketel mikten, gedaan 
het kijven van moeder toen er kolen ge
bracht werden en het kolenstof —• het 
dringt overal door — in de kelder en zelfs 
tot op het gelijkvloers zijn weg gevonden 
bad. Nu draaien we gewoonweg aan een 
schijfje, niet meer in de kelder a.u.b., maar 
in de woonkamer, om de verwarming wat 
hoger of wat lager te zetten. 

Vinden we de centrale verwarming met 
stookolie te goed of te min voor ons, dan 
kvmnen we ons behelpen met elektrische-
of gasverwarming : grote konkurrenten 
yoor de kolen. 

Zelfs onze elektriciteitscentrales stoken 
weinig inlandse kolen. 

Een feit is dat deze centrales een zeer 
slechte kwaliteit kolen kunnen gebruiken 
.— stenen branden bijna evengoed erin 
als kolen — die, niettegenstaande de ver-
voeronkosten nog goedkoper uit het bui
tenland betrokken worden. 

De grotere welvaart die we bereikten is 
dus zeer nauw verbonden met het steen-
kolenvraagstuk. Dit werd reeds jaren gele
den werkelijkheid voor de Waalse kolen
bekkens en nu begint het probleem zich 
ook te stellen voor de Kempische kolen
mijnen. 

• Mijnwerkers betogen te Brussel 

... een 

rekonversie 
(j.l.c.) Veertien dagen geleden werd er ie 

Biussel een « stille > betoging gehouden 
door Limburgse mijnwerkers. De bedoe
ling was de aandacht van de regeling, het 
Kolendirektorium en de publieke opmie 
te vestigen op het feit dat bij verminderde 
kolenproduktie ia de Kempen er wel de
gelijk een rekonversieprobleem ontstaat. 
In de nota die aan de Eerste-minister en 
het Kolendirektorium overhandigd werd, 
staan zeer interessante cijfers vermeld, 
waaruit wij de volgende aanhalen : 

Verliezen per ton van de deficitaire mij
nen : Centrum - 353 fr.; Borinage - 206 
fr.; Luik • 101 fr.; Kempen - 49 fr. 

Wij kunnen de Limburgse mijnwerkers 
dus wel begrijpen en hun mening bijtre
den wanneer ze het onrechtvaardig noe
men, reeds Limburgse mijnen te sluiten 
wanneer elders per ton veel hogere verlie
zen geleden worden. Logisch is het dat 
Limburgse mijnen, die de grootste kans 
op leefbaarheid hebben, door de regering 
gesteund worden in plaats van mijnen die 
2 tot 7 maal deficitair zijn. 

Dit is wat voorgaande jaren te veel ge
beurde, natuurlijk in het nadeel der Kem
pische kolenmijnen. 

Bij sluiting van een Liburgse mijn, die 
5.000 arbeidskrachten tewerkstelt, betekent 
dit in verhouding tot het aantal beschik
bare werlc^elegenheden van de provincie 
heel wat meer dan in Luik of Henegou
wen het geval zou zijn. Limburg beschikt 
niet over zoveel werkgelegenheden en de 
plaatselijke industrie kan onmogelijk het 
vrijgekomen arbeidspotentieel opslorpen. 
De ganse streek moet erkend worden als 
ekonomisch ontwikkelingsgebied : aanspo
ring voor het vestigen van nieuwe indus
trieën, verbetering van de verbindings
wegen — o.a. met Antwerpen, de mijnen 
moeten langer behouden blijven dan de 
Waalse (die telkenjare een groter deficit 
hebben). 

Twee jaar geleden beloofden het Kolen
direktorium en de regering reeds, de nodi
ge maatregelen te nemen voor een logische 
rekonversie van de streek. Dat er tot nu 
toe nog niets van in huis gekomen is, ver
wondert ons geen zier. Waar het Vlamin
gen en Vlaamse industrie betreft, « be
looft » de regering zoveel... 

• Opium voor de kijker 

kultuurstrijd 
in b.r.t. 

(rol.) De kultuurstrijd in BRT-kringen is 
nog lang niet uitgewoed. Het is een gue-
rilla-oorlog geworden waarin de franko-
fiele sluipschutters zich niet onbetuigd la
ten... 

Toen de TV-versie van de opera « Wil
lem van Saeftinge » in september 1964 met 
de Italiaprijs werd bekroond en de nanien 
van Mark Liebrecht (realisator) en Fred
dy Devreese (komponist) de belangstelling 
van de Vlaamse kijkers gaande maakten, 
hebben wij even gemeend dat de kultu-
rele kogel eindelijk door de BRT-kerk 
was. We zijn een bittere illusie rijker ge
worden. 

De programmators wassen hun handen 
verder in de onschuld. Ze geven het volk 
buitenlands brood en buitenlandse spelen, 
platvloers en veramerikaniseerd tot en 
met. Onder het motto « opium voor Vlaan
deren » ontneenit men het volk het recht 
op educatieve uit-zendingen en ontzegt 
men het de mogelijkheid om door het tra
ditionalisme heen te breken. Demokrati-,, 
sering van de uitzendingen noemt men 
dat, terwijl het in werkelijkheid gaat om 
een gekamoefleerde beknotting van de 
geestelijke vrijheid, een van BRT-zijde 
opgelegde dwang die louter negatieve re
sultaten in de hand werkt. 

De Vlaams-onwilligen houden het been 
stijf. Bekwame mensen zoals Eddy Stey-
laerts, Freddy Devreese, Mark Liebrecht 
en Dries Waterschoot worden meer dan 
ooit genegeerd en met een kluitje in het 
riet gestuurd. Gevolg : een Vlaams-kultu-
rele bloedarmoede, gepropageerd door bui
tenlandse produkties en autochtone ont
spanningsprogramma's die nu niet bepaald 
hartverhetfend te noemen zijn. 

Het gaat natuurlijk niet op elke uitzen
ding over dezelfde kam te scheren. Ten 
slotte berust de BRT-zeggingschap niet 
enkel bij diegenen die het Vlaamse pu
bliek in slaap willen wiegen. Alhoewel die 
zeggingschap op zijn beurt sterk gelimi
teerd wordt door het ontoereikend bud
get, bestemd voor kulturele programmas 
en realisaties. 

Om de geestelijke ondervoeding van de 
Vlaamse kijker tegen te gaan, is een gron
dige sanering nodig van programmasamen
stelling én -keuze. Zij, die de dekadentie 
doelbewust propageren om politiek-senti-
menlele redenen, zijn rijp voor een gron
dige desintoxikatiekiuir, een doorgevoer
de reaktie van kijkerszijde. De Ijalans moet 
recht! 

De programmatiepolitiek kan eerst ren
dabel worden wanneer men alle kleinzie
ligheid laat varen en sneeft naar een even
wicht lussen ontspanning en edukatie, ge
zonde oppervlakkigheid en zuiveic esthe
tiek. 

Voorlopig blijven dergelijke aanpassin
gen nog zo goed als uitgesloten, temeer 
omdat de « koude oorlog » in de eigen 
keuken wordt uitgevochten met wapens, 
gesmeed uit de Brusselse taalstrijd. Een 

spijtige vaststelling die overduidelijk illus
treert dat de kijker steeds het slachtoffer 
zal blijven, dapper voorafgegaan door een 
stel mensen wier mogelijkheden doodge
woon worden geboycot. 

• « Evenwicht » te Brussel 

Stekelige 

vragen 

scheve 

antwoorden 
(evr) Toen de eerste geruchten de ronde 
deden over de benoeming van 9 nieuwe 
hogere franstalige ambtenaren te Brussel, 
richtte senator Wim Jorissen zich tot mi
nister van Binnenlandse Zaken A'ranckx, 

om hem te wijzen op de taalwet van 2 ai*, 
gusius 1963, die de gelijkheid in het IK>-
ger kader te Brussel vooropzet binnen de 
tien jaar. 

Minister Vranckx antwoordde dat hij 
niet kon ingrijpen bij bedoelingen, maar 
slechts bij feiten. Wat iedereen weet, maar 
een waarschuwing is ook wat waard! Hij 
kon dus niet meer voorwenden, niet ino-e, 
licht te zijn. En pas waren de benoem in-

"gen bekend of senator Jorissen verwees de 
minister naar zijn eigen antwoord o\er de 
feiten en hij vroeg hem, wat hij zou doen. 
Hij wacht nog op het antwoord. 

Anderzijds heeft senator Jorissen een 
derde vraag gericht tot minister Vranckx 
in verband met de cijfers door Dr. juiis 
Szondi aangehaald in « De Gazet van Am-
werpen », « Het Volk > en « De Stan
daard ». Senator Jorissen vroeg of deze 
cijfers voor het hoger bediendenkader in 
de Brusselse agglomeratie, die een verhou
ding vaiv 8 franstaligen tegen 1 neder
landstal ige weerspiegelen, juist zijn en /o 
niet dat de minister de juiste cijfers zou 
willen mededelen. Hij vroeg eveneens, 'Ie 
cijfers te kennen op 2 augustus 1963, da
tum dat de wet in zwang kwam, om ie 
zien welke afstand afgelegd werd. 

Senator Jorissen voegde langs de neus 
weg de bedenking bij de cijfers \an Dr. 
juris Szondi, dat ze niet zouden nalaten 
grote ontroering te verwekken in de tal
rijke vaderlandlievende kringen die steeds 
zo bekommerd zijn om de goede betrek
kingen onder de Belgische taalgemeen
schappen! 

Zo beweren ze toch altijd. Men moet /e 
inderdaad in hun eigen huichelarij \ei-
strikkenl 

de fatale driehoek 
(vervolg van bladzijde één) 

En hier staan wij eens te meer voor een kras staaltje van < arith-
métique beige» en tevens voor een voorafbeelding — evenals de 
Kommissie Vranckx — van de toekomstige « struktuurhervormingen 
in België : één Waal plus één Brusselaar tegen één Vlaming. 

Deze franstalige expansie van de K.U.L. op Vlaams grondgebied is 
geen toekomstmuziek. 

Ook deze toekomst is reeds begonnen en uit zich konkreet in gedane 
prospekties en reeds afgesloten en klaarliggende koop- en bouwkon-
trakten. 

En dat heilig « mono-bloc » wordt wel verstevigd om politieke mo
tieven, die met het prestige en de uitstraling van de katolieke Univer
siteit niets te maken hebben. Na een gesprek met kardinaal Suenens 
verklaart de Rector Magnificus, Mgr Deschamps : « Leuven blijft één 
blok : een splitsing of overbrenging zou een stap naar het federalisme 
betekenen ». En daarom verklaart de Vlaamse C.V.P. nóg maar een 
keer dat de franstaligen te Leuven mogen blijven-., op voorwaarde dat 
ze braaf zijn en de integriteit van het Vlaams grondgebied niet be
dreigen. 

De Vlaamse C.V.P. laat dus wél toe... dat Vlaams Brabant door de 
heilige driehoek wordt tenietgedaan in het exalterend perspektief van 
« Groot-Brussel». 

Dit « Groot-Brussel» is thans geen strafbaar feit meer, maar een 
zeer konkrete streefpolitiek van regering en franstaligen. Minister 
P.H. Spaak is het volkomen eens met prof. Woitrin : Brussel zal uit
zwermen over gans Brabant, m.a.w. de passus over de ruimtelijke ex
pansie van Brussel in de regeringsverklaring van premier Harmei is 
buitengewoon belangrijk, gevaarlijk-., en reeds enigermate in uit
voering. 

Dat de Kerkelijke Overheid Leuven zou beschouwen als het bolwerk 
en het cement der Belgische eenheid, laten wij voor haar rekening... 
of misrekening. De meest direkte aanslag op de eenheid van België 
zou erin bestaan, Vlaams Brabant over te leveren aan de « facilitei
ten » verleend door de franstalige imperialisten. 

De weerslag op het zuiver kerkelijk vlak in Vlaanderen zou in dit 
geval niet te overzien zijn ! Klaarblijkelijke politieke gebondenheid 
zou in Vlaanderen alle oecumenische verruiming en dynamisme in de 
kiem smoren. 

De ondeelbare driehoek betekent een definitieve en openlijke aan
slag op de wetten van 1962 en 1963 : hiermee is de Vlaamse strijd 
opnieuw op een kritisch keerpunt gekomen, maar België zelf niet 
minder, en evenzo de Kerk. Aan G. Kurth's « L'Eglise aux tournants 
de l'histoire » wordt morgen een nieuw hoofdstuk toegevoegd door de 
Kerkelijke Overheid, en in dit hoofdstuk wordt de toekomst van land 
en volk op het spel gezet. 

Na de klare en moedige waarschuwing uit de betrokken akademi-
sche milieus zelf, zal zij geen verzachtende omstandigheden kunnen 
pleiten. De Leuvense Universiteit leeft niet meer van vrije giften, zij 
leeft voor 90 t.h. van staatsgelden d.w.z. voor 2/3 van Vlaamse be
lastingbetalers, gelovige en vrijzinnige. De wet van 9 april 1965 voor 
expansie van het Universitair onderwijs mag slechts toegepast, indien 
zowel de K.U.L. als de V.U.B, volledig splitsen, wat te Leuven niet mo
gelijk is binnen de oude Campus. De oplossing ligt voor de hand : een 
Waalse Katolieke Universiteit op Waals grondgebied, expansie voor 
de twee taalgroepen naar de Brusselse periferie (medische faculteit) 
en een eentalig Vlaamse Universiteit te Leuven. Alleen deze oplossing 
bantwoordt aan de letter en de geest van de jongste taalwetgeving en 
kan nuttig bijdragen tot « een nieuw pakt der Belgen ». 

drs. M Coppieters 
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deze week in het land 
• Achtduizend Vlaamse studenten betoogden te Leuven voor de verhuis van 

de Walen naar Wallonië en voor een volwaardige Nederlandse universiteit. 

• De B.S.P. hield te Brussel een mat kongres. Van Eynde en Collard werden 
herkozen resp. als ondervoorzitter en voorzitter. 

• De Kamer behandelde de financiële ontwerpen van de regering. Tijdens 
het debat bleek eens te meer de rampzalige financiële toestand waarin het 
land zich bevindt en die, door de te verwachten gevolgen van de regerings-
maatregelen (stijging levensduurte, daling levensstandaard) nog zal verer-
geren. Mr Van der Eist diende een amendement in ter fiskale ontlasting 
van de grote gezinnen, belangrijkste slachtoffers van de verhoging der in-
direkte belastingen. 

• Achtduizend betogers te Leuven 

teken aan 
de wand 

[(t.c.o.) De studentenbetoging te Leuven is 
een teken aan de wand geworden voor wie 
zich nog verzetten tegen de verhuis der Wa
len naar Wallonië. Het was een formida
bele optocht en het aantal betogers lag ver 
boven alle verwachtingen. Achtduizend 
deelnemers, waaronder naar schatting 10 % 
afvaardigingen van elders : dat komt er op 
neer dat precies drie-vierden van alle 
Vlaamse studenten te Leuven mee opstap
ten. Het is een uniek feit, dat de quasi-
totaliteit van de Vlaamse studentenbevol-
king zich achter de spandoeken van een be
toging schaart. Wie sprak daar van een eks-
tremistische minderheid? 

De betoging was natuurlijk plezierig, het 
zou anders geen studentenbetoging zijn. De 
paraplu-met-opschrift, vaste deelnemer aan 
alle Vlaamse optochten, was van de partij; 
de gammele Verbondsfanfare haalde een 
machtig repertorium boven; geplukte hanen 
illustreerden de slogan « eet meer Walen »; 
een zogezegde Waalse student droeg de kor
te en veelzeggende tekst : « moi, je pars»; 
op een ander bordje lazen we : « Wallons, 
rentrez sagement chez vous ou Ie méchant 
Flaniand vous bouffera »; voetzoekers, slo
gans, fluitjes en nogal vrijmoedige aanspo
ringen aan het episkopaat maakten een oor
verdovend lawaai. De vrijmoedigheid waar
mee kiitick werd uitgeoefend op de hou
ding \an het episkopaat en waarmee opge
komen werd voor een laïcisering, was trou
wens een der hoofdkenmerken der beto
ging-

De betoging was echter méér dan een 
klassiek studentenverzetje. Uit alle toespra
ken, vooral uit de rede van Roel Nieuw
dorp, praeses van het L.S.K., bleek een ern
stige bekommernis om de taak van een 
Vlaamse universiteit te Leuven, om haar 
plaats binnen de volksgemeenschap en om 
de maatschappelijke en wetenschappelijke 
funktie van een moderne, ontvoogde Alma 
Mater. Er werden uitstekende dingen ge
zegd door de woordvoerders der studen
ten, die o.m, opkwamen voor een verre
gaande autonomie van de fakulteitsraden, 
een herwaardering van het professoraat, 
een degelijk statuut van het wetenschappe
lijke personeel én van de student. 

Een aantal parlementsleden had er aan 
gehouden, zijn daadwerkelijke simpatie mot 
de akiie der studenten te betuigen door 
aanwezig te zijn op de betoging : senator 
Wim Jorissen en de volksvertegenwoordi
gers Mik Babyion, Hugo Schiltz, Hector 
Goemans, Vic Anciaux, Richard Van 
Leemputten en Reimond Mattheys-
sens — praktisch allen ex-Lovanienses. 
Op het einde der meeting in het Stadspark 
eisten duizenden studenten Mik Babyion 
op het podium en voor de micro. Volks
vertegenwoordiger Bab)lon hield voor de 
vuist een geestdriftige rede die, na een 
studentikoze aanhef, besloot met de belofte 
dat hijzelf er zou voor ijveren dat de strijd 
voor een volwaardige Vlaamse universiteit 
te Leuven gevoerd woidt niet door één en
kele partij, maar door de hele Vlaamse 
volksvertegenwoordiging. Net zoals destijds 
de vervlaamsing van Gent zaak was van ie
dereen. 

• Een zoveelste onrecht 

de tolkenschüül 
'(w.j.) Er bestaan in België voor het ogen
blik 4 tolkenscholen : een te Bergen met 
franstal ig regime; een te Antwerpen, Ne
derlandse en Franse afdeling; een te Brus
sel met Franse en Nederlandse afdeling; 
een vrije (katolieke) te Brussel, die frans-
talig was maar waar dit jaar een Neder
landse basis aan toegevoegd werd. Een Ne-
derlandes basis wil zeggen, dat de school 
Frans blijft maar dat in één afdeling Ne
derlands de eerste taal is. Zo zijn er in som
mige tolkenscholen ook Engelse of Spaan
se bazissen. 

De Vlaamse achterstelling is duidelijkl 

Maar dat is niet alles : Bergen en Ant
werpen hebben het universitair statuut. De 
katolieke franstalige tolkenschool te Brus
sel eveneens, maar bij de staatstolken-
school te Brussel begint het ongelooflijke 

Door een Koninklijk Besluit van 15 april 
1965 werd, ten einde het evenwicht te vor
men met Antwerpen, Brussel als franstalige 
tolkenschool gerangschikt. Over Bergen 
werd niet gerept, omdat die zogezegd pro
vinciaal is; niettemin is ze Frans. Over de 
katolieke franstalige tolkenschool te Brus
sel werd evenmin gesproken; ze is geen 
staatsschool! De verhouding 3 Frans tegen 
2 tweetalige is de franstaligen nog niet ge
noeg. Zij willen een verhouding drie tegen 
een tweetalige. Daarom mag de 
Nederlandse afdeling van de staatstolken-
school op de Waterloseweg 749 geen uni
versitair statuut hebben. Men wil ze min
derwaardig houden om ze uit te roeien. 

Dit alles steunt op een onduidelijke tekst 
die de franstaligen willekeurig interprete
ren, omdat in het K.B. van 15 april 1965 
de naafh van de school alleen in het Frans 
vermeld staat! 

De school bestaat echter sinds mei 1958 
en ze begon zowel met een volwaardige 
Nederlandse als met een volwaardige Fran
se afdeling, peil A6-A1, ingedeeld bij het 
Technisch Onderwijs. 

Van dit jaar af krijgt de franstalige af
deling een universitair diploma (A5), de 
Nederlandse afdeling niet, al zijn de studies 
dezelfde! Dit betekent feitelijk dat rle 

Vlaamse afgestudeerden geen behoorlijke 
toekomst hebben. 

Het K.B. werd destijds opgemaakt door 
de ministers Janne en Van Elslande. En 
Van Elslande zou gezegd hebben aan stu
denten die hem ondervroegen, dat het wel 
degelijk de bedoeling was, zowel de Neder
landse als de Franse afdeling niveau A5 te 
verlenen. 

In elk geval is een duidelijke verklaring 
van Van Elslande gewenst. 

Aan de Nederlandse afdeling studeren 
een 50-tal Nederlanders naast een 120 Vla
mingen. In het 1ste jaar zitten 80 studen
ten, ondanks het feit dat de eentalige Gent
se franskiljonse direktrice alles gedaan heeft 
om de kandidaten te ontmoedigen. 

De Nederlandse afdeling bloeit, wat een 
doorn in het oog is van alle fransdollenl 

:e Minister Dehousse heeft het vraagstuk 
van de Nederlandse afdeling overgegeven 

)r aan minister Van Bogaert. 
n Op het kabinet van Van Bogaert schijnt 
1- men akkoord met de diskriminatie, die doet 
t\ denken aan Little Rock! Men heeft trou-
r- wens deze minister reeds bezig gezien te 
:e Remersdaal, waar hij eveneens de slipdra-

ger van de franstaligen was. 
g Het geval van de tolkenschool past in de 

taktiek van de wurging van het Nederlands 
n te Brussel. 
i- Wij zullen deze zaak, waarover volksver-
1- tegenwoordiger Anciaux reeds een parle-
t- mentaire vraag stelde, niet loslaten. Naast 
tt een Franse tolkenschool te Bergen en een 

Nederlandse te Antwerpen, past een twee-
n ledige te Brussel. Dit eist de verdelende 

rechtvaardigheid en de goede verstandhou
ding onder de taalgemeenschappen. 

• Het sop de Cools niet waard ? 

b.s.p.-kongres 
(tvo) « Kongres zonder geschiedenis » is de 
beste titel en meteen de hele samenvatting 
van het B.S.P.-partijkongres verleden week
end. 

Alhoewel de bijeenkomst geschiedde met 
gesloten deuren, lekte er toch genoeg uit 
om het besluit te kunnen trekken dat ei 
eigenlijk niets gebeurde wat het uitlekken 
waard was. 

De beroepsblaffers — Rachel Van Lae-
them, Jos Van Eynde en andere Wim Gel-
dolfs — waren in optima forma en 
schreeuwden alle oppositie weg. Veel oppo-
siestemmen kwamen over gens niet aan 
bod. Behalve Merlot en Harmegnies bleef 
de Waalse hoek rustig; de Glinne's achtten 
het sop blijkbaar de Cools niet waard. De 
mannen van « Links » kwamen dan voor 
een keer wat verder uit hun schelp : De-
neckere en De Cock waren onbetwistbaar 
de radikaalste woorvoerders van d t rebel
lerende linkervleugel. 

Minister Spaak bracht zijn gebruikelijk 
« j'ai peur ^-nummertje. Hem was de taak 
opgedragen, op het cruciale ogenblik zijn 
aanzienlijk gewicht in de weegschaal te 
werpen om iedere poging in de richting 
van een partijstructuur met dubbele meer
derheid (cfr. de beruchte artikelen 3b en 
38b van de geplande grondwetsherziening) 
de kop in te drukken. Hij kweet zich van 
zijn taak zoals men dat van hem gewoon is. 
« Ik heb vroeger gezegd dat ik mijn partij 
tot in haar dwaasheden toe zou volgen. 
Maar in déze dwaasheid volg ik haar niet. 
Liever nog geef ik ontslag! ». Er waren na
tuurlijk méér dan voldoende bereidwillige 
handen om de onontbeerlijke man van ie
dere onherroepelijke stap te weerhouden : 
de structuurhervormingen werden na een 
korstondige plechtigheid bijgezet in de fa-
miliekelder van Quaregnon. 

De kongresafdeling die zich met voor
lichting en propaganda inliet, formuleerde 
dan toch één belangrijke nieuwigheid. Er 
moeten luisteraars- en kijkerskomitees op
gericht worden om de objektiviteit van de 
B.R.T. te kontroleren! Vage echo van de 
burgerkomitees uit de Franse revolutie of 
eerste stap 'naar een « demokratische » cen
suur? 

In een matte, kleurloze en berustende 
sfeer werden de heren Van Eynde en Col
lard herkozen tot onder-voorzitter en voor
zitter van de partij. Waarbij het hoege
naamd niet duidelijk is, wie van beiden 
nu eigenlijk de voorzittershamer hanteert. 

Enkele partijgenoten brachten dan toch 
de nodige moed op om « njet » te zeggen. 
Ze waren met dertienen, gelijk de aposte
len. En daarnaast was er een groot aantal 
onthoudingen : 179. De ongehoorzame stem
mers waren vooral Walen. 

jan de meyer 
Bepaalde dingen in dit land verlopen steeds opnieuw volgens een vast sce

nario. Zo is er telkens, aan de vooravond van iedere Vlaamse betoging, de een 
oj andere Goede Belg die voorhoofdfronsend vaststelt dat het duurbare vader
land in gevaar is en die Het Bedreigde België in woord of schrift ter hidp 
snelt. Met doorgaans als enig gevolg, dat de flamingantische betoging de redder 
des vaderlands uitroept tot Hoofd van Jut en dat de naam van de man een 
der meest-geslaakte betogingskreten wordt. 

Verleden woensdag dreunde de naam De Meyer uit achtduizend studenten-
kelen tegen het gotisch kantwerk van het Leuvens stadhuis. De dag tevoren 
had professor Jan De Meyer, indachtig het vaste scenario, zijn ofnisping van 
kwaad humeur toevertrouwd aan de gastvrije kolommen van Lefèvre's ^Nieuwe 
Gids » ; olie op het vuur van de studentengemoederen. Wat Jan De Meyer 
schreef, kon dan ook helemaal niet door de beugel. -- • —•- •"'•• t 

Hij liet het er niét bij, dé splitsing te Leuven en dus de aktie der Vlaamse 
studenten volkomen af te keuren; hij achtte het bovendien nodig, vast te stel
len dat de studentenaklie in zich kiemen droeg van het nationaal-socialisme. 
Daaimee konden we het weeral stellen en de overweging, dat de studentenjaar
gangen die thans te Leuven kursus lopen allemaal na-oorlogs zijn, heeft de ver
bolgen professor blijkbaar niet van zijn ongezouten overtuiging afgebracht. 

Het krampachtig verzet van professor De Meyer tegen de splitsing van Leu
ven doet ons terugdenken aan het even krampachtig verzet van het Belgisch 
episcopaat onder Mercier tegen het nederlandstalig hoger onderwijs. In het 
licht van wat thans te Leuven gebeurt en van wat Jan De Mayer verleden dins
dag schreef, kan er niet genoeg herinnerd worden aan het historisch besluit, 
waarbij het Nederlands als ongeschikt voor het hoger onderwijs werd verklaard 
en waaronder anno 1906 de verzamelde Belgische bisschoppen hun handtekening 
zetten. Niet zo veel jaren later repten de bisschoppen zich, om gauw-gauw wat 
Vlaamse leergangen te organizeren en zodoende niet helemaal door de gebeur
tenissen en de evolutie overspoeld te worden. 

Professor De Meyer zou die geschiedenis toch moeten kennen. Hij is aller
minst een vreemde eend in de bijt van het Belgisch episkopaat. Al is hij de loot 
van een nederige stam, hi] is tot groei gekomen op uiterst vruchtbare grond. Zijn 
vader was destijds chauffeur van wijlen kardinaal Van Roey en mét deze afstam
ming hebben we meteen de sleutel tot de carrière van de rijzige veertiger : De 
Meyer heeft steeds over een uitstekende kruiwagen kunnen beschikken. Dat be
tekent allerminst, dat hijzelf niemand zou zijn. Wel integendeel : vlugge geest 
en buitengewoon verstand, gehandikapt weliswaar door de kardinale ondeugden 
van hovaardigheid en wereldvreemdheid. Iemand uit zijn kennissenkring ge
tuigde eens : « De Meyer assimileert in één dag, waarop ik een jaar moet blok
ken ». Verstand én een machtige duw in de rug : men kruipt met minder langs 
de ladder omhoog! 

Jan De Meyer is omhooggekomen. Vlug. Als jongeman kwam hij reeds 
terecht bij de pas opgerichte Raad van State en een professoraat aan de Rechts-
fakulteit te Leuven werd voor hem netjes uitgepikt. Hij is een der eminences 
grises van de C.V.P., met een direkte verbinding tot degenen die de iouxuljes 
in handen houden. Die bliksemloopbaan heeft echter weinigen in zijn omgeving 
overbluft : herhaaldelijk bleek immers, dat de grote intellektuele beloften die 
in de jonge De Meyer staken afgeremd werden door een menselijk tekort en dat 
deze man, hoe dan ook, telkens een tikje te laat kwam om er helemaal te zijn. 

Te Leuven vecht de professor tegen de bierkaai. Hij is dat trouwens al een 
beetje gewoon. Drie jaar geleden was hij een vurig bestrijder van de splitsing 
der fakulteiten. Hij volhardde in die houding, ook toen bleek dat hij behoorde 
tot een minieme minderheid, tot de achterhoede van een verslagen leger. De 
evolutie liep hem onder de voeten. 

Ook vandaag zal ze hem onder de voeten lopen. Het zou ons trouwens niet 
verwonderen, moest de professor zich daar zélf reeds rekenschap van geven. Jan 
De Meyer is kwaad en woede wordt doorgaans geboren uit onmacht. Zijn woede 
bleek uit het artikel in de « Nieuwe Gids ». Ze bleek een dag later uit in een 
ingezonden brief in « De Standaard », waarin de achtbare professor het opnam 
tegen « de volkomen verkeerde voorstellingen en de onzin » van zijn kollega 
professor Van Hee. Ingezonden brief die eindigde met de mededeling : « Ik 
geef van deze brief kennis aan Zijne Eminentie de Kardinaal... >. 

Daarmee is de kring gesloten : Jan De Meyer draagt het water terug naar 
de zee. 

dio Genes. 
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REGIONALE POLITIEK 

Het V.E.V. heeft een me
morandum aan de regering 
gezonden waarin gewezen 
werd op de noodzaak tot 
voortzetting van de regionale 
ekonomische politiek ten 
voordele van de Zuiderkem
pen en de Westhoek. Ook 
werd aandacht gevraagd voor 
de streek Oudenaarde-Ronse 
en voor de rekonversie in 
Limburg. Scherp klaagt het 
V.E.V. de feitelijke prioriteit 
aan van Wallonië en wijst er 
op dat het niet is omdat en
kele Vlaamse streken een 
merkwaardige expansie ken
nen dat de Vlaamse pro
bleemgebieden een minder
waardige steun moeten beko
men in vergelijking met de 
Waalse probleemgebieden. 

Te Limburg is de toestand 
inmiddels zeer akuut gewor
den. 

SIMBOLISCHE 

BEZETTING 

De Leuvense studenten lie
ten de jongste dagen niets 
onverlet om de betoging van 
woensdag grondig voor te be
reiden en bekend te maken. 

Verleden maandag bezette 
een kleine groep K.V.H.V.-ers 
het franstallg «Maison des 
Etudiants» aan de Grote 
Markt en brachten er een 
leeuwenvlag en de slogan «15 
december : Walen buiten * 
aan. 

Even later was het «Mai
son des Etudiants » een echt 
« fort Chabrolle» : de poli
tie had een half uur werk 
vooraleer ze via het raam van 
een belendend gebouw kon 
binnendringen. Inmiddels 
had ze heel wat voetzoekers 
rond de oren kregen. 

De franstalige studenten 
kwamen met een (papieren) 
protest uren te laat... 

SIGARENBANDJES 

In een rondschrijven deelt 
het Bureau van de B.S.P. 
mede dat er nog steeds siga
ren beschikbaar zijn die, ter 
gelegenheid van de viering 
der Internationale, uitgerust 
werden met speciale portret
bandjes. Portretten van Marx, 
Engels, Bakoenin, C. De Pae-
pe, enz. Tot onze verwonde
ring missen we in deze gale
rij ouwe taaie Kamiel Huys-
mans. Een vergetelheid ? Of 
meent men dat Kamiel zélf de 
sigaar is ? 

NOG FUSIES 

Naast de samensmeltingen 
die we reeds in vorige num
mers van ons blad vermeld
den, is er 'n indrukwekkende 
reeks van fusies aan gang. 
We geven als dokumentatie 
een greep uit de interes
santste : CBR met Manufac
tures Sacna, Belgian Sac 
Company en de S.V. Charle-
roi-Béton; Distrigaz (verde
ling van aardgas) met de 

,,iii|i!v;/ / 

Op zaterdag 27 november werd te Mariakerke-Gent het afsterven van E.P. Callcwaert herdacht. 
Na een H. Mis werd een plechtigheid aan het gemeenschappelijk kloostergraf der E.P. Domini-
kanen gehouden. Senator prof. dr Elaut las er een brief voor van prof. dr F. Daels (onze foto). 
Talrijke vrienden van E.P. Callewaert hadden er aan gehouden, deze ontroerende intieme plech
tigheid bij te wonen. 

Luikse Savgaz; Ebes met de 
Gasmaatschappij voor Eeklo 
en het Noorden van Oost-
Vlaanderen. En daarachter 
komen er nog... 

FRANSE MIS ? 

Naar verluidt zou op 2 ja
nuari a.s. een franstalige mis 
vanuit de abdij Keizersberg te 
Leuven uitgezonden worden 
langs radio en T.V. 

Indien dit ongelooflijk be
richt juist is, zijn daarop — 
mede gelet op de reeds ge
spannen toestand te Leuven 
— ernstige reakties te ver
wachten. 

We zijn benieuwd of de 
B.R.T. het zou aandurven om. 

na maandenlange herrie om
wille van de Franse preken 
aan de kust en in Vlaams-
Brabant, een dergelijk initia
tief te nemen. 

Met de uitzending van een 
Franse mis vanuit Sint Gene-
sius-Rode werd onlangs het 
slechte voorbeeld al gegeven! 

BANKKOMMISSIE 

DOET ONNOZEL 

In het jaarverslag van de 
Bankkommissie wordt over de 
fusie van de Société Générale, 
Bank van Antwerpen en Soc. 
Beige de Banque gezegd dat 
deze verrichting de concen
tratie in de bankwereld niet 

bevordert, omdat de drie be
trokken banken 36,2 t.h. van 
het geheel der middelen in de 
bankwereld vertegenwoordi
gen. En vermits van deze drie 
banken alleen reeds de Bank 
van de Soc. Générale in 1945 
36,6 t.h. vertegenwoordigde in 
de Belgische bankwereld, zou 
er geen reden bestaan tot on
gerustheid ! 
Wat de Bankkommissie ver

zwijgt en waar wij de nadruk 
op legden in een vorig num
mer : dat achter die banken 
enorme trusts en holdings 
staan, die door de bankfusie 
hun macht hebben samenge
trokken en zo een bedreiging 
vormen voor de echte han
delsvrijheid ! 

RN[Z: put zonder bodem ? 

Uit het 20e jaarverslag van de Rijks
dienst voor Maatschappelijke Zekerheid 
(jaar 1964), leren we dat het totaal der 
bijdragen niet minder dan 61 miljard 
421 miljoen bedroeg ! Hiervan waren 
45,7 miljard gestort door de patroons en 
15,7 miljard door de werknemers. 

Ten overstaan van dergelijke astrono
mische cijfers willen we ons duizelend 
hoofd even buigen over de onderneming 
die de RMZ is. 

In 1945 w^erd door een kaderwet de 
RMZ opgericht, die zou instaan voor het 
grootste deel der loontrekkers in België 
(het personeel der openbare besturen bv. 
valt niet onder dit stelsel). Het omvatte 
de sektoren werkloosheid, ziekte, invali
diteit, verlofgeld, kinderbijslagen, pen
sioen en ongevallen bij de arbeid. 

Hardnekkige geruchten liepen, dat een 
Zwitserse verzekeringsmaatschappij het 
ganse sociale stelsel wilde verzekeren 
voor een lagere kostprijs. Maar de macht
hebbers van toen beslisten dat de RMZ 
een staatsapparaat zou worden met een 
zeer uitgebreide personeelsbezetting en 
een aanzienlijke onkostennota (bijna 200 
miljoen in 1964). 

Het spreekt vanzelf dat in de loop der 
jaren de RMZ, met de sociale vooruit
gang op allerlei gebied, aan belangrijk
heid heeft gewonnen. Het zijn soms zelfs 
de overwegingen nopens deze « zeker
heid », die zelfstandigen ertoe brengen 
een loonberoep te kiezen. 

Verre van ons het stelsel in zijn geheel 
aan te vallen. Het is een onmisbaar ele
ment geworden in ons sociaal en ekono-
misch leven. Wel kan echter de vraag 
worden gesteld of de patroons - en hier 

bedoelen we vooral de kleinere zelfstan
digen - de steeds groeiende lasten zullen 
kunnen blijven torsen. Wij verwijzen hier 
naar het VU-programma, in het parle
ment verdedigd door R. Matthe>ssens, 
waarbij een stelsel van solidariteit wordt 
voorgestaan. 

Hierbij zou de grote ondernemingen 
een kleine verhoging opgelegd worden, 
waardoor het mogelijk is aan de kleine 
patroons met minder dan 5 werknemers 
25 % vermindering te verlenen. Een 
soort progressiviteit dus, zoals bij de 
directe belastingen het geval is : hoe 
meer men verdient, hoe hoger de belas
tingpercentages worden. 

De « traditionelen » wilden hiervan 
niet weten. En nochtans vormt in veel 
kleine bedrijven de RMZ, meer dan de 
belastingen en taksen, de zwaarste ^ast 
en is deze last dikwijls oorzaak van fi
nanciële moeilijkheden die tot faillisse
ment kunnen leiden. 

Bovendien blijven de sociale lasten 
stijgen. Het globaal stijgingsritme was 
van 1963 tot 1964 niet minder dan 21 % 
waarbij slechts 18 % van de stijging door 
een uitbreiding der tewerkstelling werd 
verantwoord. De rest (82 %) was te 
wijten aan de verhoging der bijdrageper
centen, de verhoging der lonen en loon 
grenswijzigingen. 

Het fenomenaal bedrag van 61,4 miljard 
(dat niet op de rijksbegroting voorkomt 
daar het geen eigenlijke staatsuitgaven 
of -inkomsten zijn), zal voor 1965 merke
lijk hoger liggen. De stijging houdt aan. 

De voornaamste posten in de RMZ zijn 
de pensioenbijdragen (16,4 miljard -f 
1,5 miljard rechtstreeks aan de pensioen

kassen gestort), ziekte en invaliditeit 
(12,3 miljard), kinderbijslagen (17,4 mil
jard) en verlofgeld (8,4 miljard). 

Het spreekt vanzelf dat deze toestand 
een grote invloed heeft gehad op de ver
schuiving die sedert de oorlog van het 
zichtbaar naar het zgn. onzichtbaar loon 
heeft plaats gevonden. AI te weinig werk
nemers beseffen, dat wanneer ze bv. in een 
bepaalde sektor 6.843 fr netto loon per 
maand in handen krijgen, de patroon 
10.008 fr moet betalen ! En dat er dus 
méér dan 3.000 fr (31,7 %) besteed is 
aan allerlei bijdragen en afhoudingen ! 

Vooral dan in sommige sektoren is de 
RMZ zodanig gestegen, dat de patroon 
voor elke drie werknemers er twee bij 
moet betalen aan de RMZ ! Dit klinkt zo 
fantastisch, dat we menen er goed aan 
te doen een gedetailleerd voorbeeld te 
geven volgens de meest recente normen : 
de sociale lasten in de bouwnijverheid op 

nemersbedrijven (zie kader). 
In totaal moet de patroon dus 62,77 % 

en de werknemer 10,15 % van het bruto
loon afdragen voor sociale lasten, het
geen 72,92 % geeft voor beide samen ! 

Men mag de werknemers niet vrij 
laten, zelf in te staan voor hun verzeke
ring zoals sommige reaktionnaire kringen 
suggereren. De verplichte sociale verzeke
ring is een der belangrijkste verwezen
lijkingen van onze tijd. Maar wij menen 
dat de uiterste grens is bereikt. 

Wij menen dat noch de patroons, noch 
de arbeiders langer gediend zijn met 
enige verhoging der RMZ-bijdragen. En 
dat geen enkele loontrekkende zou wen
sen dat op de duur méér wordt opzij ge
legd in de RMZ-put, dan dat hij zelf in 
handen krijgt ! En ver van 100 % staan we 
niet meer met onze 73 % in de bouw-
sektor l 

1.10.1965, voor de categorie A, o.m. aan-

1) Niet begrensde bijdragen 
Jaarlijks verlof 
Arbeidsongevallen 
Wettelijke feestdagen 
Weerverlet 
Pensioen 
Andere bijdragen 

X 

Totaal 

2) Begrensd op 9,000 fr. 
Ziekte en inv. (vergoedingen) 
Werkloosheid 
Bestaanszekerheid 
Beroepsziekten 

Totaal 

3) Begrensd op 12.375 fr. 
Kinderbijslag 
Ziekte en inv. (zorgen) 

Totaal 

Patroon 

6 
7,3 
5,75 
4,1 
6,76 
6,46 

36,37 

1,4 
1 

10,5 
0,25 

13,15 

10,75 
2,5 

13,25 

E. Slosse. 

Werknemer 

— 
— 
— 
— 
5,25 

5,25 

1,4 
1 
^ 

2,4 

2,5 

2,5 
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A C A P S U L 

De be ruch te f rancofone 
professorenverenig ing Acap-
sul heef t officieel bevestigd 
d a t de meerde rhe id van h a a r 
l eden g e k a n t blijft tegen de 
overbrenging van de f r a n s t a -
lige afdel ing der Leuvense 
univers i te i t n a a r Wallonië. 

D a a r m e e is deze vereniging 
t e ruggekomen op h e t s t a n d 
p u n t , zoals h e t ver leden week 
door enkele van h a a r leden 
werd geformuleerd : akkoord 
m e t verhuis , m a a r b i n n e n de 
dr iehoek. 

Een a a n t a l f rancofone p r o 
fessoren blijft n o c h t a n s i jve
ren voor de overbrenging van 
de f rans ta l ige c a m p u s n a a r 
Wallonië . Zo o.m professor 
Ball ieu, mens s impat ieën 
voor de M.P.W nooit een ge
h e i m waren en die t e n m i n s t e 
konsekwen t blijft met zijn 
g e d a a n op de hu lp van de 
opva t t i ngen 

De Acapsul heeft n u beroep 
Waa l se C.V.P -vleugel om de 
posi t ies te Leuven te beveili
gen. 

L IMBURG 

I n een mot ie heeft h e t p a r 
t i jbes tuur der Volksunie ver
leden week zijn s t a n d p u n t 
t.o.v. de mi jns lu i t ingen ken 
b a a r gemaak t . De teks t van 
deze persmededel ing luidde 
a ls volgt : 

« H e t P a r t i j b e s t u u r der 
V.U., n a onderzoek v a n de 
ekonomische t o e s t a n d in de 
prov. L imburg en n a kenn i s 
te hebben genomen van h e t 
e i s e n p r o g r a m m a der L i m 
burgse mi jnwerke r s ; 
wijst er op d a t de kolendel -
ving in h e t Limburgse bekken 
de mees t ra t ione le is van 
gans h e t l and en d a t de L i m 
burgse mi jnen s lechts m a l 
l e r l aa t s t e i n s t an t i e voor s lui 
t ing in a a n m e r k i n g k o m e n ; 
s te l t vas t da t . alhoewel h e t 
probleem van de s lu i t ingen 
zich s inds geruime tijd stel t , 
de opeenvolgende rege r ingen 
verzuimd hebben de r ekon-
versie van Limburg te r h a n d 
te n e m e n ; 

be tu ig t zijn akkoord m e t h e t 
e i s e n p r o g r a m m a van de L im
burgse mi jnwerke r s en be 
d i enden : 
zal zich verzet ten tegen i ede 
re s topze t t ing van de m i j i u i t -
b a t m g , indien n ie t voorat a a n 
de mi jnwerke r s lonende a r 
beid op a rbe idsp laa t sen b in 
nen de provincie wordt ge
waarborgd . » 

« O N S LEVEN » 

Het smer ig s tukje I Jze rbe -
v a a r t p r o z a d a t on langs in h e t 
K.V.H.V.-blad « O n s L e v e n » 
verscheen, blijft nog de in ing 
verwekken. 

Veertig oud-pres ides van 

Reeds in vorige nummers schreven wij over de geruchtmakende uitdrijving te Lillo. Het Ant
werpse stadsbestuur had hij monde van schepen Derine op een raadsvergadering nijdig gerea
geerd tegen protesten die werden geformuleerd door V.U.-gemeenteraadslid Staf De Lie. Onze 
verkozene werd zelfs van leugenachtigheid beschuldigd. Tijdens de jongste zitting van de gemeen
teraad kwam fraktievoorzitter Mr Schiltz echter aan de hand van verschillende stukken, waar
onder een brief van schepen Delwaide, het tegendeel bewijzen. Schepen Tijsmans moest daarbij 
toegeven dat de stad een « voorbeeld » had willenstellen. Inderdaad was er van de hoogdringend
heid waarmee de uitdrijving was verantwoord helemaal geen sprake, vermits het puin er sinds 
de 18e november onaangeroerd is blijven liggen en er helemaal geen werken in uitvoering zijn. 
Dat bewijst onze foto trouwens overduidelijk. 

h e t Verbond en oud -hoo fd re -
d a k t e u r s v a n « Ons Leven » 
l ie ten h e t b lad een schr i jven 
geworden waa r in o n o m w o n -

Qon e.p. strocke 
Elders in dit blad brengen we een ver

slag over de nationale hulde aan E.P. 
Stracke. Hieronder volgt de tekst van de 
tafelrede die door mr F. Van der Eist 
werd uitgesproken tijdens het feestmaal 
zondagnamiddag. 

Zeer Eerwaarde Pater Stracke, 

Het is voor mij een grote eer. maar ook 
een grote vreugde hier vandaag de kans 
te krijgen een kort liuldewoord tot U te 
richten Ik doe het in mijn eigen naam 
en uit de grond van mijn hart, maar mede 
toch ook uit naam van de 350.000 Vlaamse 
vrouwen en mannen die ik mag geacht 
worden als voorzitter van de Volksunie te 
\ ertegen woordigen. 

Mij schenkt het een diepe volUoening, 
Ie gevoelens van dankbaarheid, van waar
dering, ja, van verermg die wij Ü ver
schuldigd zijn en die wij voor l' koeste
ren te mogen vertolken. Wij zijn U dank 
verschuldigd. Pater, om wat gij voor ons 
geweest zijt en nog zijt : een hchtend 
voorbeeld in dikwijls verwarde en duis
tere tijden, een man naar wie wij kun
nen opkijken in eerbied. Velen hebben 
ons ontgoocheld van hen die ons in onze 
leugd begeesterden. Vooral een politiek 
man loopt het gevaar zijn geloof in de 
mensen te verliezen. Er is zo veel klein
heid in dit land, gij weet het wel. Pater, 
want gij hebt er een gans leven tegen 
gevochten. Daarom is het goed dat wij L 
hebben • gii hebt ons nooit ontgoocheld, 
naar V kunnen wij opkijken met onver
mengde gevoelens van eerbied en bewon
dering, want gij zijt nooit klein, maar al
tijd groot geweest. Door uw leven loopt 
een rechte lijn, het was geen kronkellijn 
maar de strakke lijn van uw onwrikbare 
trouw, van uw onverzettelijk geloof. 

Gij hebt geschreven : Arm Vlaanderen, 
In vele opzichten arm, vandaag wellicht 
niet meer arm aan aardse goederen, de 
welstand is toegenomen, maar nog steeds 
geestelijk arm. Daaraan hebt gij willen 

verhelpen door aan de Vlaamse Bewe
ging meer diepgang, meer gedachtenrijk-
dom, meer grootheid te geven. Niet door 
valse, helklinkende romantiek, niet door 
ijdele grootspraak. Integendeel t ;bt gij 
steeds de grootspraak ontmaskerd en het 
misleidend, verderfelijk optimisme tegen
gesproken met een nuchtere, realistische 
kijk op de toestand. 

Een besliste Vlaams-nationalist hebt 
gij u zelf genoemd. Dat zijn wij ook. Wij 
gaan nog steeds akkoord met de opvat
ting van Lodewijk Dosfel : « dat Vlaan
deren opstaat of valt met de zege of de 
nederlaag van het Vlaams-nationalisme ». 

Wat ik l vandaag aan te bieden heb als 
geschenk. Pater, is mijn aandeel in de 
wederopstanding van het Vlaams-natio
nalisme na de oorlog. Dat is het doel ge
weest van mijn inzet en bij l' heb ik 
steeds onvoorwaardelijk steun en aanmoe
diging gekregen. Van bij het moeilijke 
begin, toen aanmoediging en steun nog 
zeldzaam waren. 

Wanneer gij thans terugoükt op meei 
dan 75 jaar Vlaamse volksstnjd die gij 
aktief meegestreden hebt, moet gij nuch
ter-realistisch vaststellen dat ons volks 
bestaan nog steeds niet veilig gesteld is. 
dat meer dan ooit in het Europa van 
morgen ons bestaan als Volk, met eigen 
taal en kuituur, bedreigd wordt. Half
slachtigheid, arrivisme, gemis aan moed 
verhinderen de oplossing van de Vlaamse 
kwestie in België, Wij hebben nog een 
harde strijd voor ons er de uiteindelijke 
uitkomst blijft onzeker. 

Daarom vragen wij ü, die priester zijt 
en uw priesterlijke roeping steeds trouw 
bleef, uw zegen en uw gebed. 

Eerwaarde Pater Stracke, laat mij toe 
U te zeggen dat ik niemand ken in Vlaan
deren die meer dan gij onze onvoorwaar
delijke hulde verdient. Aanvaard deze lof 
en deze hulde met de hoge levenswijs
heid die U eigen is, maar wees er wel 
van overtuigd dat deze woorden diepge-
meend zijn. 

den s te l l ing wordt genomen 
tegen h e t bewuste a r t ike l : 
« W a t ons grieft en ve ron t 
rus t is da t , op een wijze die 
in de Vlaamse Beweging god
d a n k zonder voorgaande is 
a fbreuk wordt gedaan a a n de 
sol idar i te i t die — bij alle o n 
vermijdel i jke ve r sche iden 
heid van ins te l l ing en gevoe
lens — steeds oud en jong 
verbonden heeft in he t voeren 
van dezelfde s t r i jd voor h e t 
behoud en de beveil iging van 
ons volk ». 

Deze brief zal er stellig toe 
b i jd ragen de p a a r Heertjes, 
l i e Verbond en verbondsblad 
tegen de overgrote m e e r d e r -
tieid van vroegere en huidige 
Verbondsleden in misb ru ik 
ten voor h u n eigen persoon
lijke r a n c u n e u z e opva t t ingen , 
te doen verhuizen n a a r h e t 
a c h t e r p l a n 

Het K V H . V . - n ie t al leen 
een t r ad i t i e , m a a r in he t 
Leuven van v a n d a a g ook. sa
men met V.N.S.U , een nood
zakelijke s t o o t k r a c h t - kan er 
s lechts bij winnen . 

B E S P A R I N G E N 

Reger ingswoordvoerders 
hebben he t m e t de r ege lma
t igheid van een klok ovei de 
noodzakelijke bespar ingen die 
nullen s a m e n g a a n met de 
verhoging der be las t ineen 
Preciese dingen daarover 
worden ons ech te r me t ge-
zega. 

Deze week Dogen enkele mi 
n is te rs en schoo lpak t - spec ia -
Usten zich over de a s t r o n o 
mische bedragen die door he t 
onderwijs worden opgeslokt. 
Zonder veel illuz.es ech te r : 
de zgn, « r a t i o n a l i s a t i e » zal 
er op nee rkomen da t e rgens 
een p a a r onbe langr i jke be
d ragen gesnoeid worüen m de 
tioop da t de publ ieke opmie 
er zich zal l a t en a a n vangen 
Waarvoor bi t ter weinig ge
vaar bes t aa t . 

Ook voor de spoorwegen 
wordt ge t immerd a a n he t zo
veelste s ane r ingsp lan , m e t 
als eers te gevolg de n a k e n d e 
verhoging der t a r i even ! 

Over de z iek teverzeker ing 
en de p a r a s t a t a l e n w o r d t 
zorgvuldig gezwegen. Aan h e t 
domein van de k a m e r a d e n 
m a g i m m e r s n ie t worden g e 
raakt . . . 

MET V U U R S P E L E N 

Na h e t s e n a a t s d e b a t over 
de kommiss ie Vranckx wi jd
de Manu Ruys m de « S t a n 
d a a r d •!• een lange b i jd rage 
a a n de houding van de 
Vlaamse C V P . t i jdens dit d e 
ba t en bij de s t e m m i n g . De 
tieer Ruys was nie t ma l s voor 
he t «sch i ld en zwaard van 
V l a a n d e r e n » da t . volgens 
hem zich « i n een d w a n g p o 
sit ie l iet m a n e u v r e r e n » e n 
« blijk gaf van een v e r b a z e n 
de na ïve te i t », De h o u d i n g 
van de Vlaamse C.V.P., s te lde 
de « S t a n d a a r d » - k o m m e n t a t o r 
vast , « h e e f t in r u i m e k r i n g 
ve rwonder ing en o n t s t e m 
ming verwekt » De hee r Ruys 
besloot zijn l ezenswaard ig 
k o m m e n t a a r me t te b e t r e u 
ren « da t bepaa lde politici m e t 
vuur spelen ». 

Ook de «Gaze t van An t 
werpen » was verre van m a l s 
voor de Vlaamse C V P . - s e n a -
toren 

Het wordt t r o u w e n s o n m o 
gelijk de lezers nog in o n 
kunde te la ten over de opeen
volgende C.V.P -kap i tu l a t i e s : 
de vers te rk te Volksunie-op
positie in de Wet s t r aa t zorgt 
er voor, da t het verschil t u s 
sen konsekwent en laf ieder 
een du 'del i jk wordt . 

S U P E R M A R C H E S 

G R A N D BAZAR 

De besLelDons voor v reemde 
leveranciers van de S u p e r 
m a r k t e n G r a n a Bazar (zetel 
te Edegem) worden in vier 
t a len gedruk t • F r a n s , Dui ts , 
Engels en I t a l i a ans . 

Zoals m e n weet sp reken de 
Neder landse leveranc ie rs 
vloeiend F r a n s . 

http://illuz.es
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B.R.T. WIST VAN NIETS 

Verleden zondag op de Pa
ter Stracke-hulde waren er 
ruim 1500 aanwezigen. De 
T.V. werd gevraagd verslag 
uit te brengen over deze 
plechtigheid, wat niet meer 
dan normaal was, vermits er 
wel regelmatig beeldreporta
ges gebracht worden over 
bijeenkomsten waarop slechts 
twaalf man en de spreek
woordelijke paardekop aan
wezig zijn. In dit geval had 
men het op het Flageyplein 
zelfs niet nodig geoordeeld 'n 
antwoord je te sturen op het 
verzoek van de inrichters en 
was er van enig nieuws, laat 
s taan beeldverslag over de 
plechtigheid geen sprake. De 
B R T heeft zich eens te meer 
schandelijk gedragen vooral 
omdat het hier een hulde be
trof aan Pater Stracke, niet 
alleen een figuur van waar
de in de Vlaamse beweging 
maar ook op het gebied van 
de wetenschappen 

Wim Jorissen voor de Se
naa t en Mik Babyion voor de 
Kamer, hebben parlementai
re vragen gesteld over dit on
gelooflijk verzuim en onder 
meer gevraagd hoe het mo
gen jk is dat de B.R.T. voor
bijgaat aan een nationale 
hulde waarbij naast t iental
len en nog eens tientallen 
vooraanstaanden uit binnen-
en buitenland zich eveneens 
een provmciegoeverneur, een 
kabinetschef van een mini
ster in funktie en de konsul-
generaa] der Nederlanden in 
Antwerpen hadden aangeslo
ten I 

Er scheen geen einde te komen aan de studentenoptocht verle
den woensdag door Leuven. Oude Leuvenaars, objektieve getui
gen van betogingen en manifestaties tijdens talloze studenten-
generaiies, verklaarden nooit zoveel volk bijeen te hebben gezien. 
De betoging en het door de studenten aangekondigde aktieplan 
(staking, desnoods zelfs examenstaking) moet velen van hun 
illuzies hebben genezen Men voert geen akademisch beleid tegen 
de wil in van gans een studentengeneratie, versterkt door de 
simpatie van honderdduizenden in gans het Vlaamse land. 

I •illMlt'«'''!l'!lli!i'l''iif||'""»t|i % 
ii' ir 

persspi egel 
In een notedop, o{ liever in een zakspiegel, enkele flitsen uit da 

hoorn des overvloeds die de Belgische pers ons iedere week biedt rond 
< Ie contentieux wallon-flamand » zoals het tegenwoordig heet. 

Wanneer wij tien jaar geleden begonnen te i knippen » rond de 
Vlaamse beweging (zo heette da t toen nog) was een perspiegel van dit 
xakfonnaat ruim voldoende, nu « gelukkig i niet meer. 

LE SOIR 

In een schijnheilig stukje geeft de unitaire PVV-krant Spaak ge» 
lijk. Spaak die dreigde uit de B.S.P. te treden als in de partij een 
grendelprocedure, zoals in de grondwetsherziening, zou van toepassing 
vrorden. Besluit : iets w^at mag om de Vlamingen te rollen in België 
mag niet in de B.S.P. 

« De verdienste komt de h. Paul Henri Spaak toe het voorwerp 
van het debat klaar uit de doeken te hebben gedaan. Zijn tussenkomst 
is beslissend geweest voor deze vergadering. De artikels 3 bis en 3S 
bis die werden voorgesteld als middelen om een einde te maken aan 
de ongerustheid van de in de Belgische staat geminoriseerde Walen 
kunnen niet gelden voor de B.S.P. Immers, indien de Walen in de 
staat geminoriseerd zijn, dan zijn ze het niet in de partij : op het con
gres zijn ze 394 in aantal tegen 434 Vlamingen en 114 Brusselaars in 
meerderheid franssprekenden. 

Aan de andere kant zal het artikel 3 bis de facto door de parle
mentaire fracties worden toegepast. Wat het artikel 38 bis betrelt, het 
zou er kunnen toe leiden dat de minderheid haar wil zou opleggen 
aan de meerderheid, wat niet democratisch is. Stellen wij ons voor 
dat drie vierde der Franstaligen de welbekende alarmbel luidt. Het 
vooistel dat de procedure aan gang brengt, zal niet toegelaten zijn 
indien twee derde der Franstaligen zich er tegen verzetten. Een rege-
ringsdeelneming zou eventueel kunnen geweigerd worden door 363 
mandaten tegen 675. 

In de gegeven situatie hebben de deelnemers zich uitgesproken 
tegen de overhaastige aanvaarding van een beschermingsmechanisme 
voor de minderheid. » 

D E GAZET 

Gaf niet alleen het beste verslag over de viering van Pater Stracka, 
maa r ook vooraf een zeer ruim vraaggesprek met < de negentigjarige 
realistische pessimist van de Vlaamse beweging ». 

Naast zijn twaalf artikelen van het geloof heeft deze Vlaamse Pa» 
ter er een dertiende : het federalistische geloofspunt. Nog één concilie 
en Suenens neemt het misschien op in de Mechelse katechismus. 

a Stracke, de hartstochtelijke flamingant... « Ik heb mijn overtui
ging al een heel mensenleven lang, al sinds 1910. En ik zal u die eer
lijk opbiechten : ik ben er grondig, volledig van overtuigd dat er voor 
Vlaanderen geen andere uitkomst is dan door het federalisme. En 
luister goed... dit federalisme moet er komen binnen de eerstvolgende 
tien jaar of wij betekenen in het groeiend Europa totaal niets meer. 
Komt dat federalisme er niet, dan is het gedaan met Vlaanderen. O 
jawel, de Vlaamse Beweging zal dan nog wel een tijdje bestaan, 
maar... Nee, ik zie geen andere oplossnig dan de federalistische. 

Ik had die overtuiging trouwens ook binnen de Orde. Tientallen 
jaren geleden reeds was ik ervan overtuigd dat Vlaamse en Waalse 
Jezuïeten afzonderlijk moesten staan De splitsing in twee provincies 
was in ons aller voordeeL 

Zit er toekomst in de federalistische gedachte? Ach, hoe zal ik het 
formuleren? De leest kan wel federalistisch zijn, maar de geest is het 
nog jiiet. » ^ 

Die laatste zin wellicht voor de Vlaamse CVP-ken* die, uit schrik 
voor de Volksunie, weer een zacht «r meer autonomie » liedje begin
nen te schuifelen... Lijk de rattenvanger van Hameln. 

O N S L E V E N 

In een artikel getekend < Ons Leven » (redaktioneel dus?) bren» 
gen de Young Lions het bewijs dat ze niet tegen alles zijn wat van 
voor hun tijd is. Wij wensen de Leuvense studenten veel van de 
i Strakheid » die de gevierde Jezuiet werkelijk groot heeft gemaakt, 
van zijn spits sarkasme schijnen ze iets te hebben : getuige hun slot-
verzoek aan hun Waalse rektor van onze Vlaamse univresiteit. 

vc Zondag viert gans Vlaanderen de negentigste verjaardag van 
Pa ter Stracke. Als Vlaamse katholieke studenten sluiten wij ons aan 
bij deze hulde aan een edel priester, vooraanstaand flamingant en 
groot wetenschapsmens. Persoonlijk hebben we Pater Stracke nooit 
gekend, maar het beeld dat wij ons van hem gevormd hebben uit 
geschriften van en over hem maakt hem deze viering overwaardig. 
Stracke is een edel priester. Dat bewees hij door zijn apostolaat in 
Polen, in Namen en in Limburg. Hij was ook één van de weinigen die 
het in de harde repressiejaren waagde de 70 gevaarhjke <r aide aux 
inciviques » te leveren. 

Nu het zondag zijn negentigste verjaardag is, wensen we hem 
van harte geluk en hopen dat hij nog vele jaren onder ons mag blijven. 

Misschien kan onze Waalse rektor er aan denken _de_ negentig
jarige, die meer dan welke monseigneur ook de inkarnatie is van het 
levende Vlaanderen, eindelijk het eredoktoraat toe te kennen, dat hem 
dertig jaar geleden reeds toekwam. 

D E S T A N D A A R D 

De spandoeken, de bordjes (en de gepluimde haan) zegden duidelijk waarom het ging. De in-
ctdentloze betogmg van 8.000 studenten is een beslissende faze geworden m de slag om Leuven. 

Ontleedt de samenstelling van de konservatieve reaktie die rond 
de kwestie Leuven weer een tipisch Belgische carré heeft gevormd. 

« Hoewel de frontlijn in de kwestie-Leuven nu toch heel duidelijk 
getrokken is, beijveren de laatste Mohikanen zich om het tij nog te 
doen keren. Altijd dezelfden, natuurlijk : te Leuven het handvol zg. 
Vlaamse hoogleraren, die zich drie jaar geleden al met hand en tand 
hebben verzet tegen de on-Belgische splitsing van de fakulteiten en 
instituten en te Brussel een katolieke Franstalige krant, die de Bra
bantse Omwenteling van 1830 als een persoonlijke erfenis beschouwt. 
De eersten behoren tot de ballast die de Vlaamse Beweging altijd 
heeft moeten meeslepen : beschaamde Vlamingen, in de « Reinaard » 
reeds uitgebeeld door het hondeken Courtois, die om in de hoofdstad 
salonfahig te blijven hun elementaire rechten verloochenen. De an
dere. La Libre Belgique, die onder de banier van de natinoale eenheid 
steeds maa r rampen voorspelt over elke verandering van de situatie. 

Dat heeft ze dan nog eens overgedaan. Leuven zal uiteenspringen 
(hoewel de h. Woitrin zelf in zijn beruchte verklaring zei, dat Ameri
kaanse universiteiten soms 9 campussen hebben) en de huidige agi
tatie komt alleen uit de hoek van de extremisten, <t une minorité 
d'excités irresponsables ». Dat zijn dus mgr. Mansion van Vlaamse 
Leergangen, prof. Van Hee, de Vereniging van Vlaamse Professoren, 
het wetenschappelijk personeel verenigd in LOVAN, de studenten-
orzanizaties, de kulturele en andere verenigingen, de katolieke kran
ten en de steeds meer geërgerde opinie. » 

Bij die Vlamingen van het soort « minorité d'excités irresponsa-
bles » is nu nog het hoofdbestuur van het Davidsfonds bijgekomen. 
Maar ja dat wisten de Goede Belgische burgers al langer. <! De hele 
kiespropaganda van de Volksunie is toch door het Davidsfonds be
taald geworden, » 

Walter Luyten. 
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NATIONALE STRACKE - HULDE 
De nationale Pater Stracke-hiOde verleden zondag te Ant
werpen is uitgegroeid tot een overrompelend succes, een 
groots en voornaam huldebetoon en een der meest stijl
volle en ontroerende Vlaams-nationale feestdagen die we 
ooit mochten meemaken. De zaal «Elckerlvc» aan de 
Frankrijklei (1.000 zitp'aatsen) liep nokvol; in een belen
dende zaal woonden nog een 300 mensen de plechtigheid 

bij dank zif gesloten T.V.-net en geluidsinstallatie; honder
den moesten onverrichterzake terug naar huis keren. 
Zelden zag men een dergelijk select publiek bijeen en het 
is onbegonnen werk, namen te willen noemen; al wat 
naam en faam heeft tn de Vlaams-nationale wereld was 
aanwezig, toen mw Dosfel — voorzitster van het inrichtend 
komitee — het welkomwoord uitsprak. 

B E S C H E R M K O M I T E E 

Aan de ingang van de zaal ontving 
iedereen de zeer fraaie programma
brochure, die o.m. een 600-tal namen 
bevatte van de mensen die toetraden 
tot het erekomitee. Het is totaal on
doenbaar, deze lijst hier af te druk
ken. In het beschermkomitee — waar
toe alle V U.-mandatarissen mt par
lement en provincies behoorden — 
zetelden jong naast oud, gelovige 
naast vrijzinnige, mtellektueel naast 
arbeider. Beperken we ons tot een 
paar namen, wier aanwezigheid een 
meer dan gewone betekenis heeft : 
mr. Th. F. Valck Lucassen, konsul-
generaal der Nederlanden te Antwer
pen; mw. wed. Theo Brouns; H. Cap-
puyns, voorzitter V.E.V.; Ernest Claes; 
Johan Daisne, letterkundige; Jeanne 
De Bruyn, Argentinië; Jetje Claessens, 
Argentinië; drs C.A.M. De Vleeschou-
wer. Zuid-Afrika; prof. dr De Waele, 
Nijmegen; mw. wsd Domela Nieuwen-
huis-Nyegaard, A'dam; prof. J.G.A. 
Ego, Den Haag; G. Herman owski, 
Bad Godesberg; dr J. Klaas, Sint 
Omaars; Wies Moens, Nederland; Leo 
Poppe. Argentinië; dr. jur. G. Rom-
see; Drovinciegoeverneur Roppe, Has
selt; dr. mr H P Schaap, procureur, 
Zierikzee; Albert Servaes, kunstschil
der; E.P, Hoing s.j., provinciaal: Stijn 
Streuvels; E. Wihekens, direkteur 
stadsbiblioteek, Antwerpen. 

KAREL D I L L E N 

Karel Dillen is een der steeds min
der talrijk wordende redenaars, wier 
toespraken naar de vorm én een re
torisch genot én een literair moment, 
naar de inhoud een verrijking en ver
dieping voor de toehoorder zijn. Ci
teren we uit de brede aanhef : « Ne
derlanders uit Noord-Nederland, Ne
derlanders uit Vlaanderen, Nederlan
ders uit Zud-Vlaanderen zijn hier 
samengekomen op deze royalistische 
manifestatie. Inderdaad, royalistische 
manifestatie, want wij huldigen een 
vorst». Karel Dillen onderzocht de 
betekenis van het « pessimisme » van 
E.P. Stracke : « Dit pessimisme is een 
grijpen naar en een worstelen om de 
kern van onze volksstrijd, van het 
wezen van ons nationalisme. Uw na
tionale bekommernis gold uw volk en 

Karel Dillen 

gold de mens van uw volk. Uw natio
nalisme was en is steeds diepmense-
lijkheid en daardoor was en is uw 
pessimisme steeds een afwijzen van 
het oppervlakkige en onvoldoende, 
was en is uw pessimisme steeds een 

ontevredenheid met het kleine, zeer 
kleine en veel te kleine. Ontevreden
heid, die verandering eiste en aan
wees ». Dit pessimisme is echter alles 
behalve wanhoop : «Als pessimist 
hebt gij ons geleerd het strijdperk 
niet te verlaten, zolang de strijd niet 
ten einde gestreden is. 

NOORD-NEDERLAND 
ZUID-VLAANDEREN 

Z.E.H. Gantois (Rijsel) bracht de 
vrienden- en broedergroet uit de Ne
derlanden in Frankrijk. Zijn toe
spraak — in een Nederlands dat nog 
steeds de stempel draagt van de 
worsteling om de hervonden moeder
taal — onderzocht vooral de beteke
nis van Stracke als wetenschapsmens, 
als historicus die peilde naar de bron
nen van ons allereerste vo k^o twa-
ken en onze pnlsie kuituur. EJl. Gan-

het pessimisnie van Uw dienaar 
Stracke. Wie gericht staat op het we
zenlijke, kan nooit genoegen nemen 
met iets van lagere orde; wie het 
ganse wil, hij neemt nooit vrede met 
brokstukken. Heb dank, o Heer, die 
aan mijn volk-van heden (zo vlug ge
paaid met halve dingen, zo makkelijk 
te strikken in de netten van de schijn) 
een pessimist hebt geschonken als 
déze hier ». 

Het zeer lange applaus na deze su
blieme tekst gold stellig niet alleen 
de feesteling en E.P. Stracke zal graag 
het deel dat aan Wies Moens toe-
kwam^, aan de grote banneling heb
ben afgestaan. 

J . V A N O V E R S T R A E T E N 

De slotrede werd gehouden door 
V.TB.-voorzitter drs J. Van Over-
straeten die, als laat^te spreker, de 

De rij der sprekers en e re-genodigden. 

tois huldigde in Stracke de man, die 
de grenzen van onze geestelijke en 
nationale horizon heeft doen samen
vallen met de historische grenzen 
van onze ruimte. 

Dr J.J. Jungerhans (Bilthoven) be
hoort tot de talrijke Noord-Neder
landers die Stracke hebben leren ken
nen en waarderen als de priester, de 
zielzorger en meteen als de geestdrif
tige gids die hen nieuwland — Neder
land beneden de rijksgrens — liet 
ontdekken. 

Deze toespraken werden afgewis
seld met de zeer verzorgde koorzang 
van de Zingende Wandèlkring Sint 
Norbertus o.l v. A. Nyssen en met 
voordracht door Antoon Vander 
Plaetse uit « Arm Vlaanderen v en uit 
de toespraken van E.P. Stracke. 

W I E S MOEN.9 

Een der hoogtepunten van de na
tionale hulde was ongetwijfeld het 
ogenblik, waarop door de luidspreker 
de warme, rustige stem klonk van 
Wies Moens, wiens huldeboodschap in 
Nederland werd opgenomen. Op de 
« Kantiek der Schepselen » (Laudate 
sie mi Signore) van Sint Franciscus 
schreef hij een hooggestemde lirische 
tekst waarvan we hierna een vers ci
teren : 

« Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om 
wat daar werd en wordt genoemd : 

sinteze van werk en betekenis van 
Stracke bracht. Hij noemde de drie 
wegen, waarlangs E.P. Stracke «met 
de zelfzekere stap van de aristokraat> 
de geschiedenis inwandelt : als trouw 
en voornaam lid van de Vlaamse pro
vincie der jezuïeten, als historicus en 
wetenschapsman, als een der belang
rijkste figuren uit de Vlaamse bewe
ging De heer Van Overstraeten her
innerde aan het baanbrekend ge
schiedkundig en kultureel werk van 

E.P. Stracke tijdens zijn dankwoord 

E.P. Stracke, wiens kritisch oordeel, 
gelukkige intuïtie en intellektuele be
trouwbaarheid hij roemde. Het groots
te monument dat de wetenschaps
mens Stracke voor zichzelf opzette, 
is de indrukwekkende geschiedenis 
der Nederlandse vroomheid. Van de 
strijdende Vlaming Stracke blijven 
vooral onvergetelijk de bladzijden uit 
«Arm Vlaanderen» die, zo zegde 
spreker, « van mij tijdens de eerste 
wereldoorlog een aktivist maakten, 
waarvoor ik Stracke eeuwig dankbaar 
ben *. De voorzitter van de V.T.B, be
sloot met een wensgeschenk : « Moge 
gij, pater Stracke, nog enkele jaren 
bij ons blijven en dan zullen wij met 
nooit-aflatende kracht en geestdrift 
ijveren om u op uw volgende hulde 
aan te bieden : de staatkundige zelf
standigheid van Vlaanderen ». 

E E U W I G J O N G 

Hét hoogtepunt van deze indruk
wekkende plechtigheid was het van 
ontroering, intellekt en humor t inte
lende slotwoord van Stracke zélf : 
een negentigjarige die de drie gene
raties van sprekers die hem vooraf
gegaan waren, de loef afstak in wel
sprekendheid, dinamiek en jeugd. 
Stracke sprak, zoals alleen hij dat 
kan : in één gebaar en in één zm de 
hele zaal, het hele Vlaanderen en 
Nederland daarbinnen en daarbuiten 
omvattend. Hij richtte zich vooral 
tot de jeugd, tot de generatie tussen 
18 en 25 m en buiten de zaal; aan 
deze jeugd gaf hij de boodschap mee 
van vier mensen die hij de « grote af
wezigen van vandaag » noemde : Lo-
dewijk Dosfel. Jef Goossenaerts, Dom 
Modest van Assche en dr August 
Borms. 

Een minutenlange ovatie door een 
rechtgeveerde zaal bedankte Stracke 
voor deze sublieme toespraak én voor 
gans dit leven van voorname trouw en 
liefde. 

In de namiddag werd door een 150-
tal personen een groots feestmaal 
aangeboden aan de negentigjarige. 
Tafelredenaars waren dr. D. Mer'e-
vede. dr. G. Stuyck, mr F. Van der 
Eist (wiens rede we elders in dit blad 
brengen), dr. med. E. Van Thillo, p.of. 
De Waele en Amedee Verbruggen. 

Een nokvolle zaal en honderden plaatsen te weinig. 



Wij •fTTTT-r ^•'èitP gywgagsVJnr^'^*'~^>'»K,y.r 

DR. E. 

STAAT 
HET 
SIGNAAL 
OP 
GROEN ? 

In tegenstelling met wat in het 
verleden heel vaak gebeurde, 
hebben de Belgische bisschop
pen bij de jongste wetgevende 
verkiezingen nagelaten zich 
openlijk voor een bepaalde poli
tieke partij uit te spreken. Wel
iswaar achtten de christelijke 
sociale organisaties het nodig, 
in een gemeenschappelijk ma
nifest hun leden er toe aan te 
zetten op de kandidaten van de 
C.V.P. te stemmen. Dit kon ech
ter niet beletten dat men meer 
en meer de indruk kreeg dat de 
tijd van het politiek « Mechlina 
locuta > achter de rug was en 
dat de C.V.P. ophield, in de ogen 
van de kerkelijke gezagsdragei's 
« alleenzaligmakend » te zijn. 

Sinds de jongste verkiezingen 
hebben evenwel enkele feiten 
plaats gevonden, die het ver
moeden wettigen dat het met de 
politieke vrijheid der katolieke 
flaminganten nog niet zo een 
vaart zal lopen. 

Vanaf 1 september is het le
kenpersoneel van het katoliek 
lager en secundair onderwijs 
onderworpen aan een nieuw 
statuut. Waar men normaliter 
had verwacht dat dit s tatuut 
ook op politiek gebied de rech
ten van het lekenpersoneel in 
modern-christelijke zin zou be
palen, kwam hiervan niets in 
huis. In de «Volksunie » van 9 
oktober hebben wij in een art i 
kel, getiteld «De politieke vrij
heid van het lekenpersoneel der 
katolieke scholen», zulks dui
delijk aangetoond. Wij konden 
dan ook terecht de wens uit
spreken « dat het statuut van 
het lekenpersoneel der katolie
ke scholen in politiek opzicht 
totaal anders opgevat en gefor
muleerd zou worden ». Tot hier
toe is deze wens een wens ge
bleven. Sterker zelfs. Hoewel 
sommige directies van katolieke 
scholen in «politiek» opzicht 
een vrij modern beleid voeren 
(wij wensen hen hierom van 
harte proficiat), treden andere 
zonder de minste scrupules op 
tegen personeelsleden die ook 
maar iets met de Vlaams-natio-
nale partij te maken hebben. 
Hetgeen zich onlangs in een 
Noordlimburgse school in dit 
verband voordeed, roept de her
innering op aan de donkerste 
« inquisitie jaren » van tussen 
beide wereldoorlogen. 

Op 24 september verscheen in 

het dagblad « Het Volk » volgen
de verklaring van prof. Hulpiau, 
toen voorzitter van het A.C.W. 
en thans CV.P.-senator . « Niet 
alleen inzake godsdienst, geloof 
en moraal is deining ontstaan. 
Ook de verantwoordelijkheid 
van het bestaan van christelijke 
instellingen of verenigingen, zo-
dis het christelijk onderwijs, een 
christelijke politieke p a r t i j , 
christelijke sociale organisaties, 
wordt door sommigen in twijfel 
getrokken. Onze bisschoppen 
zeggen, dat de Kerk een nieuwe 
lentetijd beleeft. Wij willen dit 
graag geloven, maar wensen te
vens dat er zo gauw mogelijk 
een duidelijke lijn getrokken 
wordt door de kerkelijke over
heid in materies, die niet alleen 
betrekking hebben op geloof en 
moraal, maar ook op het wezen 
en de taak van de christelijke 
instellingen ». 

In «De Maand», (okt. blz. 
475) oefent J.V. ernstige kritiek 
op deze verklaring uit : «Wat 
de voorzitter van het A.C.W. 
verstaat onder de lijn die de 
bisschoppen op het stuk van de 
christelijke instellingen moeten 
trekken, is nogal doorzichtelijk. 
Wij begrijpen deze tekst als een 
verzoek tot de geestelijke over
heid opdat zij zou verklaren dat 
de katolieke gelovigen alleen 
thuis horen in de christelijke 
instellingen. Een dergelijk plei
dooi om in deze conciliaire tijd 
de klok achteruit te zetten, gaat 
opvallend in tegen het « aggior-
namento » van de katolieke 
kerk (...). Nu dat de verzuiling 
afbrokkelt — de evolutie is wel
licht het duidelijkst op het po
litiek vlak — is het betreurens
waardig dat een leek de bis
schoppen ter hulp roept om het 
geheel van de christelijke in
stellingen — gaande van de 
christelijke school, de /christelij
ke politieke partij (?), tot de 
christelijke sociale organisaties 
— te handhaven (...). In deze 
tijd van vernieuwing van het 
kerkbeeld en van het zoeken 
naar de meest aangepaste vorm 
van katolieke getuigenis kun
nen de duidelijke uitspraken 
waarom professor Hulpiau ver
zoekt het verkondigen van de 
evangelische boodschap alleen 
maar schaden ». 

Het is niet onze bedoeling in 
dit artikel een mening naar 
voor te brengen in verband met 

de wenselijkheid van de chris
telijkheid van de christelijke 
instellingen in het algemeen, zo
dat wij de zo juist geformuleer
de kritiek in haar geheel noch 
verwerpen noch aanvaarden. 
Wel achten wij het, samen met 
J.V., hoogst misplaatst dat prof. 
Hulpiau zich tot de bisschoppen 
richt, opdat zij de C.V.P. « al
leenzaligmakend » zouden ver
klaren. Bovendien vinden wij 
het bijzonder spijtig dat dit ver
zoek uit de mond komt van ie
mand die een toonaangevende 
rol speelt in de christelijke ar
beidersbeweging. Het lijkt ons 
dan ook geenszins denkbeeldig, 
dat er tegen de Vlaams-natio-
nale beweging in de eerstkomen
de tijd van uit de christelijk so
ciale hoek nog ernstige aanval
len zullen ondernomen worden. 

De «Volksunie» van 13 no
vember drukte het volgend be
richtje af : « Zondag 7 novem
ber hield een priester in de Sint 
Baafskathedraal te Gent een 
preek in de zuiverste stijl van de 
« schone ziel van het kind » on
zaliger gedachtenis. Hij had het 
tegen de kleine scheurpartijen, 
daar waar de «eendrachtige 
grote partij» volgens hem ab
soluut onmisbaar en noodzake
lijk is ». 

Indien dergelijke woorden in 
een bisschoppelijke kerk mogen 
uitgesproken worden, dan vra
gen wij ons af een Evangelie
woord parafraserend : indien 
het groene hout zo spreekt, wel
ke woorden zal dan het dorre 
in de toekomst gebruiken ? 

* * * 
Nu het tweede Vatikaans Con

cilie beëindigd is, hopen wij dat 
onze kerkelijke hoogwaardig
heidsbekleders niet alleen in 
Rome maar ook in Vlaanderen 
in politiek opzicht vooruitstre
vend zullen zijn. Wij hopen uit 
de grond van ons har t dat zij 
van de politieke vrijheid der 
katolieke flaminganten een 
werkelijkheid zullen maken. 
Hiertoe is minstens nodig dat er 
van op de kansel niet meer ge
fulmineerd wordt tegen de 
Vlaams-nationale partij, dat er 
een einde komt aan de hetze 
van de christelijke organisaties 
tegen de Volksunie en dat ieder
een die In dienst van christelij
ke instellingen is, vrij zijn fla-
mlngantlsche overtuiging mag 
beleven. 

BRITTEN IN DE KEMPEN 
Op de Engelse militaire ba

sis te Emblem bij Lier kregen 
niet alleen een reeks arbei
ders loonsvermindering maar 
werden anderzijds ook een 
reeks werklieden afgedankt. 
De vakverenigingen reageren 
maar zeer matjes. Op verzoek 
van enkele arbeiders heeft 
senator Wim Jorissen thans 
een vraag gericht tot de Mi
nister van Landsverdediging 
en tot de Minister van Arbeid 
en Sociale Voorzorg om hen 
op het ergerlijke van de toe
stand te wijzen en te vragen 
welke maatregelen zij denken 
te treffen. 

GEEN SUBSIDIES 
'Te St Martens-Voeren werd 

een franstalige kleuterklas 
Ingericht. Senator Jorissen 
wenste van de minister te 
vernemen, of het juist is dat 
90 % van de kinderen niet 
eens een mondvol Frans kent 
'en of de kleuterschool toela
gen ontvangt. 

De minister antwoordde dat 
iile taaiinspectie ter plaatse 

een onderzoek instelde, na
dat de goeverneur van de 
provincie Limburg de ge
meentelijke beslissing om de 
kleuterklas op te richten had 
vernietigd. Bij het onderzoek 
bleek, dat het vereiste mini
mumaantal gezinshoofden 
niet werd bereikt. De kleuter
klas krijgt dan ook geen sub
sidies. 

TAAL EN LEGER 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens drukte in een par
lementaire vraag op 16 no
vember zijn ongenoegen er 
over uit, dat de jaarverslagen 
betreffende de toepassing van 
de taalwet in het leger te 
weinig gegevens bevatten, om 
de evolutie op taalgebied te 
kunnen volgen. Hij suggereer
de de minister enkele mlich-
tingen, die m het verslag 
zouden dienen opgenomen te 
worden. 

Minister Moyersoen achtte 
in zijn antwoord het bezwaar 
gegrond en deelde mee, dat 
« de mogelijkheid onderzocht 
wordt om meei gegevens dau 

voorheen te publiceren ten
einde toe te laten, de evolutie 
der taaiverhoudingen beter 
na te gaan ». 

ARBEIDSBESCHERMING 
Het Algemeen Reglement 

voor de Arbeidsbescherming 
is in zijn Nederlandse versie 
een stuntelig dokument, dat 
nog naar de vertaling uit het 
Frans ruikt en dat vol steekt 
met onnauwkeurigheden en 
taalkemels. 

Volksvertw. Schiltz deelde 
zulks in een parlementaire 
vraag op 9 november aan de 
betrokken minister mee. Hij 
verzocht bovendien, te mogen 
vernemen hoe het tot een 
dergelijke beschamende tekst 
is gekomen. 

De minister ontweek de 
tweede vraag en liet in zijn 
antwoord de kwestie van de 
verantwoordelijkheid handig 
opzij. Hij verzocht onze volks
vertegenwoordiger, hem «ken
nis te geven van de keuze der 
taalfouten» waarvan mr. 
Schiltz ge-.vag maakte. 

Aan dit verzoek werd vol
daan. Hopelijk is de mmister 

nu even rap, om voor een 
goede tekst te laten zorgen. 

MILJONAIRS 
Senator Elaut had in « Het 

Volk » van 27 oktober jl. ge
lezen dat in gans België 
slechts 360 personen een jaar
lijks inkomen van meer dan 
één miljoen frank aan de 
fiskus bekennen. Dit cijfer 
leek hem zo ongelooflijk laag, 
dat hij op 4 november in een 
parlementaire vraag de mi
nister van Financiën om de 
juiste cijfers verzocht : « het 
gelieve U, me te willen mede
delen of het hier een druk
fout of een mop geldt ». Prof-
Elaut wenste tevens^te verne
men, welk het beroep is van 
de personen wier belastbaar 
inkomen boven het miljoen 
ligt. 

Uit het ministerieel ant
woord blijkt, dat « Het Volk » 
een flinke bok schoot. Het 
statistisch materiaal van o.m. 
het aanslagjaar 1964 (in
komsten van 1963) bewijst, 
dat ons land op dat ogenblik 
4.450 personen telde die een 
jaarlijks inkomen van meer 
dan een miljoen aangaven. 

Alhoewel de cijfers van «Het 
Volk» en van de minister zeer 
ver uiteenliggen, komt het 
ons voor dat 4.450 nóg aan de 
lage kant is en dat de belas
tingsontduiking door miljo
nairs met succes wordt be
dreven... 

We zullen in het vervolg het 
cijfermateriaal van « Het 
Volk » met nog méér argwaan 
dan voorheen bekijken ! 

HET BOEKBEDRIJF 
Senator Wim Jorissen vroeg 

op 4 november aan de minis
ter of het niet mogelijk zou 
zijn om, in het kader van de 
bevordering der Nederlandse 
kuituur, een gunstiger fiskale 
taxatie te verkrijgen in het 
voordeel van het boekbedrijf. 
Dit is een eis, die reeds lang 
gesteld wordt in de uitgeve
rij - middens e n d o o r d e 
V.B.V.B. 
De Minister antwoordde, dat 

hij zou aandringen bij zijn 
kollega van Financiën. Hij 
voegde er aan toe : « Of ech
ter de omstandigheden daar
voor op dit ogenblik gunstig 
zijn^ is een andere vraag ». 
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de vi^ereld 

Verleden donderdag werd bekendgemaakt dat Anastas Ivanouitsj Mikojan ontslag 

nam uit ztjn funktie van staatshoofd der Sovjet-Vnie. Hij wordt als president op

gevolgd door de 62-jarige Nikolai Podgorn,f. De 70'jarige Mikojan was de laatste 

vertegenwoordiger van de oude bolsjewistische garde in het Kremlin. Zijn ontslag 

wordt gemotiveerd door zijn wankele gezondheidstoestand; het ziet er naar uit — 
één keer is geen regel — dat het ontslag en de opgegeven reden normaal mogen 

worden geheten. Wel was bekend, dat Mikojan onlangs een reis naar Oostenrijk 

in het vooruitzicht had gesteld en dat hij op 24 november, naar aanleiding van 

zijn 70ste verjaardag, vanwege parti] en regering een nog lange ambtstermijn toe

gewenst kreeg; ook in het Hcht van deze feiten hoeft de bruuske bekendmaking van 

het ontslag niet te verbazen. Zo is het nu eenmaal gebruikelijk in de Sovjet-Unie. 

Mikojan werd trouwens na zijn ontslag overladen met dank en eer; hij blijft 

daarenboven lid van het partijpreasidium. 

kort nog algemeen als de (ccoming man» 
werd beschouwd. Sjelepin verloor zijn 
positie als heer en meester van de par
tij- en staatskontrole, die door hem in 
« volkskontrole » werd herdoopt en die 
in de voetsporen was getreden van Be-
ria's machtig politie-apparaat. Hij werd 
thans benoemd tot plaatsvervanger van 
Kossygin, doch blijft lid van het partij-
praesidium, sekretaris van het Centraal 
Komitee en afgevaardigde in de Opper
ste Sovjet. Onmiddellijk na de machts
verschuiving ©ordeelde men in het Wes
ten algenieen, dat Sjelepin in ongenade 
was gevallen en dat de bevordering van 

KOFFIEDIK IN HET KREMLIN 
De kleine, donkere en kwieke Arme

niër doorzwora alle watertjes van de Sov-
jetrussische politiek. Toen hij in Jul i 
1964 staatshoofd werd, had hij 49 jaar 
lidmaatschap van de kommunistische 
partij achter zich en was hij een der 
bekendste en in het buitenland stellig 
de populairste Russische leider. Hij 
overleefde de grote zuiveringen van de 

. jaren dertig, de tegenstellingen tijdens 
de laatste jaren van het Stalinisme en 
de afrekening na de dood van Stalir 
Zijn sterkte en de stabiliteit van zi j l 
aanwezigheid aan de top berustten op 
twee peilers : zijn niet weg te cijfere i 
bekwaamheid en het feit, dat hij zie! i 
steeds bescheiden op het eigen ekonc 
misch terrein hield zonder inbreuk i. 
plegen op de macht en de bevoegdhc 
den van ztjn gewocwtlijk minder be-
sclieiden kollega's. 

De bekwaauüieid heelt niemand ooit 
Mikojan ontzegd. Hij bezit al de goede 
eigenschappen van zijn Armeense at-
komst : sluw en vasthoudend zaken
man, beminnelijk gesprekspartner en 
gewiekst diplomaat. Hij telt heel wat 
bewonderaars in de hoge wereld van 
het Amerikaans zakeuleven, die onder 
de indruk kwanacn van zijn efficiën
tie en de openhartigheid waarmee hij 
steeds weer bekende, dat hij m de V.S. 
zijn licht kwam opsteken om bijvoor
beeld liet Russisch distributiesisleem 
te versoepelen en vlotter te laten wer
ken. Zijn Armeense charme werkte des 
te zekerder, omdat hi j niet afgebot werd 
door de gebruikelijke ideologische on-
genaakbaaiheid van de meeste Sovjet
leiders. Mikojan was op dat vlak een 
uitzondering : men hoorde hem nooit 
praten in het dialektisch partijjargon 
en hij leverde noch schriftelijk noch als 
redenaar de bijdrage tot de dialektiek, 
die eigenlijk in geen enkele curriculum 
vitae van een prominent kommunist 
mag ontbreken. Hij was in feite een 
technieker en bij heeft isichzelf ook wel 
als dusdanig beschouwd; als technieker 
werd hij door zijn regermg gebruikt en 
daaraan heeft hij zijn lange politieke 
carrière doorheen a l k veranderingen en 
omwentelingen in het Kremlin goed
deels te danken. 

Zijn eigenschappen als briljant en 
veroverend diplomaat kwamen voar bet 
laatst aan het licht tijdens en na de Gu-
ba-krizis in het jaar 1962. Toen Kroesjt-
sjov destijds besliste de raketinstallaties 
op Cuba te ontmantelen, had deze Rus
sische terugtocht een woede-uitbarsting 
van Fidel Castro en een radikale om
zwaai van de Cubaanse politiek in de 
richting van Peking voor gevlog. De 
kleine Armeniër, Kroesjtsjovs « man 
in Havana », lijmde op enkele dagen 
tijds de scherven, zette de Chinezen 
een hak en droeg er ongetwijfeld toe bij 
dat Castro geen onherstelbare dwaas
heden beging. 

Veel geweten zullen we bij Mikojan 
wel niet moeten gaan zoeken.Uiterlijk 
zag hij er altijd zo wat uit als een wel

varende tsjoek-tsjoek en in de politiek 
zal hi j dat ook wel geweest zijn. Wie 
zich in de Sovjet-Unie van bij het Se-
gin tot op onze dagen aan de top kon 
handhaven, mocht stellig niet te veel 

zijn tegenstrever Podgorny tot staats 
hoofd daarvan het sluitend bewijs was. 
Vandaag is men voorzichtiger geworden 
en zijn er heel wat waarnemers, die me
nen dat Sjelepin in feite een gunstiger 

Enerzijds is het wel duidelijk, dat ie
dere verschuiving in de Russische hië
rarchie haar relatief belang heeft, voor
namelijk dan voor wie rechtstreeks met 
die hiërarchie te stellen hebben — met 
name de regeringen van de Westerse 
landen. Voor een goed begrip van de 
Sovjetpolitiek is het echter totaal over
bodig, zich hoofdpijn te staren in het 
clair-obscur b innen het Kremlin. Iioe 
belangrijk ook de persoonlijkheid i^ ni 
een bepaalde constellatie, veel belang
rijker zijn de konstanten van een beleid 
die bepaald worden door andere en so
lieder elementen dan de aanwezigheid 
van een welbepaald individu op die of 
die plaats. Dit is des te meer waar wat 
Rusland betreft, omdat het regime zich 
sinds geruime tijd gestabilizeerd heeft 
en zonder veel koerswijzigingen of om
mezwaaien voortrolt op de sporen van 
een koers die uit andere dingen af te le
zen is dan uit de namen van (zij het dan 
belangrijke) mannen. 

De enige les die uit het ijdel spelletje 
der zich tegensprekende Kremlinologen 
te trekken valt, is deze : dat met of zon
der dooi en met of zonder liberalizering 
het Kremlin een der minst genaakbare 

Mikojan :.jneer dan een halve eeuw overlevingsm aneuvers. Podgorny : bevordering of dood spoor ? 

last hebben van een geweten en van 
enige wroeging omwille van de talloze 
koppen die hem voor de voeten rolden. 

Over het heengaan van Mikojan 
maakt men zich in het Westen niet al 
te druk. Anders is het gesteld met de be
noeming van Podgorny. De deskundigen 
in Sovjet-aangelegenheden zijn het weer 
eens roerend onderling oneens : is Pod-
gorny's benoeming tot staatshoofd een 
bevordering of een degradatie? Er zijn 
een aantal feiten r'ie zowel voor de ene 
als voor de andere bewering pleiten. De 
funktie van staatshoofd is ir de Sovjet-
Unie nooit erg belangrijk geweest, ten
zij als dood spoor voor bleke of opdrin
gerige figuren. Het was tenslotte zijn 
onbeduidendheid die Kalinin destijds 
komfortabel aan het hoofd der Sovjet-
Unie geïnstalleerd liet. De echte macht 
krijgt men door een partij-, niet door 
een staatsfunktie. 

Alleen Mikojan verleende het ambt 
van staatshoofd enige luister en beteke
nis. Werd Podgorny omhoog en weg ge
promoveerd opdat hij niet hinderlijk 
zou worden voor Brezjnev? Of is het een 
echte bevordering in een sinds Mikojan 
belangrijker geworden funktie? 

Het antwoord op deze vraag bepaalt 
meteen de waarde die men moet hech
ten aan een andere verandering in de 
Sovjet-hiërarchie : de nieuwe funktie 
van de 47-jarige Sjelepin, die tot voor 

positie heeft ingenomen om vroeg of 
laat Brezjnew op te volgen. 

Zijn alle pronostiekjes, gokjes en 
raadselspelletjes van de zogenaamde 
deskundigen, de Westerse « Kremlinolo
gen )), in feite zo belangrijk? En loont 
het de moeite, te gaan lezen in het kof
fiedik van de Kremlinverhoudingen? 

en meest afgesloten krachtcentra van de 
wereldpolitiek blijft. En dat het Westen 
over bit ter weinig informatie beschikt 
over wat binnen de muren van de Mos-
kouse burcht gebeurd. 

Was het bij de tsaren anders? Moe
dertje Rusland is al oud! 

T.V.O. 

deze week in de wereld 
• In Frankrijk betwisten de Gaulle en Mitterand zich hardnekkig de stemmen 

die veertien dagen geleden op Lecanuet en Tixier-Vtgnancour werden uit
gebracht. 

• Groot-Britannië werd steeds zwaarder onder druk gezet door de Afrikaanse 
landen, o.m. in de Veiligheidsraad, om radikale maatregelen tegen dejrege-
ring lan Smith in Rhodesië te treffen. 

• Generaal Maxwell Taylor bepleit een verhoogde militaire inspanning van 
het landleger der V.S. in Vietnam. De aktie van het luchtwapen wierp vol
gens hem niet de gewenste vruchten af. 

• De Amerikanen slaagden er in, een spektakulair ruimte-rendez-vous te ver

wezenlijken, terwijl de derde Russische poging om met een onbemand tuig 

een zachte landing op de maan te maken, eens te meer mislukte. 

• Tijdens de NAVO-ministerraad te Parijs bespraken Couve de Murville en 
Spaak de herneming van de EEG-onderhandelingen. 
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n 
H A N O I EN S A I G O N 

Een van de redenen waar
om de Amerikanen in Viet
n a m nog steeds terugschrik
ken voor de uiterste konse-
kwentie van de eskalade-tak-
jtiek — nl. het bombarderen 
van de Noord-Vietnamese 
hoofdstad Hanoi zelf — zou 
te vinden zijn in een stilzvi^ij-
gende overeenkomst met de 
yietkong. De Vietkong, die 
reeds herhaaldelijk bewezen 
heeft dat zij in Saigon zo on
geveer doet wat zij wil, zou 
er van af zien om de Zuid-
Vietnamese hoofdstad in een 
heksenketel van terreur en 
aanslagen te storten zolang 
Hanoi niet gebombardeerd 
wordt. 

D O K U M E N T 

In de Zwitserse «Weltwo-
ehe » lazen we een nieuwtje, 
dat wel niets te zien heeft 
met de internationale poli
tiek, maar dat we u toch niet 
willen onthouden. 

De nieuwe Franse tanker « Aldebaram » voerde te Havre de grootste Ij 
haven ^verd gelost : 96.500 ton ru'we petroleum. Het schip is 278 meter 
men... in de haven van Antwerpen, 

iding aan die Ooit in een Franse 
lang. Een kanjer om van te dro-

In het Zwitsers ministerie 
van binnenlandse zaken zat 
een beambte op een venster
bank rustig zijn middagmaal 
te nuttigen, toen een wind

vlaag zijn boterhammenpa
pier meevoerde. Het papier 
dwarrelde het bureel binnen 
van Bondsraadslid Chaudet. 
De beambte meldde zich ze-

Buffy Sainte-Marie 
Wij zijn stellig niet de enigen die in 

OHze jejigd de Indianenromantiek van 
Karl May hebben gezwolgen. Nog jaren 
nadat we Winnetou verslondenj bleven we 
graag op het grote of kleine scherm kij
ken naar de onvergetelijke Gary Cooper 
die in de westerns doorgaans de rol speel
de van de eenzame en de zeldzame die 
enig begrip had voor de rode man. 

De vooiliejde voor Indianen delen wij 
met ontelbaren. Hel gebrek aan enige 
reële kennis ovei hel piairievolk eveneens. 
De hedendaagse Indianen dutken slechts 
af en toe m het nieuws op} we vernemen 
dat roodhuiden uitzonderlijk geschikt zijn 
om als bouwvakarbeiders over de duize
lingwekkende stellingen van een wolken
krabber ie wandelen. Of dat het Ameri
kaans leger Indianen aanwerft, wier taal 
het gebruik van niet-gecodeei de radiover
bindingen mogelijk maakt. Of nog en 
meestal, dat een prominente V.S.-bezoeker 
ergens de tooi van adelaarsveren op het 
blanke hoofd gedrukt kreeg. Wat wij over 
de hedendaagse Indianen weten, is door
gaans slechts anekdotisch en folkloristisch. 
Hoe dit volk denkt en of het wel denkt, 
hoe hei oordeelt over zijn eigen geschie
denis en de blanke man, bleef ons een 
raadsel. 

Onlangs hoorden we op de grammofoon
plaat een waime meisjesstem die een 
vreemde, beklemmende tekst zong met gi
taarbegeleiding, op de manier van de 
Folk Singers : « Doch waar wordt tn de 
geschiedenisboeketi gewag gemaakt — van 
de volkenmooid waarop du land is ge
bouwd — van de predikers die logen — 
van de rechten die faalden? ». 

Het meisje is Buffy Sainte-Marie, wier 
bruine huid, amandelogen en ravenzwarte 
haren de Indiaanse veiiaden. Buffy is in
derdaad een volbloed Cree, ajslammelinge 
van een beroemde stam. die thans terug
gedrongen leeft binnen de grenzen van de 
Pyepot Indian Reserve tn het Canadese 
Saskatchewan, hi vroegere ]aren kwamen 
de vluchtende Cree's op Canadees grond
gebied terecht, omdat de regering van dit 
land steeds een menselijker Indianenpoli
tiek heeft gevoerd dan de V.S. 

De volkenmoord waarvan Buffy Sainte-
Marie zingt, IS de moor' op haar eigen 
stam, haar eigen volk : de Indianen, de 
oorspronkelijke bewoners en eigenaars van 
het Amerikaanse kontinent. 

Toen de blanke vestiging op het huidige 
grondgebied der V.S. begon, leefden daar 
naar schatting minstens een miljoen In
dianen. Ook zij kwamen oorspronkelijk 
van elders. Hun uiterlijk verraadt Mon
goolse inslag en algemeen wordt veronder
steld dat zij vanuit Siberië via Alaska het 
Amerikaans kontinent zijn binnenge
stroomd : de eerste mensen om zich daar 
te vestieen. 

De komst van de blanken betekende het 
begin van een lijdensweg, die hen op een 
haartje na langs de afgiond van totale 
vernietiging en fisische veidelging zou 
voeien. Daai waren vooreerst natuuilijke 
oorzaken : tal xmn ziekten die door de 
blanke verspreid werden, waren vooi de 
niet-geïmmunizeerde Indiaan uiterst ge
vaarlijk. T.B.C, en pokken dunden hele 
stammen, vooraleer e- van een konflikt 
tussen blank en bruin sprake ivas. Ook de 
blanke handel bracht de Indianen méér 
oriheil dan welstand : vuunuapens deden 
de siammenoorlogen uitgroeien tot momd-
pai tijen, het < vnurwater » sloopte de ji-
sische en morele kracht. Het paard maakte 
van de bruine landbouwers weer nomaden 
wier bestaan steeds afhankelijker werd van 
de bisonjacht en wier jacht ontaardde in 
ki ijgstochten ter verovering of beveiliging 
van jachtterreinen. 

In de I9de eeuw kwam de grote botsing. 
De blanke vestigde zich steeds verder we^ii-
waarts in het reusachtige Ibnd en betwist
te de Indianen de landbouwgronden en 
jachtterreinen. Tussen 1S30 en 1840 wer
den alle roodhuiden uit de staten ten oos
ten van de Mississipi met geweld gceva-
kueeid naar het Westen, vooral naar Ok
lahoma. Maar ook daar waren zij niet vei
lig. 

In 1887 is een dodelijk slag aan de In
dianen toegebracht door de zgn. Land 
Allotment Act, die het kollektiej grond
bezit der stammen afschafte. Indiaanse 
kinderen werden meer en meer uit hun 
gezinnen weggehaald om een opvoeding 
te krijgen (lees : een bestaan in dienst
baarheid te slijten) bij de blanke. 

Doorheen gans de negentiende eeuw lot 
in de twintigste eeuw werden plechtig ge
stoten overeenkomsten door de Ameri
kaanse staten en door Washington behan
deld als vodjes papier, telkens opnieuw 
wanneer er de Indianen weer wat delf
stoffen of vruchtbare grond kon worden 
ontstolen. In 1885 had de blanke daaren
boven de laatste der grote bisonkudden — 
materiële beslaansbazis der prairie-India-
neri — praktisch volkomen uitgeroeid. 

In 1920 daalde de Indiaanse bevolking 
der V.S. tot haar diepste stand. Van één 
miljoen mensen, wier aangroeiquolient 
steeds zeer hoog had gelegen, bleven er 
240.000 over. Vandaag moeten het er een 
half miljoen zijn, resultaat van een gemil
derd beleid en van een bevolkingsexplosie. 
Maar de « red skin » is nog steeds even 
weinig geliefd als de zwarte huid! 

Het Cree-meisje Buffy Samte-Marie 
herinnerde ons met haar warme, vreemde 
stem aan dit onbekend rassenprobleem. 
Onbekend, omdat het op een haartje na 
ophield, een probleem te zijn. Bij gebrek 
aan overlevenden! 

A.N. ï ovauo. 

nuwachtig bij Chaudet's se-
kretaresse, om het papier te
rug te krijgen voordat het de 
ergernis van het bondraads-
lid zou opgewekt hebben. De 
sekretaresse dook diens bu
reel binnen en verscheen on
middellijk daarop terug met 
de spijtige mededeling : «het 
is al te laat, hij heeft het al 
Ondertekend ». 

O O R L O G ? 

Tussen Liechtenstein en 
Zwitserland is het op een 
haartje na tot een gewapend 
konflikt gekomen. 

De Liechtensteiners zijn er 
sinds lang aan gewoon, dat 
vlak over de grens op Zwit
sers grondgebied kanonnen 
bulderen, mitrailleurs ratelen 
en granaatwerpers blaffen. 
Er ligt daar namelijk een 
Zwitsers «Beverlo», dat de 
Liechtensteiners eigenlijk al

tijd al een doorn in het oog 
is geweest. 

Onlangs kwam het van 
kwaad tot erger. Zwitserse 
kogels kwamen op het grond
gebied van het vorstendom 
terecht en veroorzaakten er 
een bosbrand. Vaduz besloot 
hoogstverbolgen, eindelijk ia 
te grijpen. Er werd een pro
testnota naar Bern gezonden 
met het voorstel om tot een 
redelijke regeling te komen. 
De Zwitserse legerleiding wei
gerde van meet af aan, het 
oefenterrein van Sankt Lu-
zisteig buiten gebruik te stel-* 
len. 

Onderhandelingen hebben 
dan geleid tot volgende over
eenkomst : de Zwitsers zul
len slechts acht dagen per 
jaar schieten, op werkdagen 
tot 10 u 's avonds en op zon
en feestdag tot 8 uur. 

Vaduz aanvaardde het 
voorstel : op het nippertje 
ontsnapte Europa aan een 
bloedig konfhkt. 

K E R N W A P E N S 

De voorraad kernwapens 
waarover de Amerikanen en 
de Nato in West-Europa be
schikken, werd onlangs ver
groot. Volgens betrouwbare 
schattingen waren tot voor 
kort 5.000 wapens met kern
lading in West-Europa voor
radig Dit aantal werd op 
6.000 gebracht. 

Zoals men weet, zijn som
mige Nato-partners (w.o. 
België) in het bezit van kern-
ladingen, die echter slechts 
kunnen gebruikt worden op 
Amerikaans bevel en na Ame
rikaanse technische tussen
komst. 

Bij hogervermelde cijfers is 
geen rekening gehouden met 
het Frans en Brits A-poten
tieel. 

De Gaulle heeft nu toch besloten voor de t-weede stemronde ïn de prezi-
dentsverkiezingen een grotere propagandische inspanning te leveren. Ter
wijl de instituten voor opiniepeiling met lage percentages voor de gene* 
raal uitpakken, is de T.V.-slag — een der beslissende factoren tijdens d« 
kampanje voor de eerste stemronde — in volle hevî rh'̂ id lo«<»elia^=ten Oo 
vertrouwde a je vois at compris «-stijl wotdt ongeremd op de huiskaiiicts 
losgelaten. 
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Ongeveer twee jaar geleden brachten wij in ons blad, van de hand van Toon 
van Overstraeten, een reportage in drie afleveringen over het Nederlandse 
Deltaplan, omvattende de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen, dat toen in 
de eerste faze van zijn volle uitwerking was. Thans staan de Nederlanders 
al een hele ';tap verder, werden reeds verschillende belangrijke « gaten » 
gedicht en kon - - met de inhuldiging verleden woensdag 15 december van 
de Oosterschelde-brug — weer een belangrijke faze afgesloten worden De 
Oosterschelde-brug ts weliswaar geen onderdeel van de Delta-werken als 
dusdanig, maar sluit er toch nauw bij aan omdat zij de verbindingen te land 
van de Zeeuwse eilanden sluit, wat dan toch mede de bedoeling was van 
de dichting der zeegaten. 

• DELTAPLAN 

Moest Nederland geen duinengordel 
bezitten, geen ongelooflijk lang emd 
dijken (alles samen omvat dit «eind» 
thans 1800 km.) dan zou minstens de 
helft van het land onbewoonbaar 
zijn of gewoonweg onbestaande ver
mits het met water zou bedekt zijn 
of overstroomd worden. 

• VEROVERD 

Stukje bij beetje is dat waterland 
door mensenhanden veroverd gewor
den. Het is een strijd geweest van 
eeuwen, een strijd die nog steeds niet 
gestreden is. Dijken omzomen de tal
loze polders, de zovele percelen die 
als een puzzel bij mekaar passen en 
die aanduiden hoe doorheen de t i j 
den de Nederlanders erin geslaagd 
zijn steeds maar meer land te winnen 
op het water Enig in de wereld is de 
wijze waarop zij er tevens in slaag
den het veroverde land droog te hou
den en het water te beheersen : een 
enorm aantal moderne pompmstalla-
ties malen, samen met honderden 
windmolens (ja ook vandaag nog 
doen die hun dienst) dag-m dag-uit, 
het overtollige water weg uit dit land 
dat voor een zeer groot gedeelte bene
den de zeespiegel ligt Voortdurend 
zijn ingenieurs, technici en mensen 
van waterschappen op de been om 
dijken te onderhouden, nieuwe in
stallaties op te bouwen en plannen 
uit te werken om Nederland te be
schermen. 

Bekijkt men de kaart van Neder
land uit de dertiende eeuw en verge
lijkt men ze met deze van vandaag 
dan ziet men duidelijk hoe de kust
lijn in het noorden van het land op
merkelijk korter is geworden. Door 

ondervinding geleerd en met behulp 
van de moderne technieken zijn de 
Nederlanders er begin deze eeuw in 
geslaagd de Zuiderzee af te sluiten, 
de Zuiderzee die zeer diep het land 
indrong Door de afsluitdijk, die in 
1932 werd voltooid, werd de zee 85 km 
in noordelijke richting teruggedron
gen en de kustlijn met 300 km ver
kort. Dijken die vroeger het geweld 
van het zeewater moesten te keer 
gaan, werden nu binnendijken, om
sluitende een enorm zoetwaterreser
voir en 225.000 ha nieuw land. 

• STORMVLOED 

Nadat aldus het noorden beveiligd 
was, kon er uitgekeken worden naar 
het zuidwestelijk deel van Nederland, 
vooral dan naar de delta van de gro
te rivieren m Zeeland. Enkele kleinere 
zeearmen zoals de Brielse Maas, tus
sen de eilanden Voorne en Rozenburg 
en de Braakman in Zeeuws-Vlaande
ren werden m de jaren 1950 en 1952 
afgesloten. Hierbij paste men een 
nieuwe techniek toe, die vooral ont
wikkeld was bij de droogmaking van 
het eiland Walcheren dat in 1944 door 
bombardementen overstroomd werd 
en bijna verloren ging 

Kwam dan in 1953 de tragische 
stormvloed die in hevigheid en om
vang slechts te vergelijken was bij 
deze van 1421 en die de eilanden, 
het zuidwestelijk deel van Nederland 
overstroomde, enorme schade aan
richtte en honderden mensenlevens 
kostte. Men was toen reeds bezig met 
de plannen voor beveiliging, maar 
alleszins bespoedigde de ramp de 
gang van zaken. 

Greep de overstroming plaats op 1 
februari 1953, dan stelde de Njeder-
landse regefmg reeds' twintig dagen 
later de Delta-kommissie in die tot 
taak kreeg te bestuderen welke wa
terstaatkundige voorziening diende 
te worden getroffen om herhaling van 
een stormvloedramp te voorkomen. 
Nog binnen het jaar kwam de kom
missie klaai met het delta-plan en 
werd de gelijknamige wet, die de 
plannen inhield tot afsluiting van de 
zeearmen in het Zuidwestelijk deel 
van Nederland, door de Tweede 
Kamer goedgekeurd op 5 november 
1957 

Het Deltaplan voorziet in het af
sluiten van vier brede en diepe zee
armen met zware dammen : de Ha
ringvliet, het Brouwershavense Gat, 
de Oosterschelde en het Veerse Gat. 
Daarbij komt de bouw van sekundai-
re dammen in de Zandkreek, de Gre-
velingen en het Volkerak Slechts 2 
zeearmen blijven open namelijk de 
Westerschelde, die de toegang tot 
Antwerpen verzekert en de Nieuwe 
Waterweg die Rotterdam met de zee 
verbindt Om hier beveiliging te ver

krijgen worden de dijken verhoogd 
en versterkt. 

Als onderdeel van het Deltaplan 
werd bij Capelle aan de IJssel een be
weegbare stormvloedkering gebouwd 
die reeds voltooid is. Deze kering ont
zegt reeds thans de stormvloed de 
toegang tot de rivier de Hollandse 
IJssel, waardoor grote gebieden in de 
Hollandse laagvlakte beter voor over
stromingsgevaar gevrijwaard zijn. 

• SPUISLUIZEN 

In het Haringvliet, de waterarm 
tussen de eilanden Voorne en Goeree-
Overtlakkee wordt een hoofdafsluit-
dam gebouwd met uitwateringssluizen 
en een kleine schutssluis. De bouw
werf bevindt zich in de nabijheid van 
Hellevoetsluis Het kompleks zal niet 
minder dan zeventien uitwaterings
sluizen omvatten Zij zullen dienen 
om het water dat door de rivieren 
Maas, Waal en Lek wordt aangevoerd, 
te spuien om bovendien mogelijk te 
maken dat het ijs dat deze rivieren 
bij vorst naar de zee afvoeren, zou 
kunnen weggewerkt worden. Het is 
een gigantisch werk geworden. 

In februari 1957 werd ermee be
gonnen door middenin de zeearm het 
Haringvliet een kunstmatig eiland te 
werpen : men bouwde een ringdijk en 
pompte er vervolgens het water uit 
zodat een droge bouwput ontstond 
midden de open zee " De uitwate
ringssluizen krijgen elk een breedte 
van 56 meter en de totale lengte van 
het sluizenkompleks zal ongeveer 1 
kilometer bedragen Wanneer de slui
zen gebouwd zijn en de bodem vóór 
en achter tegen uitschuring be
schermd, dan wordt het « eiland» 
weggebaggerd, waarna aansluitend 
op de eilanden Voorne en Goeree, aan 
beide zijden een dijk zal worden ge
bouwd De sluizen bij Hellevoetsluis 
krijgen in de toekomst de funktie van 
een kraan, waarmede de loop van het 
water binnen bepaalde grenzen zal 
worden geregeld. 

• ZINKSTUKKEN 

Andere belangrijke dammen, die de 
zee zullen weren zijn deze in het 
Brouwershavense Gat, de Ooster
schelde en het Veerse Gat. Zij krijgen 
geen sluizen. De sluiting van het 
Veerse Gat is sinds april 1961 een feit. 
De laatste opening tussen de twee 
dijkhoofden die vanuit Noord-Beve
land en Walcheren werden gebouwd, 
werd gevuld met zeven doorlaatcais-
sons. Dit zijn als het ware drijvende 
spuisluizen, die ter plaatse worden 
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gevaren en door middel van «schui
ven » het getij de water kunnen door
laten. De plaatsing van de laatste 
caisson was ongetwijfeld een span
nende gebeurtenis die echter met Ne
derlandse nauwgezetheid en nauw
keurigheid tot een goed einde werd 
gebracht. De geplaatste zinkstukken 
verdwenen nadien in het dijklichaam 
toen dit volgens alle regelen van de 
Nederlandse dijkbouwkunst werd af
gebouwd en tegenwoordig kan men 
over de dam van het ene eiland naar 
het andere rijden alsof men over een 
snelweg reed. 

Want dat is uiteindelijk ook mede 
de bedoeling, namelijk : de verbin
ding tussen de verschillende, vroeger 
geïsoleerde en slechts met veerponten 
bereikbare stukjes Zeeland te verwe
zenlijken. 

• OOSTERSCHELDE-BRUG 

In dat kader moet ook de bouw van 
de Oosterscheldebrug gezien worden. 
Want al met al was er tussen Zuid-
Beveland en meteen ook voor een 
groot deel van Zeeuws-Vlaanderen, 
dat dan nog gescheiden wordt door 
de Westerschelde, geen ^middel om 
rechtstreeks «hogerop» te geraken 
dan vla de veerponten of het « vaste
land ». De Oosterschelde zou nog 
steeds s taan als een geweldige muur 
tussen het zuidelijke en het noorde
lijke deel van Zeeland Daarom de 
bouw van de Oosterscheldebrug die 
Beveland tussen Colli jnsnlaat en 
Zlerikzee moet verbinden 

Het plan voor de bouw werd opge
vat door J.P Smit ingenieur bij de 
provinciale Z e e u w s e staten, die 
hun goedkeuring gaven tot de bouw 
van wat Europa's langste brug is : 
5.022 meter ' En geen zaak van het 
rijk, van de staat maar van de pro
vincie. Van de Zeeuwen zelf dus en 
dat mag we) eens onderstreept wor
den en als voorbeeld gesteld voor wat 
hier te lande gebeurt. 

De brug heeft een rijweg van 7,60 
tn. en daarnaast een fietspad van 
2,75 m. Er werd 130.000 kubieke meter 
beton gebruikt 7.400 ton betonstaven 
en 3.300 ton voorspanstaven De bo
venkant van de brug ligt zeventien 
m.eter boven normaal Amsterdams 
peil, de hoogste doorvaarthoogte on
der de brug ligt op vijftien meter bo
ven dit peil. zodat elk normaal schip 
onder de brug zal kunnen doorvaren. 
Voor grotere zeeschepen kan het mid
dengedeelte openklappen en ontstaat 
er dan een opening van veertig meter. 

De kosten voor de bouw bedragen 
bijna 75 miljoen gulden en worden 
door de provincie gedragen. Zij zul
len er echter moeten uitkomen want, 
zoals dit het geval is bij de Haring-

vlietbrug, zal er een tolgeld geheven 
worden. Dit bruggeld bedraagt voor 
voetgangers 1 gulden, net zoals voor 
fietsers en brommers. Personenwa
gens — ongeacht het aantal inzitten
den — « dokken » 2,5 gulden, vracht
wagens van 4,5 tot 6 gulden en auto
busreizigers komen er vanaf met elk 
50 cent. De nieuwe verbinding zal 
van bijzonder grote betekenis zijn 
voor de ontwikkeling van Zeeland 
omdat door de Oosterscheldebrug elk 
eiland in deze provincie nu langs 
vaste verbindingen gaat bereikbaar 
zijn. 

DAMMEN 
GROEIEN, 

KUNSTWERKEN 

WORDEN 
VOLTOOID, 

LANGSTE BRUG 
VAN EUROPA 

IS KLAAR 

V 
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• ZOET WATER 

Een zeer belangrijk aspekt van het 
Deltaplan is — naast de beveiliging en 
de verbindingen — de zoetwaterhuis

houding. Nederland heeft veel zoet 
water nodig. De industrie slorpt er 
veel van op, de landbouw zoekt er 
naar. De verzilting van sloten en ka
nalen door het water van de zee is 
in Nederland een vraagstuk van be
lang Zoals wij reeds zegden, wordt 
door de afsluiting van de zeegaten 
een groot zoetwaterbekken verkregen, 
net zoals dit het geval was bij de Zui-
derzeeindijking. De door de afsluiting 
in Zeeland ontstane binnenmeren 
zullen geroepen worden voor bevoor
rading van een groot deel van Zuid
westelijk Nederland. Nu verkrijgt de 

gezonderdheid en de zoeven beschre
ven zoetwaterbevoorrading. Het Del
taplan biedt daarnaast vooral enorme 
ontwikkelingsmogeliikheden voor Zee
land, dat tot nog toe haast uitsluitend 
van landbouw en visserij leefde en 
dat naar verhouding tot de rest van 
Nederland dun bevolkt was. 

Wat de sociaal-ekonomische gevol
gen van deze ontwikkeling zullen zijn 
valt niet zo dadelijk te overzien maar 
het s taat in elk geval vast dat er gro
te mogelijkheden liggen voor de ves
tiging van nieuwe nijverheden en in 
dat verband weze aangestipt dat de 
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Zuiderzee vooral zoet water uit de 
Rijn via de Gelderse IJssel. Ook de 
Delta zal water uit de Rijn gaan be
trekken Daarom worden in de rivier 
de Nederrijn drie stuwen met schut
sluizen tot stand gebracht, samen met 
de bouw van de Haringvlietdam. Op 
die wijze wordt het mogelijk dat Ne
derland de stand van zijn zoet water 
helemaal gaat beheersen. Het wordt 
straks mogelijk zowel de Zuiderzee op 
een voldoende peil te houden (zij gaat 
het verziltingsproces dat aan de gang 
was tegen) als de af gedamde zeegaten 
in Zeeland, die eveneens zullen ver
zoeten en in tijden van overvloedig 
veel water ook nog naar de zee af te 
spuien. Tegelijkertijd kan men het 
spaarbekken ten zuiden van de Vol-
kerakdam maksimaal vullen en in t i j 
den van droogte gebruiken. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

Wij hebben vroeger reeds de pers-
pektieven die door de uitvoering van 
het Deltaplan ontstaan, uitvoerig be
licht. Niet alleen is er de beveiliging 
van een gedeelte van Nederland dat 
in de loop der tijden voortdurend met 
overstromingen te kampen had. daar
naast ook het doorbreken van de af-

Nederlanders volop bezig zijn aan de 
uitbouw van de Sloehaven bij Vlis-
singen en waarschijnlijk ook niet te 
lang meer zullen wachten om met de 
uitbouw van een groot havenkompleks 
te beginnen in de Oosterschelde na
bij Bergen-op-Zoom, kompleks dat 
trouwens aansluiting zal hebben met 
de nieuw te graven Schelde-Rijnver-
binding. 

Overigens worden de afgesloten 
waterbekkens prachtige oorden voor 
toeristen, zeilers en kampeerders. De 
schoonheid van t a l l o z e Zeeuwse 
stranden die reeds nu zo'n grote aan
trek uitoefenen, terwijl de «binnen
meren » vandaag al het belangstel-
lingspunt van talloze vissers en wa
tersportliefhebbers (waaronder zovele 
Vlamingen) vormen. 

Het woord is aan de planologen en 
de sosiolog:en die tot taak hebben het 
Deltagebied zo harmonisch mogelijk 
te ontwikkelen. Voor de Zeeuwen die 
houden van schone tradities, eigen 
zeden en gebruiken zullen er wellicht 
nog bittere uren aanbreken, maar 
voor diegenen onder hen die meekun
nen in de vooruitschrijdende ti.id zal 
het Deltaplan ongetwijfeld voorspoed 
en een ruimere ontwikkeling ook op 
geestelijk gebied, brengen. 

Staf De Lie. 
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FRANK EN ANDREA 
Er zijn van die vrienden die op 

elk uur van de dag je huis binnen
breken, je boekenkast plunderen, tee 
zetten, de kat (een erg lieve kater 
waar ik veel van hou) een trap ge
ven en dan met een van je sigaren 
in hun mond elk protest onmogelijk 
maken door heel beslist te zeggen : 
« Kerel, wat zie je er weer stralend 
uit ». Soms zijn dat goede vrienden, 
maar andere, betere zijn bescheide
ner... ze laten je leven zoals ]e het 
zelf graag hebt. Soms zie ]e ze in geen 
dagen en dan telefoneren ze, nodigen 
je uit of vragen of ze zelf mogen 
langslopen. Als ze pralen, hoe onbe
langrijk ook, dan vertellen ze je wat 
nieuws, wat je ofnecht boeit. Immers 
hun leven is het jouwe met en toch 
heb je zoveel gemeen. Want het zijn 
je vrienden. 

Zoals FT ank en Andrea de mijne. 
Frank en Andrea wonen hoog in 

een oude, klassiek mooie stiaat van 
de binnenstad. Vanuit de woonkamer 
zie je de stroom en achteraan waar 
ze slapen, de als een hoge boom met 
de seizoenen van kleur wisselende 
kathedraal. 

Hij wal Slavisch van type, kalm 
•.prekend en zich ambitieus tussen de 
beroepshaaien bewegend in het 
vreemde gebied (de jungle zegt hij) 
waar kunst, reklame, film, pers en 
ladio elkaar raken, maar geen duim
breed aan elknai toegeven. 

En Andrea, zuidelijker, beweeg
lijker ook en even soepel in haar we
reldje. Dat van de vrouwelijke 
schoonheid en de bewondering daar
voor : mode, fotogiafie, verleidelijk 

' mooi zijn. 

Samen zowat de wonderlijkste 
mensen die ik keii, verliefd, ruziënd 
en steeds vriendelijk, soms heet ve
nijnig vriendelijk in konflikl met het 
eigen of eikaars onbegrijpelijk on
grijpbare karakter. 

Er bestaan van die doodgewone 
dingen die je ergens, je weet niet 
waar, zo heel lief kunnen worden dat 
je ze eigenlijk altijd bi] je zoudt wil
len, in je broekzak of aan een touw
tje om je hals. Zo bepalen Frank en 
.4ndrea mee de geliefdsteogenblikken 
van mijn leven : gewoon koffiedrin
ken met hen is iets biezonders, even 
praten een revelatie. De banaalste 
dingen worden zeldzame, onvergete
lijke gebeurtenissen. 

Zo bij voorbeeld hun allergewoon-
\le kennismaking in de nazomer toen 
we nog jaren jongei waren en Frank 
en ik dagelijks langs het park ons 
laatste schooljaar doorslenierden, 
pratend en pralend, lol Andrea ons 
voorbijliep in de andere richting. 

Een ernstig jong meisjesgeziclit 
met een onzichtbare ploot er over 
waarvan je nooit wist of het een 
tj^limlach, een uitdaging of een oor-
ogsverklaring was. dis ze voorbij 

iras sprak enkel Frank nog, berekend, 
abstrakt en angstig om zich bloot Ie 
geven, daarom een beetje etnisch 
zelfs ; « Jongen wat een lijf, hoe ge-
>ekl, hoe breekbaar... » Dagen later 
moesten onze scholen, de hare en de 
mze, opstappen in een dodenhulde 
>)ij het monument buiten de stad. 

Op de tram tussen de zwarlgepot-
sle lueerstanders met hun vlaggen 
als biljartstokken gebroken in een 
lederen tasje onder de arm, stonden 
Frank en Andrea voor het eerst 
naast elkaar. Voor hen tegen de 
luit gedrukt een officier met een 
snorretje. <sNet een hoopje dode vlie
gen > zei Frank < ik kan het niet 
langer aanzien. Ga je mee te voet? ». 
Ze zijn niet naar de dodenhulde ge
komen. 

Maar toen ik uren later in hel 
doorrookte journalislenkafee, waai 
we toen al kwamen, mijn dagelijkse 
koffie ging drinken, stelde Frank me 
haar voor. « Ze heet Andrea > zei 
hij. « Dag > zei ze voor het eerst. Ze 
hadden heel lang in de regen gelo
pen, zo doornat waren ze. 

nic. 

haar ei 

Probeert u ook — ondanks uw ge
zond verstand — altijd zoveel moge
lijk de mode te volgen ? Ik ben elk 
jaar opnieuw zo gek om te proberen 
de laatste modesnufjes aan mijn eer
der alledaags persoontje aan te pas
sen. 

Vorig jaar bijvoorbeeld, toen de 
haakwerk-rage nog in haar kinder
schoenen stond (bij manier van spre
ken natuurlijk) was ik er als de kip
pen bij om een jurkje dat eigenlijk te 
koud was voor de winter en te warm 
voor het tussenseizoen van zo'n gaat
jesmouwen te voorzien. Het rezultaat 
was — volgens mij tenminste — over
weldigend ! Mijn moeder, die voor 

geen geld ter wereld zou willen laten 
blijken dat ze toch niet meer tot de 
jongste generatie behoort en die 
daarom probeert zoveel mogelijk «in» 
te denken, vond ook « dat het eigen
lijk nog meeviel». Ze had trouwens 
dapper meegewerkt aan het gaatjes
gewrocht ! De rest van de familie 
keek stilzwijgend naar mijn one-wo-
man-modeshow, en gaf achteraf geen 
kommentaar. Ik troostte mij dapper 
met de gedachte dat « ze het wel zou
den zeggen als ze het niet goed von
den », want fijngevoeligheid en tak t 
zijn nu eenmaal niet sterk vertegen
woordigd in onze familie. Moedig 
stapte ik dus met mijn eigengemaak
te piece unique « het volle leven in ». 

De reakties op mijn zwarte fanta-
ziekousen, die ik enkele weken later 

ergens had opgeduikeld, waren min
der geruisloos. Moeder zweeg, waar
schijnlijk om me niet té pijnlijk te 
herinneren aan de belachelijk-hoge 
prijs die ik voor die niemendalletjes 
had betaald, maar mijn overige huis
genoten werden nu opstandig. 

« Je hebt altijd wel gek gedaan met 
je kleren, maar dit is nu werkelijk 
het toppunt ! ». 

Ik geef u alleen maar het beleefdste 
kommentaar, om mijn familie niet te 
veel in diskrediet te brengen, een 
mens heeft tenslotte nog altijd zijn 
trots, wat u ? Dit belet echter niet 
dat ik elke dag zwartgebeend in de 
stad rondliep en met groot leedver
maak stelde ik vast dat het aantal 
zwarte vrouwelijke onderdanen gesta
dig toenam. 

Intussen hoef ik nu geen rekening 
meer te houden met kommentaar van 
mannelijk of vrouwelijke familiele
den, aangezien ik wijselijk en wette
lijk van familienaam ben veranderd. 
Mijn huidige Heer en Meester heeft 
echter ook een vrij eksentrieke vrou-
welijke-mode-smaak, wat de dingen 
voor mij niet vergemakkelijkt, want 
hoe weet ik nu wanneer ik overdrijf ? 

Ik heb mezelf dus maar eens goed 
onder handen genomen toen Courrè-

ges vorige zomer zo'n furore maakte 
in de modekringen. Ik heb afgewacht, 
want die buitenissige modellen zou
den toch nooit ingang vinden bij het 
grote publiek. Toen bleek dat deze 
heer helemaal geen winterkollektie 
had voorbereid, voelde ik een mijns 
inziens zeer begrijpelijke triomf. Voor 
één keer had ik eens geen voorbarige 
dingen gedaan ! 

En wat zie ik nu ? Alle jonge meis
jes lopen rond met die speciale Cour-
règes-kapjes, die men vroeger mee-
smuilend «babykapjes» noemde, 
maar die toch lekker zijn ingeslagen Ü 
Ten teken van rouw loop ik thuis 
rond met een gewone sjaal op mijn 
hoofd (maar alleen als ik aan het 
poetsen ben, wat volgens mijn «baas» 
niet al te vaak gebeurt, maar u weet 
ook wel hoe mannen altijd kunnen 
overdrijven), maar in de stad loop ik 
nog altijd blootshoofds en verkleumd 
met afgunstige ogen naar die kleurige 
novicekapjes te staren. 

Want kan ik nu opeens gaan «mee
huilen met de wolven»? Of moet ik 
liever eigenhoofdig iets anders be
denken, dat waarschijnlijk lang niet 
zo leuk zal zijn ? Eén ding heb ik al
vast bijgeleerd : in het vervolg wacht 
ik niet meer af, en als ik er toevallig 
zin in heb, ga ik in de stad paraderen 
met een jurk van mijn overgrootmoe
der ! 

Maar nee, dat doen de Amerikaanse 
jongeren al... 

free beck 

OP ZIJN KOPJB 

(nvb) Voor Duitslands kleinste NATO-onderofficier 
« Lucki» Hof maier (1,55 m) is de uitdrukking « de 
wereld staat op z'n kop» geen ijdele beeldspraak. 
Lucki bracht namelijk het wereldrekord handenlopen 
van G2 km op 132 km. Wij vragen ons nogal benieuwd 
af of Lucky misschien niet op zijn kopje gevallen is-

' TEGENDRAADS 

(fb) De Parijse modekoningen zijn tegendraads. 
Eerst verkondigen zij met luider stemme dat vrouwen
knieën mogen, nee moeten gezien worden. En nu gaa,n 
zij hoe langer hoe meer de nadruk leggen op het hoofd, 
dat natuurlijk ook mag gezien worden, in de meeste 
gevallen kan je er zelfs niet naast kijken. Er worden 
nu hoeden vervaardigd uit doorschijnend plastiek, zo
dat ook het kapsel van de dame in kwestie nog tot 
zijn recht kan komen. Jammer voor de dames die al
leen maar een hoed dragen als zij geen tijd hadden 
om naar de kapper te gaan... 

VOOR DE ZOMER 

(fb) Vindt u het ook zo vervelend, dat zomerspelletje 
met uw zonnebril ? II kent het wel : bril op, bril af, 
weer op, enz., naargelang u in een zonnig of een over
schaduwd plekje komt. Parijs heeft hier een oplossing 
voor gevonden : de zonneglazen worden met een 
scharniertje vastgemaakt aan een plastieken band die 
rond het hoofd wordt gedragen. Komt de zon te voor
schijn, dan klapt u gewoon de twee glaasjes naar be
neden, is de zon weg, dan gaan de luiken weer open. 
Ons lijkt het wel handig, je hebt immers een afdakje 
boven je ogen als het regent ! 

' VOOR DORSTIGE HEREN 

(fb) Dorstige (maar ook rijke) heren raden wij aan 
eens een glas te gaan drinken in een origineel café te 
Jalarsjarvi (Finland). Daar staat namelijk een vroe
gere restauratiewagen die nu als café wordt gebruikt. 
In deze wagen kwam Hitler maarschalk Mannerheim 
geluk wensen met zijn vijfenzeventigste verjaardag. 
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het menselijk tekort oordeelt over de 

menselijke luciditeit 

De bekende Franse romancier André Maurois (80) ontving kalf november de uprix 

des ambassadeurs» voor zijn gans oeuvre en in het bijzonder voor zijn opmeike-

lijke studie over Honoté de Balzac (1799-1850), die in de loop van dit jaar ver

scheen. Dat deze literaire onderscheiding wordt toegekend door een groep van 24 

ambassadeurs is op zichzelf niet zo ongewoon, wel het feit dat Maurois 80 jaar 

moest wachten op zijn eerste literaire onderscheiding. In hogergenoemd geval 

heeft deze prijs weinig om het lijf, daar hij wordt toegekend door een ekstra-lite-

raire jury, die niettegenstaande haar kulturele bagage toch even buiten het vorm-

tekmsche, kritische en taalkunstige van de literatuur staat. In een ander opzicht 

is hif dan weer zeer belangrijk, misschien om dezelfde redenen, omdat deze heien 

waarschijnlijk minder door hun literaire opvattingen gehinderd woiden dan dit bij 

schrijvers, vakmensen, het geval zou zijn. Het is een delikaat maar gexiaaüijk 

tweesnijdend mes en de eventuele teorieen over het toekennen van een pnjs zijn 

steeds aanvechtbaar en uiteenlopend. Dit is misschien hun chaime. Het voimt in 

elk geval een gezonde kluif voor de kntici. 

ONDERSCHEIDING: 

VOORWERP TOT ONDERSCHEID 

EKSTREEM A L T E R N A T I E F 

N.P. Van Wyk Louw (59), waaischijnhjk 
de grootste Zuidafrikaanse dichter, kreeg 
vooi zijn bundel « Tristia » de belangrijk
ste literaire onderscheiding \an zijn land • 
de Hertzogprijs. Deze dichter en essayist 
werd reeds viermaal tevoren bekroond met 
hogervermelde prijs : in 1937 voor zijn de
buut « Alleenspraak », in 1940 voor « Die 
Halwe Kring », in 1958 voor kritisch pro
za, in 1960 voor een drama « Germani-
cus ». 

Wil dit zeggen dat er niemand anders 
verdienstelijk werk publiceert in Zuid-
Afrika? Zeker niet, maar hier vervallen wij 
i r een ekstreem alternatief : ofwel nooit, 
olwel steeds. Ik betwist in generlei mate 
het talent van deze dichter, wel echter de
ze toekenning. Beter geen laureaat aandui
den dan steeds dezelfde. Men zou Van 
Wyk Louw bijvoorbeeld in die jury kun
nen opnemen en hem zo buiten strijd hou
den om anderen een kans te geven. Als er 
nu inderdaad geen volwaardig werk ver
schenen is dat jaar, kan men het even
tueel bij vermeldingen houden, zodat de 
intrinsieke waarde van de prijs niet in het 
gedrang komt. 

Een literair seizoen wordt publicitair 
voorbereid tijdens de vakantieperiode, om 
einde september begin oktober los te bre
ken in een werkelijke corrida van nieuwe 
boeken. Dit scenario wordt elk jaar trouw 
hernomen en steeds zijn er bestsellers en 
mislukkingen, maar niet altijd zijn de 
beste boeken bestsellers. In de tweede helft 
van november tot einde december wordt 
er dan gegoocheld met literaire onder
scheidingen van alle aard. Een prijs voor 
het slechtste boek, een prijs voor het beste 
oorlogsboek, voor de beste detektive, voor 
de enzovoort... Deze onderscheidingen, in
genieuze uitvinding gebouwd op de ver-
koopspsychologische ondervinding, werk
ten vroeger inderdaad een bepaald werk 
een groter lezerspubliek in de hand. Daar 
er ook een (soms vrij hoge) geldprijs aan 
verbonden is, werd het ook een zweep
slag, een stimulans voor jonge auteurs. 
Door de belangrijkheid van de geldprijs 
of door de hoge eisen van een kompetente 
jury werd deze of gene onderscheiding 
meer dan'een andere begeerd. Maar door 
een sistematische versnippering, door een 
teveel aan prijzen en inkompetente juries 
zijn deze prijzen vermolmd : de fut is er
uit Het publiek kan onmogelijk nog vol-
gen en voor de auteur* wordt het een 
krachttoer om nu eens géén prijs te oe-
halen. 

MENSELIJK TEKORT 

De nobelprijs voor literatuur werd dit 
jaar aan een sovjetschrijver, Michail Sjo-
lochow (60), toegekend De verwachtingen 
van kennel s lagen enigszins anders, maar 
alle gesuggereerde auteurs waren of te 
jong of uit een veikeeid taalgebied. De 
bekroonde auteur die zich onderscheidt 
door een zeer onevenwichtige kieativiteit, 
is zeker niet reprezentatief voor deze tijd 
en ook niet voor de Russische literatuur. 
Het werk waarvoor hij in hoofdzaak ge
lauwerd werd dateert van voor 1930 (De 
Stille Don). De vraag is of deze wereld
bekende prijs nog waarde heeft daar, bui
ten het feit dat meestal oudere auteurs 
bekroond worden, de keuze van de schrij
vers verrassend goed samenvalt met een 
« toevallige > afwisseling van nationaliteit, 
variërend tussen de Engels, Latijns of Rus
sisch sprekende landen. Hoeveel mensen 
kenden bijvoorbeeld Quasimodo of Alexis 
St. Léger \oor zij deze onderscheiding kie-
gen? 

In hoeverre heeft een literaire prijs dan 
nog zin als bekroning? Indien de jury 
beïnvloed wordt door ekstra-literaire kri-
teria zoals politiek, nationaliteit, leeftijd 
e.d., hebben ze enkel een kultuur-histori-
sche betekenis en helpen ze ons om op 
deze tijd van overoiganizatie het etiket 
van <te. kunstdirigisrae » te kleven. 

Letters : van A tot Z, van alpha tot omega, van het prille begin tol het adembenemende ein
de. Letters beheersen ons leven, beheersen ons gevoel... zeggen wat en hoe wij moeten den
ken, kopen, leven en... doodgaan, comfortabel op een A-matras, tussen B-lakens, met C-pille-
tjes, een D-drankje en een eigenhandig geschreven, gedateerd en nauwkeurig ondertekend tes
tament. Luxueuze letters, lelijke letters, schreeuwende letters, hijgende letters, hamerende 
letters... en daartussen, daaronder, het lopende, levende mensje — tussen al die letters cijfe
rend in het kruiswoordraadsel van zijn persoonlijkheid. 

(N.V.B.) 

Dat een jury samengesteld is uit men
sen brengt onvermijdelijk mee dat hun 
kleinmenselijke gebreken een niet geimge 
rol spelen in de toekenning van onder
scheidingen. Zo zou men een anti-palma-
res kunnen samenstellen van auteurs die 
niet bekroond werden en waarvan het ach
teraf gebleken is dat zij zeer belangrijk 
zijn of waren. Maar ook hier is het men
selijk oordeel in het spel en zou men ook 
de relativiteit ervan kunnen bewijzen, om
dat de tijd en de literaire waardebepalin
gen veranderen. 

N E F A S T E G E V O L G E N 

Debutanten die een prijs behaalden (te 
recht of ten onrechte) worden dikwijls 
door kritici, gestimuleerd door handige pu
bliciteit, overroepen en stellen ongewild 
talentvolle auteurs op de achtergrond. Zo 
zijn ze de indirekte oorzaak van verbitte
ring, naijver of misschien wel van stil
zwijgen. Meestal raken die debutanten 

met grote «K» zogezegd,.. 
(nvb) Op z'n kleiner (niet zo de prijs) up-to-date foimaat valt Elseviers week
blad heel wat bescheidener uit. Niet zo z'n klassieke verwaandheid. Want onge
nadig klaagt Elseviers de zwakkere broeder Tubantia aan. Tubantia had onder 
de blote rug van een filmdiva « On y soit qui mal y pense s. geschreven En te
recht zegt Elseviers « Moerstaal is toch veiliger ». Vinden wij ook, maar wat te 
denken van de Elseviers-staf zelf die schrijft « notorieus » i.p.v. bekend, «hausse» 
terwijl prijsstijging toch ook bestaat, « incidenteel » voor gewoon maai toeval
lig, « exuberant > wat zelfs niet in van Dale staat, « importantie » als Hollands 
voor belangrijtheid en « criant » wat wij wel « schreeuwend » stom vinden' 
Ja, Elseviers en moerstaal. 

(nvb) De jonge Nederlandse auteur G K. van het Reve is om meer dan 1 le-
den het enfant terrible van onze moderne letterkunde. Zijn roman « De avon
den » werd in amper enkele jaren een klassieker, hij toonde zich een der wei
nige rechtse jonge letterkundigen van het moment, maakt een hard maai ge
grond proces van de vijftigers, verklaarde zich openlijk homofiel, bekeerde zich 
tot het katolicisme en liet zich als volgt uit over de nieuwe best seller voor de 
zgz. avant-garde, Simon Vinkenoogs « Liefde » : «... pantheïstische tutti fiutti 
\oor Leidsepleinalfabeten » en over Vinkenoogs \oorliefde voor L S D . • « Maak 
jezelf niet wijs dat je uit een ampul zoudt kunnen toveren, wat je inkpot je blijft 
weigeien ». 

tiouwens nooit meer boven het peil \an 
hun eerste werk. 

Maar niet alleen de auteurs, ook de 
juryleden ondervinden soms de weerslag 
van hun werk. In Engeland werd onlangs 
de Arthur Koestlerprijs toegekend, voor
behouden aan het werk van een gevangene. 
Een (on) zekere Don Robson werd be
kroond voor zijn werk « Young and Sen
sitive ». Iedereen was entoeyiast, de kii-
tici die het gunstig onthaalden, de uitge
ver Hutchinson die de vertaahcchten ver
kocht en de filmrechten afstond. De uit
geverij Penguin plande een p,^ketuitgave, 
toen bleek dat het werk een flagrant pla
giaat was van een boek van een onbeken
de Amerikaanse auteur Chailes Williams. 
Men vond zelfs geen spoor meei van de 
uitgever, maar het werk « Fiies of Youth » 
h nu oorzaak van een liteiair schandaal 
in good old Albion. 

Trouwens, het is niet alles rozengeur 
en maneschijn : zo dreigen de Formentor-
piijs en de Prix International de Littéra-
ture te verdwijnen. Beide prijzen met een 
internationale jury van uitgevers werden 
toegekend respektievelijk aan een debutant 
en aan een gevestigd schrijver, waarvan het 
bekroonde werk gelijktijdig in verschillende 
talen verspieid werd. De oiganizatoien ko
men blijkbaar niet tot een akkoord over de 
plaats waar de volgende piijs toegekend zou 
moeten worden. Er werd get\^ijfeld tussen 
Porto Rico, New Yoik of Sicilië. Minder 
uiteenlopend waren de beslissingen van de 
jui7leden . een na een namen ze ontslag. 
Volgens gissingen ligt er een andere oorzaak 
aan de bazis van deze twist : de onkosten 
liepen te hoog op naar verhouding van de 
verkoop. 

Is een literaiie prijs een erkenning van 
waarden of van bewezen diensten? En hier
mee wil ik aansluiten bij mijn titel het 
voorweip van onderscheid is, dat een oig.ian 
van mensen met hun beperkt verstand en 
gebreken een ooideel velt over produkten 
waarvoor (hier de literatuur) geen vast
staande normen bestaan, zodat ei uiteinde
lijk enkel een onderscheiding wordt gege
ven op de wankele bazis van een onder
scheid (lees overeenkomst) in teorieen. 

bobb bcin. 
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HANS FRANCK 

EEN BOEK OVER BACH 

Men heeft de neiging om zich het leven van een kunstenaar voor te stellen aan de 
band van zijn werk : het bewogen stormachtige van Beethoven, het helder-godde
lijke van het a kind der goden » Mozart, het heen en weer gedreven zijn tussen 
heros en eros bij Wagner. Wie zich Bach voorstelt en diens leven, denkt aan de 
kalme onbewogenheid van een diep-geestelijk, naar binnen gekeerd leven. Wie 
echter Backs leven leert kennen uit de biografie van Hans Franck, leert ook met
een dat dit leven allerminst onbewogen was. 

De schrijver, Hans Franck, is met 
dit boek niet aan zijn proefstuk inzake 
biografisch werk : hij schreef o.m. een 
kven van de dichteres Annette von 
Droste-Hülshoff. Over Bach zelf schreef 
hij vroeger reeds in « Die Pilgerfahrt 
nach Lübeck ». 

De in 1879 in Wittenburg (Mecklem-
burg) geboren auteur is- naast zijn ro
mans ook bekend om zijn — aan Heb
bel geschoold — dramatisch werk. In 
1911 reeds schreef hij « Herzog Hein-
richs Heimkehr ». Nadien volgde nog 
menig drama, o.m. over Lady Godiva. 
Franck was de zoon van een dakdekker. 
Hij studeerde voor onderwijzer en bleef 
dit beroep uitoefenen tot 1911 : dan 
werd hij dramaturg bij het theater 
Louise Dumont in Düsseldorf. 

Vanaf 1922 vestigde hij zich als vrij 
auteur : onafgebroken volgden romans, 
novellen, essays, sprookjes, biografieën 
elkaar op. Franck was ook lyricus : zijn 
zware « Gedankenlyrik » bundelde hij 
in « Der Kreis » dat in 1935 verscheen. 
De themas van zijn dramatisch oeuvre 
waren zowel legende als geschiedenis, 
zowel de realiteit van de oorlog als een 
aan Ibsen en Peer Gynt herinnerende, 
fantastische figuur zoals Klaus Michel. 
Nog in 1952, meer dan veertig jaar na 
zijn literair debuut, verscheen de ro
man (( Der Tribun » en met zijn leven 
van Bach, dat in het Duits verscheen 
onder de titel « Cantate. Das Leben 
Johan Sebastian Bachs », zet Hans 
Franck als het ware de kroon op zijn 
uitgebreid en zeer verscheiden literair 
werk. 

Voor Francks literaire produktie, in
zonderheid voor zijn romans en novel
len, zijn twee faktoren richtingevend : 
zijn vertrouwdheid met en zijn neiging 
tot het muzikale en zijn verbondenheid 
met het landschap en de mensen van 
Nederduitsland. Volle literaire kracht 
en ontplooiing bereikt hij vooral in zijn 
novellen. 

In zijn biografie van Bach — gecon
cipieerd als een roman en even leesbaar 
en boeiend — is zijn liefde tot de mu
ziek en zijn artistieke en menselijke ver
bondenheid met de onvergankelijke 
waarden uit het verleden een waarborg 
geweest, een zekerheid om dit werk in 
de beste \ oorwaarden tot een goed ein
de te brengen. Het boek brengt ons te
vens — omdat het meer is dan een dro
ge opsomming \an feiten en data, maar 

een vaak meeslepend en rijk verhaal .— 
een inzicht in en een beeld van de tijd 
waarin Bach leefde : de achttiende 
eeuw, de pruikentijd, de tijd van Les
sing, het klassicisme, de Aufklarung, de 
tijd ook van de Duitse « Kleinstaaterei » 
en van de vorstelijke mecenaten. Zo is 
het tevens een geschiedenis geworden 
van de familie Bach, hoewel Johann 
Sebastian de voornaamste figuur is en 

blijft en de andere familieleden neven
figuren zijn in deze levensroman van de 
grootste der Bachs en een der grootste 
kunstenaars aller tijden. 

De vertaling van Anton Van de Vel
de is wat wij van hem kunnen ver
wachten : keurig, in een sierlijk en vlot 
Nederlands. De liederteksten worden zo
wel in de originele Duitse versie als in 
een Nederlandse berijmde versie ge
bracht, de teksten in het zeventien-
de-eeuwse Duits in een dito Nederlands 
vertaald, zodat heel de sfeer van het 
originele werk bewaard blijft... Een 
boek, dat niet alleen muziek-, maar ook 
literatuurliefhebbers zal verheugen! 

jd. 
Hans Franck : « Johann Sebastian 

Bach ». Uitgeverij : Desclée - De Brou
wer, Brugge. Camera - Reeks. 389 blz. 
Genaaid : 100 fr. 

FRANS-VLAANDEREN OP FILM 
Ze hebben het in hun vrije tijd klaar gespeeld, de vijf leden van de filmtechnische 
ploeg (onderdeel van de Vlaamse Foto- en Smalfilmgroep Kultura) om tijdens de 
maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober van dit jaar een film 
over Frans-V laanderen te realizeren. 
Kultura werd ooit gesticht met het doel in de mate van het mogelijke een steentje 
bij te dragen tot de kulturele ontwikkeling van het Vlaamse volk, dit op het spe
cifiek terrein van de fotografie en de film. 

Kultura bestaat sinds 5 november jl. 
vijf jaar. « Erfgoed », zo heet de film 
waarvan sprake, werd dus het lustrum-
werk van een stel amateur-kineasten, 
die intussen reeds meerdere referenties 
bijeen draaiden. Vernoemen we o.m. 
de tweede prijs in de provinciale wed
strijd voor amateur-kinoklubs 1964-65 
met de prent « Brygja-843 », de doku-
mentaire film in drie delen over Kort
rijk gemaakt in opdracht van het Kort-
rijkse stadsbestuur en hun allereerste 
leportagefilm « Van Leie, Schelde en 
Noordzeestrand ». 

Kultura had reeds geruime tijd het 
plan opgevat, een film te draaien over 
Frans-Vlaanderen. Het moest een film 
worden die niet zomaar toeristisch zou 
zijn, maar die tevens de schrijnende 
problematiek van dit oer-Vlaams ge
west, de dreigende teleurgang van de 
Westhoek aan de toeschouwer zou mee
delen. 

De filmtechnische ploeg, die in een 
zes maanden lange vrije-tijdsbesteding 
« Erfgoed » op film heeft gebracht, be
stond uit Renaat Van Beeck (Berchem-
Antwerpen) voor de presentatie en het 

De filmploeg aan het werk in de ruine van de Sint Bertijnabdij te Sint Omaars. 
Vl.n.r.-Renaat Van Beeck, Fans Dingemans, Geert Bogaert, Miei Delrue. 

scenario; Emiel Delrue (Kortrijk) voor 
de filmopnamen, het scenario en de re
gie; Geert Bogaert (Kortrijk) voor de 
filmmontage; Jaak Callewaert (Kortrijk) 
voor de sonorisatie. Verder zorgden me
vrouw Jaak Callewaert, Therese Del-
porte (Kortrijk) en Flor Barbry, leider 
en regisseur van het « Volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen » uit Westouter, voor 
het gesproken woord, gaven de heren 
Georges Vandewalle uit Lichtervelde en 
Alfons Dingemans uit Antwerpen hun 
technische medewerking en kwam er 
wetenschappelijk advies en dokumenta-
tie van Maurits Verhaest uit Lendelede. 

De film (( Erfgoed » die dertig mi
nuten duurt, wil meer dan voorbije glo
rie onderlijnen. Aan de diverse akties, 
welke voor het behoud van de Neder
landse kuituur in Zuidwest-Vlaanderen 
worden gevoerd, is de nodige aandacht 
besteed. Zo wordt er in reportagestijl 
vertelt over de Frans-Vlaamse Kuituur-
dagen 1965 te Waregem en te Ekelsbeke, 
waar de leerlingen van de Vrije kur-
sussen Nederlands uit Steenvoorde, Bam-
beke, Leisele, enz., o.l.v. zuster Mo-
nicque optraden. En zo kan er ook ge
luisterd naar enkele vraaggesprekken, 
die te St. Winoksbergen in het Neder
lands werden afgenomen van inwoners 
die o.m. wisten te vertellen dat daar 
geen Nederlands meer wordt geleerd, 
maar wel Engels en Duits. 

Dr Paardekooper en André Demedts 
komen in beeld en beantwoorden een 
paar belangrijke vragen. 

Kultura heeft er goed aan gedaan, 
alle Vlaamse kulturele verenigingen 
« Erfgoed » te prezenteren ofxiat zij ge
durende de wintermaanden deze prent 
als intermezzo zouden inschakelen op 
hun bijeenkomsten. 

Wie een , leerrijk dokument of een 
aangename kennismaking met Frans-
Vlaanderen wil, doet er goed aan be
roep te doen op deze fraaie zwart-wit 
klankfilm. 

Vraag aan Kultura (Emiel Delrue, Fi-
lips van den Elzaslaan 35, te Kortrijk, 
tel. 056-25772) waar, hoe en wanneer 
k Erfgoed » beschikbaar is. De Kort-
rijkse camerman zal u graag van ant
woord dienen. 

TONEEL TE BRUSSEL 
< Biedermann en de brandstich

ters » van de Zwitserse auteur Max 
Frisch is een der werken van het 
zgn. absurde teater en van < humour 
noir » waarmee we ons kunnen 
verenigen : het werd niet geschreven 
om het absurde zelf, maar om een 
idee op moderne manier uit te wer
ken. 

Het in de Beursschouwburg opge
voerd werk < Biedermann en de 
branstichters >, dat reeds in de mees
te Europese landen werd gespeeld 
— het werd ook vertoond, door een 
gezelschap uit Lausanne, op de We-
leldtentoonstelting in 1958 — werd 
door de auteur herhaaldelijk omge
werkt : eerst was het een proza-
schets, dan een luisterspel, waaruit 
eerst een eenakter en later de twee-
akter is gegroeid zoals we die thans 
te zien krijgen. 

Het wordt opgevoerd onder het 
motto : « wie veranderingen schuwt 
meer dan het onheil, wat kan hij 
dan doen tegen het onheilf > met 
als grondgedachte dat domheid niet 
kan geblust worden, zoals een van de 
brandweermannen uit het koor het 
kernachtig uitdrukt. Het legt de 
vinger op de zwakke punten van on
ze maatschappij : gemakzucht, laks
heid, loomheid, gebrek aan moed en 
durf. Zegt Biedermann, het kleine 
welstellende burgermannetje dat 
bang is, niet dat hij alleen maar rust 
en vrede wil, kalm wil genieten van 
zijn welstand en wil denken zoals 
hij het gemakkelijkheidshalve ver
kiest? Dit terwijl anderen, de brand
stichters, zijn huis zullen in brand 
steken en de maatschappij onder
mijnen. 

Aan Biedermanns domheid, niet
tegenstaande zijn goede bedoelin
gen, zijn er geen grenzen. Als camou
flage voor hun nefaste werking te
genover Biedermann en de maat
schappij duiden zijn brandstichters 
die mogelijkheden aan : de humor, 
de sentimentaliteit en vooral de 
naakte waarheid. 

Aldus gezien is Max Frisch' < Bie
dermann en de brandstichters > een 
meesterwerK, een grootse inval van 
verregaande en sublieme simboliek, 
zoals slechts zelden bereikt wordt. 
Met matematische juistheid wijst hij 
op de kudden Biedermannen die te 
lui zijn om te denken of die zich
zelf, terwille van hun rust, beliegen 
en niet willen zien dat men hun 
huis boven hun hoofd in brand 
steekt. 

Deze satire op de meest grove 
domheid heeft ook tragische aksen
ten. Men kan in de simboliek tal 
van vergelijkingen weervinden : b.v, 
de kommunistische wereld, het gele 
gevaar, de Hitlertijd, het atoomtijd
perk waaraan allen (met de beste 
bedoelingen net als Biedermann) 
meewerken om uiteindelijk gezamen
lijk de lucht in te vliegen, 

< Toneel Vandaag > heeft met dit 
sterke werk een zeer gelukkige keu
ze gedaan : hiermee blijft deze voor
uitstrevende groep in zijn rol. 

Regisseur Rudi Van Vlaanderen 
heeft het knap ineengestoken (het 
dekor van Jan Beeckman is wel te 
eng op de scene van de Beurs
schouwburg), hij bereikt knappe 
spelscenes, een vlot samenspel en een 
homogene vertolking, met als uit
blinker Walter Cornells als Bieder
mann, een hulpeloze figuur van wil
len en niet kunnen of niet durven, 
een slijkfiguur in zijn would-be 
krachtd idig optr de • tfgenoi «• de 
brandstichters, een hardvochtig bur
germannetje, schitterend in zijn on
eindige domheid. Als tegenspelers 
treden op : Hilde Sacré, Helen 
Scheerder, Jaak van Hombeek, Rei-
mond Bossaerts, Leo Halterman, Hu
go Van 'den Berghe, Paul Ricour, 
die allen dienen geloofd om hun 
juist begrip en talentvol spel. 

J.V. 
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SCHONE KUNSTEN TE GENT 
(SDL) Het muzeum voor schone kunsten te Gent behoort tot de belangrijkste 
provinciemuzea in ons land door de omvang en de verscheidenheid van zijn ver
zamelingen. Het is tevens een van de oudste, want het werd gesticht in de acht
tiende eeuw. Het ligt aan de ingang van het Citadelpark, dat een rustige, groene 
en verpozende omlijsting geeft, tevens in de nabijheid van het station en niet zo 
erg ver verwijderd van het stadscentrum. 

De verzamelingen omvatten de oude 
en de moderne kunst, zowel schilde
rijen als beeldhouwwerk, tapijten, te
keningen en gravuren. De Vlaamse 
kunst van de vijftiende tot de twintig
ste eeuw is er het best vertegenwoor
digd, maar er zijn ook verscheidene za
len die gewijd zijn aan de Hollandse 
Franse, Engelse, Duitse, Italiaanse en 
Spaanse scholen. De grote zaal scheidt 
de oude van de moderne meesters; zij 
is versierd met een prachtige verzame
ling Brussels tapijtwerk, daterend uit 
het begin van de achttiende eeuw. 

Links van deze grote zaal bevindt 
zich het oud muzeum waarvan de 
eerste ruimte de Gentse school uit de 
vijftiende en zestiende eeuw omvat, 
waaronder verschillende Gentse primi
tieven, werken uit het atelier van Van 
der Goes en twee opmerkelijke « por
tretten van Schenkers» van Geraart 
Hoorenbaut. De twee meest gekende 
waardevolle doeken in dit muzeum be
waard, zijn ongetwijfeld de « Kruisdra
ging » en « St Hiëronymus » van Hiëro-
nymus Bosch. Andere meesterwerken 
zijn onder meer « De gezeten Maagd 
met het Kind » van Adriaan Ysenbrant, 
de «Calvarie» van Jacob C. van 

Amsterdam, de « Piëta » van Cornells 
Engelbrechtsz en een zeer mooi por
tret van Pourbus de Oude. 

De zeventiende eeuw is in het mu
zeum bijzonder goed vertegenwoordigd, 
zowel door Vlaamse als door Hollandse 
meesters. Men ziet er werken van Ru
bens, Filips de Champaigne, Caspard de 
Craeyer, Van Dyck, Jordaens, Cornells 
De Vos, Roeland Savery, Van Craes-
beeck. De Braey, Jan Fijt, Frans Hals, 
Istikolaas Maes, Hendrik Pot en W. Van 
de Velde. 

De Italiaanse school heeft er enkele 
werken van Bernardo Daddi, Tintoret
to, Farinati, Ghislandi en Magnasco. De 
Spaanse school verscheidene primitie
ven, waaronder « Martelaarschap van 
St Pieter» dat toegeschreven wordt 
aan Jaume Huguet. Bij de Franse 
school noemen wij vooral Lagneau, Ni
colas de Plattemontagne, Nanteuil, 
Chardin en Greuze terwijl de Engelse 
school onder meer vertegenwoordigd 
is door Hogarths, Reynolds, Morland 
en Raeburn. 

Het modern muzeum dat zich rechts 
van de grote zaal bevindt, bezit werken 
van nagenoeg alle meesters uit de ne
gentiende eeuw die in ons land ge

werkt hebben. De hedendaagse Vlaam
se schilderschool is eveneens praktisch 
volledig. Van de impressionisten vinden 
wij doeken van Baertsoen, Buysse, 
Claus en van Rijsselberghe. Sint Mar-
tens-Latem is er geheel bijeen gebracht 
rond de stichter van deze school, 
Georges Minne. Men ziet er Valerius de 
Saedeleer, Servaes, de De Smets, Van 
de Woestijne, Gevaert, Van den Berghe 
en Permeke. Laten wij ook de werken 
van Brusselsmans, Masereel, De Bruy-
cker, Saverijs, Jakob Smits, Tijtgat, 
Rik Wouters, Opsomer en Ensor niet 
vergeten. Eens te meer wordt in dit 
muzeum bewezen dat het gek is te 
spreken van Belgische schilderschool, 
zoals door Brusselse snobs wel eens 
wordt gedaan en zoals in het buiten
land ten onrechte wordt verspreid. Er 
is wel een Vlaamse schilderkunst, ter
wijl een Belgische geheel onbestaande 
is en een Waalse nagenoeg onbekend 
omdat zij weinig voorbrengt. 

De Franse school is in het Gentse 
muzeum goed vertegenwoordigd. De 
bijzonderste werken zijn deze van Bou-
din, Corot, Daumier, Gericault, Lillet, 
Rousseau, Dufresne, Rouault, Marquet 
en Vallon. 

Onder de talloze beeldhouwwerken 
vermelden wij ten slotte deze van Ru-
de, Verschaffelt, Renoir, Rodin, Minne, 
Jespers, Leplae, Laniowski, Rousseau, 
Thorenburg, Verbanck en Vingotte. 
Enkele zalen zijn bestemd voor het 
beurtelings tentoonstellen van verzame
lingen tekeningen en gravures. Het 
Gents muzeum voor Schone kunsten is 

ongetwijfeld het bezoeken waard on> 
dat de kollekties niet alleen zeer uitge
breid maar vooral van goede kwalitiet 
zijn. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
Het muzeum voor Schone kunsten 

ligt aan de ingang van het Citadelpark, 
waarvan 'n hoek gevormd wordt door de 
Hofbouwlaan en de Karel de Kerckho-
velaan, Men bereikt het met de trams 
7, 9 en 5. Het is geopend alle dagen van 
10 tot 12 uur 30 en van 14 tot 18 uur 
(uitgenomen van 1 oktober tot 31 
maart zijn de namiddaguren 14 tot 16 
uur). De toegangsprijs bedraagt 5 fr. 
Telefonische inlichtingen kunnen ver
kregen worden op het nr (09) 22.17.03. 
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TESTBAAN TE LOMMEL 
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Het grootste, duurste en modern
ste Europees testterrein vooi autos 
ligt in Vlaanderen. Midden in de 
bossen nabij Lommel in Limburg 
bouwde Fold voor 250 miljoen een 
testlabyrint dat zich uitstrekt over 
een oppervlakte van 250 ha. De 
keuze viel op Lommel om verschil
lende redenen. 

Het testterrein ligt er omzeggens 
op de drempel van de Ford-v erken 
te Genk en te Keulen. Een derge
lijke oppervlakte zou m het Keuls 
industriegebied praktisch niet te 
vinden zijn. Daaienboven is het te 
Lommel gemakkelijk, ongewenste 
nieuwsgierigen weg te houden van 
de proefritten met nieuwe proto
types. 

Testterreinen dienen echter al 
lang niet meer uitsluitend vooi het 
ontwikkelen of verbeteren \an wa-
gentypes. Ze zijn ingeschakeld bij 
de kwaliteit-kontrole van wat de 
montageband verlaat; naast proto-
t)pes en wagens van konkurrerende 
merken vindt men op een testterrein 
\ooral wagens uit de lopende pio-
duktie van de terreinbezitter. 

Tot voor kort beschikte Ford niet 
over een eigen proefteiTein in Eu
ropa. 

De testen werden uitgevoeid op 
de openbare weg. De Foid-werken 
te Keulen bvb. stuurden hun test-
karavanen de eenzame wegen van 
de Eifel op; nieuwe types, wa.u-

omtient niets mocht uitlekken, wer
den in de uithoeken van Euiopa 
bepioefd. Zo reed de Taiunus 17 M 
zijn testritten in het grootste geheim 
op de Korsikaanse wegen Voortaan 
zal de kwaliteitskontrole van de 
Fold produklie te Lommel geschie
den. 

Het lestteriein bestaat uit talrijke 
speciale banen, aangelegd om alle 
mogelijke en denkbare rij-toestan-
den na te bootsen. 

Zo is er o.a een bochtenbaan die 
het mogelijk maakt, nauwkeurige 
pioeven uit te voeien in velband 
met de optimale bandenspanning 
bij kleine, middelmatige en hoge 
snelheden in brede en enge bocJi-
ten. Een speciaal baanvak dient 

voor de systematische kontrole van 
de versnellingsmogehjkheden, die 
voor elke automobilist van elemen
taire noodzakelijkheid zijn bij bet 
inhalen of afremmen aan hoge snel
heden. 

Andere banen zijn van het was-
planktype ot hebben kattekoppen, 
grote kuilen, overwegen, enz. Een 
zogenaamde « opstioppingsbaan » 
laat het testen van alle onderdelen 
van het koetswerk toe. 

Het rijden door een met zout ver
mengd watervlak dient om het roest-
gevaar te onderzoeken. 

Er is een snelheidsovaal met vier 
rijstroken; de eerste, aan de binnen
zijde, laat snelheden tot 135 km u. 
toe, de tweede tot 190 km-u... 

Het ontwerp van deze snelheids-
baan heeft heel wat opzoekingen 
gevergd. 

Om een idee te geven van de 
nauvs keurigheid bij de aanleg, is het 
voldoende te noteren dat de con-
structieplannen tot op 6 ram na ge
volgd werden. 

Op een andere testbaan wisselen 
haarspeldbochten van het Alpent^pe 
af met grote bochten en steile hel
lingen. Te Lotnmel werden omstan
digheden nage'iootst zoals ze bestaan 
in de jungle of in de woestijn. Slijk-
wegen wisselen af met kinderkopjes, 
ezehruggen, oveiwegen en grintstro-
ken. 

Met een totale lengte van 28 km, 
een weerkundig station en andeie 
bijgebouwen, is dit testleirein het 
grootste en eerste van Europa wat 
betieft belaiigTijkheid en doelmatig
heid 

De lestpiloien van Foid \eizeke-
ren nondialant, dat op de testbaan 
van Lommel één haidgeied«n ron
de volstaat om iedere wagen — zelfs 
een Rolls-Rovce — lot schioot te 
hei leiden. 
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In dit tijdperk van steeds toenemende automatizering is de mens onbewust de 
S$aaf geworden van treinen, trams, autobussen en vliegtuigen. Maar vooral aan 
Z^n auto is hij verslaafd. 
Voor de allerkleinste verplaatsing wipt hij gemakshalve in zijn wagen : het gaat 
(X)k zoveel vlugger! De eerste en voornaamste slachtoffers van deze vorm van 
gemakzucht zijn natuurlijk de kinderen. 
Mjn we een beetje te laat ? Regent het wat te hard ? Vlug met de auto naar 
Sehool! Het onmiddellijk gevolg hiervan is, dat onze kinderen niet meer bestand 
zijn tegen de wisselende atmosferische omstandigheden en dat ze na een tijdje 
$elfs weigeren de wandeling naar de school te maken. 
Ze groeien op tot verwekelijkte, niet volledig tot ontwikkeling gekomen mensjes, 
strami 'e en stroeve auto-maatjes, maar zeker niet tot flinke meiden en knapen! 
De school, die niet alleen voor een degelijke geestelijke, maar evenzeer voor een 
verantwoorde lichamelijke opleiding moet instaan, faalt deerlijk in deze tweede 
opdracht! 

SCHOOLSPORT 
In dat verband lazen wij onlangs in 

het weekblad « Links » een merkwaar
dig artikel van de heer A. Van Haever-
beke, voorzitter van de federatie 
« Centraal Sportinstituut» en van het 
uitvoerend komitee van de «Sport-
zaad voor Vlaanderen», over de 
schoolsport. 

Na eerst in herinnering te hebben 
gebracht wat de politieke partijen op 
sportgebied allemaal hebben beloofd, 
houdt hij een pleidooi voor een doel-
fareffende staatstussenkomst op dit 
terrein. 

Het is inderdaad verrassend hoe 
weinig men zich van hogerhand be
kommert om de lichamelijke opvoe
ding van onze jeugd. 

Terwijl ^n 1935 in de scholen nog 
drie uur aan lichamelijke opvoeding 
werden besteed plus één namiddag 
ontspanning, zijn er dertig jaar later 
nog slechts twee uur, plus één uur 
fakultatief per week voor sportoplei-
ding voorzien ! 

Dat het onvoldoende is spreekt voor 
zichzelf. 

SPORT 
ALS MAATSCHAPPELIJK 

VERSCHIJNSEL 

De heer Van Haeverbeke stelt in 
zijn betoog een aantal pertinente 
vragen. Wij halen er hier slechts 2 
aan : 

« Wat denken onze sportieve parle
mentairen over de rol van de sport, 
als maatschappelijk verschijnsel, in 
het moderne leven ? ». 

« Welke parlementair zal het aan
durven eens een ministerie voor de 
sport te eisen ? Onder welk ministe
rie ressorteert de sport ? Waarom 
verhuisde de sport van volksgezond
heid naar nationale opvoeding en van 
nationale opvoeding naar kuituur ? 
Hoelang nog zal de sport ergens in 
een of ander ministerie een niets be
tekenende sektor vormen ?». 

Om te voorkomen, dat wij over en
kele tientallen jaren in hoofdzaak tot 
een volk van ziekelijke stumperds 
zouden verworden zijn, is een dras
tisch ingrijpen hard nodig! Wie 
meent dat dit allemaal wellicht schro
melijk overdreven is, zou wel eens be
drogen kunnen uitkomen ! 

MECHANISATIE 

Waarschijnlijk onderschat men op 
onbegrijpelijke wijze de gevaarlijke 
invloed van mechanisatie en automa
tisering en ziet men over het hoofd 
welk gevaar er schuilt in verkeerd be
stede vrije tijd en — hoe tegenstrij
dig het misschien ook klinkt — in het 
toenemend komfort dat onze 20e eeuw 
ons biedt ! 

Want heeft de sociale evolutie wél 
gezorgd voor een vijfdagenweek en 
drie weken verlof (voor de kinderen 
nog héél wat méér !), er werd — in 
België althans — nooit aandacht ge
schonken aan de wijze waarop de in
woners van dit land (en voornamelijk 
dan de kinderen) hun talrijke vrije 
uren doorbrengen ! 

Het besteden van die vrije tijd werd 
door de overheid in bepaalde banen 
geleid, bijvoorbeeld door het aanleg
gen van sportterreinen en het op
richten van jeugdtehuizen in de voor
naamste agglomeraties; nooit werd 
gepoogd de sportbeoefening te sti
muleren : in de scholen wordt zij in
tegendeel nog afgeremd ! 

ALLEEN SPORT 

VOOR DE ELITE ? 

Sporttakken die geen massale belangstelling trekken en mét de belangstelling 
de steun der extra-sportieven, hebben het steeds minder gemakkelijk. En er 

wordt veel te weinig gedaan voor de échte sport. 

Dit is de vraag die 
Haeverbeke zich stelt 
ten wij hem beter zelf 

«Moeten we dan 

de heer Van 
en daarom la-
aan het woord: 
kiezen tussen 

ongeveer 5 t.h. van de sportbeoefe
naars, terwijl de 95 t.h. andere sport
beoefenaars door onze regering ver
geten worden. 

Alhoewel we moeten toegeven dat 
de sportelite in de vreemde onze bes
te ambassadeurs kunnen zijn, wensen 

SPORT EN POLITIEK 
staatstussenkomst of sport alleenlijk 
voor de elite, waarvoor het olympisch 
komitee zich inspant ? (Wij denken 
hier aan het reisje dat de hockeyploeg 
naar Tokio mocht maken, om België 
te vertegenwoordigen in de Olympi
sche Spelen van 1964 - et.). Wensen 
we enkele idolen, artificiële topatle
ten, welke met behulp van extra-
sportieve merken hun brood verdie
nen ? 

We zijn daar in principe niet tegen, 
maar deze vedetten vormen slechts 

we m onze moderne wereld in de 
eerste plaats een sportieve volksmassa 
en dus geen uitsluitende aanmoedi
ging van het professionalisme ». 

In deze enkele zinnen ligt de kern 
van het hele probleem besloten. 

Het komt er niet op aan, idolen op 
te fokken en enkel een bepaalde «eli
te» van de genoegens en de voordelen 
van de sportbeoefening te laten ge
nieten. De hoofdzaak is, dat wij een 
sportief en lichamelijk ontwikkeld — 
en dus gezond — volk kweken ! 

ENORME ACHTERSTAND 

In andere Europese landen heeft 
men het belang van een gezonde 
sport-politiek terdege begrepen. 

Frankrijk kan in dit opzicht een 
voorbeeld worden genoemd. 

Onlangs heeft de Franse kabinets
raad een vijfjarenplan goedgekeurd, 
dat tegen einde 1970 de oprichting en 
de aanleg voorziet van 2.850 sportter
reinen, 1.480 sportzalen, 710 zwemba
den, 750 ontspanningscentra voor 
studenten en 1050 vakantiekampen !1 

In België vindt men met veel moeite 
~d€ subsidies die noodzakelijk zijn voor 
de uitbouw van één enkel sportcen
trum ! 

Hier buigt men zich bezorgd over 
miljardenprojekten voor hellende 
vlakken, halve metro's, reusachtige 
appartementsgebouwen, administra
tieve centra en parkeergelegenheden;' 
allemaal zaken die zeker hun nu t 
hebben, maar dringende problemen 
zoals deze van de luchtverontreini
ging en de aanleg van groene zones 
blijven van sekundair belang. Peper
dure tanks, vrachtwagens en s traal
jagers verslinden miljarden van het 
staatsbudget. Zogezegd om 't land te 
beschermen tegen mogelijke vijanden. 

Maar wie beschermt de gezondheid 
van de mensen van dit land "> 

Wie leert hen hoe zij hun gezonde 
geest in een gezond lichaam kunnen 
onderbrengen ? Wij hebben een ont
zaglijke achterstand in te lopen en 
het wordt tijd, dat daarvoor een 
ernstige insnanning wordt geleverd!] 

BESLUIt 

Dit eerste, oppervlakkige onderzoek 
leidt tot het ontstellende besluit dat 
in dit land naar hartelust wordt ge-
improvizeerd maar vooral gejongleerd 
met de miljarden van ons goeie be
lastingsgeld. En hoewel Sport en Po
litiek twee begrippen zijn, die op het 
eerste gezicht niets met elkaar te m a 
ken hebben, toch wordt het de hoogste 
tijd dat de politiek zich met de sport 
bemoeit in dit land. 

De « Sportraad voor Vlaanderen > 
en enkele sportieve parlementsleden 
lijken ons aangewezen om een vijf
jarenplan uit te werken, dat nadien 
als wetsontwerp voor het parlement 
zou kunnen worden gebracht. 

De huidige situatie is beschamend 
voor dit land, dat ondanks alles toch 
nog heel wat waardevolle — voorna
melijk Vlaamse ! — sportkampioenen 
blijft voortbrengen ! 

De prestaties van deze sportlui ver
dienen in de gegeven omstandighe
den slechts de onbeperkte bewonde
ring van de door de Belgische s taat 
gekweekte luie burgermannetjes ! 

Cyriel Temmerman. 
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BOOMKWEKERIJEN 
H. L A M B R 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 

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

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. 

20.000 = 36 X 642 
50.000 = 60 X 998 

100.000 = 60 X 1996 
100.000 = 120 s 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 
Ant-werpsesf-eenweg 96-98, Kontich. Tel. 53.12.11 

i^ 
AiARKLIN 

Diepestraat 44 (tei : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Al ie kwaliteitsspeetgoect 
Spellen voor groot en klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE • POPPEN 
LEGO • MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

\ 

GMZtN M MONTURiti 
6«li> v««f vinatwdM. 
H«nUVi*9«>l in «igw <MAhM, 

WoHer ROLAND 

NwkrtrMl, St — Antowpen 
|UI <.v.k. «p hit fculiwMii» I 

M<<n> I M.I44X 
10 tt lortin) ap virtMn imtr. 

VAN HEUKELOM P.V.B.A. «^^S^ 
HERSTELLINGEN 

Schrijf- reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 
OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN W l ) . BI) 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. uiiensiei38,SCHOTEN 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 4- pension — Prijs 3.000 F. 
— Paasvakantie - 3.4.66 tot 17.4.66. 

Dagelijks 3 uren les + pension — Prijs 4.000 F. 
— Juli Augustus „ „„ „ j 

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

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

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

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 1e en 2e rang. 

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

modern bandenbedriif 
W i m De Ketelbutter 

in voorraad 

WINTERBANDEN met SPIKES 

AALST 
OSBROEKSTRAAT 47 (Watertoren) 

TEL 053/22063 

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



bewegingsLj^illzer 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
De afdeling Antwerpen L O. 

rouwt om het plotse afsterven op 
41 jarige leeftijd \ an haar lid Mw. 
Robbei dina Joanna Klootwijk, 
echtgenote san dhr Louis Van de 
Velde 

Samen met haar echtgenoot 
heeft ons betieiird lid onze afdeling 
helpen uitbouwen en velen voor Je 
lechtvaardige Vlaamse zaak j^e-
wonnen 

Aan de beproefde echtgenoot en 
de familieleden betuigen wij on/e 
opi echte deelneming. 

Borgerhout 
Men vei zoekt ons mede te de 

len : 
Op 12 april zal het 20 jaai gele

den zijn dat dr Borms is gestor 
\ en Te dier gelegenheid woidt de 
jaarlijkse herdenking uitgebreid 
tot een nationale gebeurtenis. 

De/e herdenking vindt plaats op 
zondag 17 april 1966, met een 
\oor- en een namiddagprogram-
ina, te Antwerpen-Merksem. 

Er wordt geviaagd aan de per
sonen die in de gelegenheid 7ijn 
lokale propaganda te voeren steun-
kaarten (10 fr) te verkopen, geza
menlijke reis naar Antweipen te 
organiseren, aanplakbrie\en te ver
spreiden, zich in verbinding te 
stellen met het sekretariaat, H 
Baekelmans, Karel Van den Oe
verstraat 5, Borgeihout 

Deurne 
Op maandag 20 december 1965 

om 20 uur 30 m het lokaal « Pla
za », hoek Gallifoitlei en De Mon-
tereystiaat te Deurne (C), geeft 
volksvei tegen woord iger dr Goe-
mans /ijn eerste indi ukken o\er 
het pai lenient 

Alle siinpatisanten zijn hai tehjk 
welkom 

Na 46 dagen ledenslag 9 dec 65) 
konden we reeds 196 nieuwe aan
sluitingen noteren Wij geven de/e 
uitslag zonder kommentaar. Het 
resultaat zegt voldoende Nog een 
kleine inspanning en de 250 liggen 
in ons bei eik. 

LEDENHERNIEUWING 
De ledenhei nieuvMng is piaktisch 

geëindigd. Zij \erliep vlot en /on
der moeilijkheden Nog een twin
tigtal leden dienen hei nieuwd. 

Ekeren 
Oj) /ondag 19 december e k 

houdt on/e propagandaploeg een 
kolportage met microwagen te 
Ekeien Centrum. Bijeenkomst bij 
de heer Volant 1., Will> Staeslei 
79, te Ekeren-Mai iaburg om 9 uur 
45 of aan de keik te Ekeren Cen-
t ium om 10 uur. Allen op post. 

Mechelen 
Na de laatste veikle/ingen werd 

het nieuwe afdelingsbestuur als 
volgt samengesteld : 

O. Renard, voorzitter; M Ser-
vaes, o-\oorzitter en pers; H. Kel-
dermans, secretaris; F. Van de 
Werf, penningmeester; F. Giehs, 
propaganda; M. Cauwenbergh, 
dienstbetoon; J Haesendonck, 
oiganizatie; J De Piins, leden en 
abonnementen. 

BRABANT 

Everberg 
Op 19 december om 10 uur komt 

Volksvert dr. V. Anciaux in de 
Rubens/aal tegenover de kerk 

Als onderwerp : De Volksunie 
in het Parlement. 

Luc Fruyens. praeses V N S U.
Leuven behandelt de felbesproken 
Leuvense driehoek 

Ukkel 
Op woensdag 22 decembei heeft 

te 19 iiui 30 de stichtingsvergade
ring plaats van de Volksuniejon-
geien in ons lokaal, Zevenbunders-
laan 25, te Ükkel 

Alle jongeren tussen 16 en 30 
jaar uil Ukkel, Vorst en Sint-GiUis 
wolden uitgenodigd. O p het pro
gramma : woordje van voor/itter 
Vanthournoiit Luk Dekevser legt 
het doel uit van de VU longeren 
waarna een openhartige diskussie 
over de verdei e ontwikkeling en 
verkiezing \ a n het bestuur. 
Vlaamse jongeren : dit is uw kans 
om de Vlaams-nationale idee te 
helpen uitdragen in on/e gemeen
te 

Hebt U suggesties of wensen, 
stuur /e op naar : Luk Dekeyser, 
lan Renaetsstraat 77, Brussel 8. 

LIMBURG 

Eigenbiizen 
Het dienstdoende bestuur der 

afdeling (B. Collas, P. Gerits, C. 
Keppers, dr. E. Raskin) trof maat
regelen i.v m de a.s statutaire ver
kiezingen en het inrichten van een 
volksv ergadering. 

Genk 
Het IJ/erbede\ aai tkomité richt 

op /aterdag 18 december te 20 uur 
in zaal Rembrandt , Centrum Genk 
een bal in ten voordele van de af-
vverking van de IJzei toren. 

Met het orkest « Minten » is U 
een ge/elhge avond verzekeid. 

Lauw 
Er weid contact opgenomen met 

enkele mensen uit Lauw, waar 
men uit eigen beweging de leden
werving heeft ingezet en dit met 
succes. 

Lauw heeft reeds voldoende le
den vooi het oplichten van een af
deling. 

Maaseik 
Op dinsdag 28 dec. e k . bijeen

komst bij J. Snickers, Bosstiaat 74 
Al on/e medewerkers worden ver
wacht : wij zouden giaag de rezul-
taten kennen van liet eerste ge
deelte van de ledenslag 1966 

Gelegenheid tot aftekenen met 
de sekretaris. 

Met een vei sterkte afdeling naar 
1966' 

Zichen-Zussen-Bolder 
Op donderd 23 12 65 te 20 uur in 

café «Zaal Leopold », steenweg : 
grote volksvergadering met als spre-
kei senatoi Wiin Joiissen. 

Alle leden en simjiati/anten uit 
de streek woiden diingend ver
zocht de/e vergadeiing bij te wo
nen. 

OOST-VLAANDEREN 

Beveren-Waas 
Onze propagandistenploeg — die 

leeds tijdens de verkiezingen haar 
sporen heeft verdiend — liet zich 
door het gure weer niet afschiik-
ken. Er werd duchtig gekolpor-
teerd : op 7 november 175 num
mers te Vrasene; op 14 november 
203 nummeis te Haasdonk; op li 

november 195 nummers te St Gil
lis Waas. En de reeks gaat onon
derbroken verder! Nog méér pro-
jiagandisten zijn welkom. 
EEN NIEUWE MICROWAGEN 

Het derde dansfeest vond plaats 
op 30 oktober. 

Het sukses was overweldigend. 
Van de ojibrengst kon de afdeling 
/ich een microwagen kopen. 
LEDENAANTAL 
VERVIERDUBBELD! 

Sedert de gemeentei aadsverkie-
/ingen is het ledenaantal der afde-
'ing gestegen van 43 tot mééi dan 
180 
B E VLAGGINGS AKTIE 

Sedert enkele tijd weid een ak-
tie ingezet tot het voeren van de 
kleine leeuwenwimpeltjes op au
to's, moto's en fietsen. Deze aktie 
werd een sukses. Wimpeltjes zijn 
te bekomen bij raadslid arch. Fred 
legers, Meidoornlaan 20, Beveren-
Waas (i)rijs : 9 fr.). 

Erembodegem-Centrum 
VL. NAT. VROUWENBOND 

Een gezellig onderonsje (koffie-
feest, met verrassingstombola voor 
iedereen) vindt plaats op zondag 
19 december om 3 uur 's namid
dags m hei berg cc De Buicht » (bij 
Joris), Hogeweg 15. 

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

Gent 
Dei de gespi eksavond ingericht 

door de V.M O - Gent op zaterdag 
18 dec. te 20 uur 15 in het lokaal 
n Rome », Kleine Vismaikt 3 te 
Gent. Oud volksvert. Ward Her
mans spreekt over Jeroom Leuii-
dan. 

Gent - Eekio 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sekietariaat, gevestigd 
« Vlaams Huis Roeland », zal ge
sloten zijn op vrijdagen 24 en 31 
dec a.s. 

Lokeren 
Op 30 november hernam Loke-

len zijn aktiviteiten met een ge
slaagde ledenveigadeiing. De op
komst was zeer bevredigend. 

A n . vooiz. Maurits Coppieteis 
installeerde vooreerst het nieuwe 
bestuur, dat als volgt is samenge
steld : vooi/itter : R. Veihasselt; 
ondervooi zitter : M. Van Moeseke; 
seci etaresse (tevens afgevaardigde 
bi] de arr. laad) : Y. Vandenabee-
le; propaganda : H. Tusschans; 
dienstbetoon : R. Bayens; organi
satie : H Sterck. 

Het secretariaat blijft Durme-
laan 74. 

Daarna wees de nieuwe voorzit
ter op het belang en de organisa
tie van sociaal dienstbetoon. 

Ons provincieraadslid bracht 
verslag uit over de piovincieraad. 
Daaina ontleedde Mauiits Coppie-
ters de politieke aktualiteit en 
schetste de positie van onze pai-
tij 

Merelbeke 
Zat. 18 dec te 16 uur lokaal 

Berkenhof, kerstfeest vooi on/e 
kinderen van 3 tot 14 jaar, koffie
tafel kerstpakje en aangenaam pro
gramma, einde rond 18 uur 30 In 
schiijvingen bij K Van Damme, 
lan Veihaegenwijk 36 

Sint Niklaas 
Ingevolge de bestuuisverkiezin-

gen in de afdeling te Sint Niklaas 
wei den verko/en : 

Maes Louis, Aendenboom Al
bert, Heirweg Gustaaf, De Mae-
re Frans, Weymeersch Julien, 
\ an Wichelen Simon. 

In de 2de helft van januari zal 
het uittredend afdelingsbestuur on
der \ oorzitterschap van mr. Jan 
Verniers, ter gelegenheid van het 
afdelingsbal, officieel en plechtig 
de taak overdragen aan het nieuw 
bestuiir dat -apoteker Maes als 
voor/itter heeft aangeduid. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
Op zondag 19 dec. a s . te 9 uui • 

werfaktie, verzameling te 9 uur bij 
G. van In, Predikherenrei 20, 
Brugge. Er woidt geiekend op de 
aanwezigheid van enkele automo 
bilisten. 
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-
dikheienrei 20, Biugge (tel 375 99) 

Jabbeke 
BESTUUR HERKOZEN 

Onder voorzitteischap van G. 
van In werden op 2 dec. te Jab
beke volgende bestuursleden geko
zen : dr. Theo Biesemans, Leon 
Deschacht, Fe inand Collier, Geor
ge Eeckeloo, Jef Degres. Piovincie-
raadslid Adnen Deviiendt maakt 
statutaii ook deel uit van dit be
stuur. 

Bestuursvergadei ingen zullen 
worden gehouden elke eerste don-
dei dag. Het nieuwe bestuur heeft 
tal van plannen in petto. 

Het opzet van deze afdeling, de 
jongste in het a n , is naast de 
gemeente .labbeke ook de gemeen
ten Stalhille, Houtave, Zerkegem 
en Snellegem te beweiken. 

Koekelare 
Volksvertegenwoordiger E. Loo-

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

Knokke 
TOMBOLA K ARS FLANDRAE » 

De t iekking ging door op 12 
nov. II. 

De winnende biljetten dienen 
aangetekend toegestuurd aan V. 
Delille, Kursaalstraat 21, Heist. 

SOLIDARITEITSFONDS 

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

Menen 
Tail ijke aanwezigen op de stich

tingsvergadering. Het bestuur 
werd uitgebreid met adviserende 
leden. Voor ouderen en jongeren 
is de toespiaak van dhr Mik Ba
bylon, volksvertegenwooidiger een 
lichtbaken oi> verleden en toe
komst. Nieuwe aktiviteiten liggen 
leeds in het vei schiet. 

Roeseiare 
KOLPORTAGES 

Er wordt nogmaals een dringen
de oproep gedaan op diegenen die 
zich voor enkele maanden, spon
taan hebben aangemeld als pro
pagandist. Helpt de kolpoitages 
vlot vei lopen! Wij kolporteren 
steeds te Roeseiare. De stad dient 
werkelijk grondig bewerkt te wor
den. 

Roeseiare - Tieit 
7ITDAG VOLKSVERTEGEN. 
W O O R D I G E R MIK BABYLON 

In afwachting dat langs de peis 
en in het eerstvolgende nummer 
van « Kijk Nieuw », de /itdagen 
voor dienstbetoon van de Volks-
uniemandataiissen in alle ge
meenten van het arrondissement 
wolden medegedeeld, is volksver
tegenwoordiger Mik Babyion ter 
beschikking, iedeie zatei dagv oor
middag van 10 tot 12 uur bij hem 
thuis. Westlaan 145, Roeseiare. Te
lefoon 202 08. 

Op andere dagen : telefonisch 
afspreken a u.b. 

St Andries 
De V.U pi opaganda-afd uit het 

arr. keek reeds uit naar de ge
schiktste gelegenlieid voor het 
jaarlijks lentebal. Als vooilopige 
datum werd zateidag 2 april voor
opgezet. Wellicht gaat het avond
feest in de zaal « Jagershof » te 
St Andi ies door. 

Tielt 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden woiden opgeroepen 
VOOI de bestuuisveikiezing op 14.1. 
66 Zij die nog geen lid werden, 
kunnen dit doen de avond van de 
verkie/ing. Plaats en uur worden 
later bekendgemaakt. 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Het feest van de Vlaamse Vrien
denkling gaat door op zaterdag 4 
februari in de zaal « Vijveihof » te 
Tiel t 

ZOEKERTJES 
Invalide zoekt half-time bijver

dienste op kantoor te Gent : 
schrijfwerk, telefoon, klassering. 

Schiijven : provinciei aadslid Os
wald Van Ooteghem, Rode Kruis-
st iaat 7, Gentbiugge. 

Ben ongehuwd, alleenstaande 40 
jaai ; hou v. huiselijkh toneel, ope
ra, reizen. Wens contakt met in
tellectuele eenvoudige heer. Wie 
schrijft me? Antw. veizekerd Schr. 
redaktie ni D 31. 

Antieke Normandische s taande 
klok te koop. Zich wenden : Den
nenlaan 15 (Zonnebos) te Steenok-
kerzeel Tel. (02)518548. 

Giatis thuis gebracht. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
1100 • H Mis — 14 30 • Voor boer 
en tumdei — 1510 • Jeroom en 
Benzamien (tweede episode) — 
16 00 : Wielrennen Reportage van
ui t het Sportpaleis te Antwerpen — 
16 25 : De Plmtstones (112e afl ) — 
16 50 : Zwlngerserenade Muziek van 
Johan Strauss jr — 17 40 Wielren
nen Sportpaleis te Antwerpen — 
18 35 . Klein, klem kleuterje — 
18 55 Parade _ 19 05 : De geheime 
tunnel, avonturenfilm voor de 
jeugd — 19 55 • Weerbericht — 
20 00 • TV-nieuws — 20 15 • Sport
weekend — 20 40 Eerste Vlaams 
Schlagerfestival Medewerkenden 
Dea DoU, Nicole Josey, Louis Neefs, 
Jacques Raymond, Perrv Devos, 
Kaliaka, Harry Heiman, John Larry, 
Joske Harris, Willy Williams Jimmy 
Prey, Liliane Walter Jung Budi An
thony, Anita Will Sompel, Ronnie 
Temmer en Tonia — 22 05 Beelden 
spraken 6e afl Hooddoo Ann — 
22 30 TV nieuws 

M A A N D A G 
19 00 Zandmannetje — 19 05 • De 
dwergjes en de mol — 19 20 : De 
Flmtstones 113e afl De held van 
het Westen — 19 45 Zoeklicht — 
19 55 . De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 De avonturen van 
BiU Clifford, televisiespel — 22 05 : 
De eerste eeuwen van het Christen
dom De eerste kloosters — 22 35 S 
TV-nieuw 

D I N S D A G 
19 00 • Zandmannetje — 19 05 : De 
hulpKracht, filmklucht met Charlie 
Chase — 19 20 : Internationaal 
jeugdmagazme — 19 30 : Tiener-
klanken — 19 59 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nleuws — 20 25 • De 
wijkagenten. 39e en laatste afl. : 
Houd de dief I — 20 50 Panorama 
— 22 00 : Gastprogramma De ka
tholieke gedachte en aktle — 22 30 : 
TV-nleuws 

W O E N S D A G 
17 00 tot 18 00 . Televisum Jeugd-
televisie met Bob Davidse — 19 00 : 
Zandmannetje — 19 04 : De wereld 
15 klein • Aan de rand van Antarc
tica — 19 35 . Voor geld en recht. 
12e aflevering : Recht zal geschie
den — 19 55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : ' t Is 
maar een woord — 2100 • Filmtri-
bune De geschiedenis van twee 
oudjes Drama van Grlgori Tsjoe-
chrai — 2 230 . TV-nieuws 

D O N D E R D A G 
16 30 De kinderen van de Zout-
kreek Ie afl Een dag m jun i 
— 16 55 : Circusvrienden, avon
turenfilm — 19 00 • Zandmannetje 
— 19 05 . Het Vierwmdeneiland. 7e 
afl . De rotsen van Hellegat — 
19 20 Kijk omhoog Sterrekunde 
voor iedereen — 19 55 Hier spreekt 
men Nederlands — 19 59 : Weerbe
richt — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 • Showprogramma — 21 15 : 
Premiere — 2140 Penelope — 
22 10 : TV-nieuws 

V R I J D A G 
16 30 • De kinderen van de Zout-
kreek 2e all Visvangst — 16 55 : 
Opgejaagd in Holland, avonturen
film voor de jeugd — 19 00 • Zand
mannetje — 19 05 • Tienerklanken 
— 19 37 : Van de zingende stoof en 
de zingende boom — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nleuws — 
20 20 : Jeroom en Benzamien — 
21 10 : Le Prmce et Ie Mendiant. 
Ballet — 21 45 : De Menschwordingh 
— 22 45 : Kerstliederen in Europa 
— 23 10 Bachconcert — 23 35 : 
Pauze — 23 55 . Middemachtmis 

Z A T E R D A G 
1100 • Piotestantse Eredienst — 
12 00 Pauselijke Kerstzegen vanuit 
Rome — 15 00 : Let's smg out — 
15 25 • De Beste, avonturenfilm voor 
de jeugd — 16 35 De kinderen van 
de Zoutkieek 3e afl . Natuurlijk 
bestaat de Kerstman 1 — 17 00 : 
BiUy Smart 's Ciicus — 18 55 Zand
mannetje — 19 00 : Luceat, katho
liek-godsdienstige uitzending — 
19 30 • Dusty Bates 4e afl Oom 
Henk komt te hulp — 19 55 • Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-nieuws — 2015 : De Zigeuner-
baron, operette in drie bedrijven 
van Johann Strauss — 22 05 Vrede-
en fcerstevocatie — 32 30 : TV-
nieuws. 

V.U.M. - AKTIE 
Inderdaad Volksunie-Militanten is gelijk aan aktie. Denken 

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. 

AI deze akties kosten geld en zullen er nog veel kosten. Doch 
deze akties zijn er broodnodig !U bent daar zelf 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 
de Kredietbank. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
AAN ALLE VLAAMSE MUZI
KANTEN 

De muzikale tweeling Volksunie-
Harmonie en V.U.M.-muziekkapel 
in hun eenvoudige, zeer mooie uni
formen, zijn nu reeds vele malen 
te zamen opgetreden. 

De successen in de Kempen, Ber-
chem, Beveren en Hoboken waar 
de betogers en de toeschouwers de 
strijdliederen zongen, bewijzen h e t 

Met vreugde delen wij heden de 
geboorte mede van het Volksunie-
Amusementsorkest. 

Dit orkest staat ter beschikking 
onzer afdelingen om hun feesten of 
bals op te luisteren met onze eigen 
en mooie Vlaamse muziek en on/e 
humor. Geen Vlaamse bijeenkomst, 
noch feest of bal meer zonder ech
te Vlaamse muziek. 

Vlaamse muzikanten en liefheb
bers, uw plaats is bij ons. 

Nu een woord tot de oudgedien
den; geef ons uw steun, kunt U 
niet meer mede opstappen, bezoek 
onze herhalingen, verleen ons uw 
hulp, of stuur ons uw oncjebruikte 
muziekinstrumenten, mdien U er 
geen afstand van kunt doen, geef 
ze ons in bruikleen. 

De herhalingen vinden steeds 
plaats in ons lokaal « Peter Be-
noit », Frankrijklei 8, .ontwerpen, 
telkens te 8 uur alwaar alle in
lichtingen te bekomen zijn. Aan
sluitingen en inlichtingen tevens 
bij : 

Dr Roosens, algemeen voorzitter, 
Markgravelei 28, te Antwerpen. 

J. Rosci, voorzitter, Rudolfstraat 
56. te Antwerpen. 

B. Ceuppens, o-voorzitter, België-
lei 202, Antwerpen. 

_J. Ferir, o-voorzitter, Uitbret-
dingsstraat 568, te Berchem. 

Th. Moorkens, sekretaris, Ed

ward Arsenstraat 129, Mortsel. 
F. Carton, penningmeester, Die-

seghemlei 38, Mortsel. 
Prov. sekretariaat. Grote Steen

weg 165, Berchem. 
Prov. Propagandakoniitee, J . 

Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen, 

Antwerspe Polder 
De afdeling heeft, samen met 

het Polders -Aktiekomitee de wer
king ten bate van de Lillonaren 
onverpoosd verder gezet. In de ge-
meentei-aad te Antwerpen heeft 
het er fel om gestoven. De Ant
werpse stadhuisregeerders zien 
blijkbaar met lede ogen dat onze 
mannen werken! Gemeenteraads
lid De Lie doet onverpoosd aan 
dienstbetoon. Wie hem wil berei
ken verwittige liefst vooraf telefo
nisch (73.66.59). Verschillende ver
gaderingen van het zeer aktieve 
bestuur brachten een goede uitslag 
van de ledenwerving met zich. 
Weldra zullen wij in de mogelijk
heid zijn in de nabuurdorpen ker
nen uit te bouwen. 

Borgerhout 
Op zondag 19 december e.k. 

brengt, Het Nieuw Schouwtoneel 
het bekende « Zwervers rond de 
kribbe n van Gheon, voor het voet
licht. De regie wordt waargeno
men door Mark Liebrecht. 

Wij verwachten tal van leden en 
sympathisanten in de zaal De Ves
per, Te Boelaerlei, Boi gei hout. 

Sfnt-Jans-Molenbeek 
Op vrijdag 10 december te 20 

uur kwam het nieuwe V-U.-bestnur 

vohallig samen. Allerlei voorstellen 
werden gedaan 

Elke steun wordt met dank aan
vaard door on/e voorzitter G. 
Knaepen, Van den Bogaerdenstraat 
78, Brussel 2 en propagandaleider 
Nele Beeiis, Cujlitsstraat 4, Brus
sel 7. 

Laken 
Ons sociaal dienstbetoon vindt 

voortaan plaats bij Theo Van de 
Vyvere, Stefaniastr. 61, ellce dins
dag van 19 tot 20 uur. Kaderverga-
deiing — ten/ij uitdrukkelijk te
genbericht — elke eerste dinsdag 
van de maand op het sekretariaat 
om 20 uur. 

Wie helpt ons geldelijk? Alle 
steun is welkom op prk. 8902.12 
van onze penningmeester .lan Ver-
meir, Araucarial. 107, Brussel 2. 

OOST-VLAANDEREN 

Deinze • Petegem - Astene 
Op vrijdag 29 oktober jl. heeft 

onze afdeling tijdens haar bestuurs
vergadering een nieuw bestuur 
verkozen. De heer M. Onderbeke 
stelde zijn mandaa t als voorzitter 
ter beschikking. Het nieuw bestuur 
ziet er uit als volgt : voorzitter : 
dhr. R. Ryckbosch; ondervoorzit
ter : dhr. H. T'Hooft; sekretaris : 
dhr. L. Coessens; penningmeester : 
dhr. De Rijcke; propagandaleider : 
dhr. M. Onderbeke. 

Dendermonde 
Op zondag 26 december 1965 her

denken wij de 40ste \er jaardag van 
het afsterven van onze grote voor
man Lodewijk Dosfel, overleden 
op 27 december 1925. 

Te 11 uur, gezamenlijke eucha
ristieviering in de O.-L.-Vrouwe 
kerk te Dendermonde met kansel
rede door E.P Pil (Gijzegem). 

O m 13 uur, vriendenmaal in het 
gasthof « Den Ommeganck », Gro
te Markt, met toespraak door d n 
Juris Hendrik Borgignon, vriend 

en raadsman van wijlen Lodewijk 
Dosfel. 

Inschrijving voor het vrienden
maal bij de heer Cl. De Lantsheer, 
« Den Onimeganok », Grote 
Maikt, Dendermonde, of door over
schrijven van 100 fr. per persoon 
op P.C.R. 30.3232 van A. De Vos, 
Gentselaan 9, Dendermonde, tot 22 
december 1963. 

WEST-VLAANDEREN 

De bestuursverkiezing wordt 
voorzien te Brugge op maandag 20 
dec. a.s. te 20 uur 30 (V.U.-sekreta-
riaat). Kandidaturen te richten 
aan arr. sekr. Et. Demonie, Van 
Voldenstr. 14, Brugge. 

Een informatie-vergadering voor 
propagandisten vindt plaats te 
Brugge op zaterdag 18 dec. te 15 
uur, Breydelhof, J. Suveestraat 2: 

een tocht naar kleinere gemeenten 
in het arr. gaat door op zondag 19 
dec. (verzameling bii G. van In. 
Predikheren! ei 20, Biugge, te 9 
uur. 

Diksmuide 
ZITDAGEN 

Ir. J A . de Ganck, Piovinciaal 
raadslid, houdt zitdag : zondag, 19 
december 1965 om 11 uur te Mer» 
kern, café « de Nieuw markt », bij 
Richard Beeckaert; iedere woens
dag om 20 uui 30 te Diksmuide, 
café « Vlaams Huis », IJ/erJaan 
83. ofwel of afspraak : tel (051) 
51235 

Nieuwpoort 
De \ laamse Miendenkring aMe-

ling Oostduinkeike Nieuwpooi t 
nodigt ten dans met het orkest K. 
(ïogghe «Il zj leidag 18 december 
vanaf 20 uur .30 in de zaal « De 
Beiaard », Rev oUettenstraat 47, 
Nieuwpoort. 

Iedereen welkom Nog kaarten te 
verkrijgen aan de ini,.ing vanaf 20 
uur. 

Als veibindlngsman voor de 
werk ng staat hier dhi Ie( Duj'ou 
(Biildamstr 10. Toihont) waai alle 
inllt'i'in'^en kunnen verkiegen 
wolden. 

V L A A M S - N A T I O N A L I S T E N 
Wij s taan E L K E DAG ter besch ikk ing voor 
de ve rde re k a m p . - Deze inzet kost volledige 
energ ie en d inamisme . 
In he t zakenleven zoeken wi j s teeds « onze » 
mensen . 
Ook U zult voorzeker de voorkeur geven aan 
een Vlaams-Nat ional i s t . 
Als b e r o e p s v e r z e k e r a a r b ieden wij onze 
d iens ten aan . - Raadp leeg ons vrijbli jvend 
voor : 
L E V E N - BRAND - FAMILIALE - PERSOON
L I J K E - AUTO - W E T - BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID. 

W I M MA ES. DianalaanIO, 
BERCHEM. - TEL.: 103) 39.69.34. 

Tegen 23.12.65 s te lden wij als doel : 
25 n i e u w e b randve rzeke r ingen of ove rname 
van bes t aande pol issen. 
25 famil iale ve rzeker ingen (gezinspol issen) . 

W I C H E L P T M E E ? ? ? 
Een kaar t je of telefoon 39.6034 en ONMIDDELLLIK kom ik V 
bezoeken . — B E S T E DANK I 

^^rv^itfi^trrw^ 

Exclusieve kristalluchters uit Tslecho-
slowakije in echt geslepen kristal 

Stijlluchters in gegoten brons in ver
schillende uitvoeringen 

Buitenverlichting voor garages, terras
sen, enz... 

Fluorescentieverlichting voor winkels, 
burelen en magazijnen 

Architekturale moderne verlichting in 
metaal en verlichtingsglas « Phónix » 

Vlaamse Renaissanceluchters in brons, 
gepolijst brons en koper 

Rustieke dekoratieve verlichting voor 
landelijke woningen of rustieke inrich
tingen. 

De majestatische toegang tot het lusterpaleis D'Haenens, 
een groots en indrukwekkend geheel. 

Europees rendez-vous der verlichting 

LVSTRERIE D'HAEISENS rvs.*. 
PREDIKHERENSTRAAT 24-26, BRUG GE — Telefoon (050) 30707 (3 lijnenj 

Een luchter in echt Boheems kristal blijft steeds het juweel in uw woning ! 

Unieke verzameling kroonluchters In echt Boheems kristal. Rechtstreekse invoer. 

Eis uw garantiebewijs bij aankoop. 

Alleen verdelers van de belangrijkste binnen- en buitenlandse verlichtingsindustriën. 

GRATIS PLAATSING DOOR UW ERKEND ELEKTRICIEN. 

file:///erjaardag
file:///laamse
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bewegi 

ANTWERPEN 

Borgerhout 
Op de jongste vergadering voerde 

Dr V. Anciaux het woord over de 
toestanden te Brussel. Nadien werd 
de traditionele tombola gehouden 
die veel bijval kende. 

Wilrijk 
GESLAAGD 
SINT-NIKLAASFEEST 

Het Siut-Niklaasfeest van de 
PLikkers-spaarkas in de « Lange 
Wapper » slaagde volkomen. Verle
den zaterdag om halfdrie was het 
Wilrijks Vlaams Huis propvol met 
taterende kinderen, bezorgde moe
deis en vaders-aan-de-toog. Onder 
dt leiding van onze charmante 
« Mon » Mertens en begeleid door 
'de simpatieke heer Huysmans zon
gen de kinderen Sint-Niklaas-liede-
ren, terwijl zij tevens lustig smul
den van koeken en chocoladekof-
fie. De plechtige aankomst van 
Sint-Niklaas met zwarte piet maak
te indruk op het kleine volkje 
maar nog meer indruk maakten 
de overvloedige en rijke geschenken 
die de goede Sint voor al de kinde
ren had medegebracht. Sint-Ni
klaas werd bedankt met een ge
dichtje en een mooi lied. Na het 
veitrek van de heilige werd het 
leest besloten met een poppekast-
voorstelling, waarna de moeders 
met de kinderen in een beste stem
ming huiswaarts togen, even later 
of veel later gevolgd door de geluk
kige vaders. Gaston Krols, Juul 
Cautreels, Karel Uytterhaeghe en 
'de vrienden van de « Plakkers _» 
hebben prachtig werk geleverd. Wij 
hopen dat dit eerste Sint-Niklaas-
feest de inzet moge geweest zijn 
van een schone en lange traditie. 

BRABANT 

Anderleclit 
Wie een paar uurtjes vrij heelt, 

make zich kenbaar bij het bestuur 
(tel. 22.97.20), wie financieel zijn 
steentje kan bijbrengen doe dit 
door storting of overschrijving op 
de postrekening nr 30.60 van de 
Kredietbank, Wayezstraat 116, te 
Brussel 7, met vermelding op de 
keerzijde van het formulier : voor 
rekening nr 3328-13-11972 op naam 
van de Volksunie - afdeling An-
derlecht 

Uw steun zal in de eerste plaats 
dienen om een stevig schrijfmachi
ne aan te schaffen. Waarvoor dank 
bij vooibaat. 

floofdredakteur : 
T. van Overstraeten. 

Redaktiesekretaris : 
S. de Lie. 

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

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

Jaarabonnement : 280 P. 
Halfjaarlijks : 160 F. 
Driemaandelijks : 90 F. 

Abonnement buitenland : 
450 F. 

Steunabonnement : 750 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. 

Brussel - Halle • Vilvoorde 
Elke donderdag is de arr. verant

woordelijke voor propaganda Frans 
Adang van 5 uur 30 tot 8 uur be
schikbaar op het arr. secretariaat 
(deur naast hoofdsecretariaat) voor 
het uitvoeren van alle administra
tieve verrichtingen (leden, abonne
menten, vergaderingen enz.) en be
stellingen van propagandamateriaal 
(affiches, proefnummers «t Wij » 
enz.). 

Elke week kolportage op zondag
voormiddag. Verzamelen achter 
K.V.S. om 9 uur. Wij doen een be
roep op alle propagandisten om 
hieraan zo talrijk mogelijk deel Ie 
nemen. De doorbraak in het arron
dissement en de uitbouw van de 
partij hangt van U af. 

Gebruik van de bestelwagen 
moet bij de arr. verantwoordelijke 
voor propaganda aangevraagd wor
den (telefonisch of mondeling is 
voldoende). De bestelwagen staat 
ter beschikking van elke afdeling 
voor alle partijacties. 

Kessel-Lo Leuven - Heveriee 
KESSEL-LO 

Zondag kwamen de besturen 
van de drie afdelingen samen om 
hun gezamenlijke werking te be
spreken. 

Slechts één afwezige met een 
geldige reden zodat we kunnen 
zeggen dat eenparig beslist werd 
dat de drie afdelingen in de toe
komst nauw zullen samenwerken 
voor alle aktie's. Natuurlijk was het 
eerste punt, de grote betoging van 
15 dec. en het probleem : universi
teit Leuven. 

Verder werden plannen gemaakt 
voor leden- en abonnentenwerving, 
kalender voor de werftochten werd 
eveneens besproken. Een punt van 
groot belang ; misbruik van de 
franse univ. parochie en de frans-
talige missen in abdij Keizersberg. 
We hopen dat door deze vergade
ring zeer kortelings resultaten mo
gen geboekt worden. 

Tienen 
De ledenvergadering met be-

stuursverkiezing is vlot verlopen. 
Een jong dinamisch bestuur staat 
borg voor de goede werking. Nau
wer kontakt en samenwerking met 
afdeling Kumtich zal hier ook be
tere resultaten mogelijk maken. 

LIMBURG 

Limburg 
PROVINCIALE 
PROPAGANDISTEN AVOND 

Op zaterdag 11 dec. jl. had er 
een suksesvoUe propagandisten
avond plaats te Zonhoven. 

Nadat de heer A. Jeurissen een 
vvelkomswoord tot allen had ge
richt en een bijzonder dankwoord 
tot de VU-kandidaten had uitge
sproken, stelde hij de toekomstvan 
VU-Limburg onder het motto van 
« De handen in mekaar slaan ». 

Vervolgens nam de heer Toon 
Van Overstraeten, algemeen propa
gandaleider, het woord om op een 
eenvoudige en realistische wijze de 
dagelijkse propagandamogelijkhe-
den in de verf te zetten. 

Realistische propaganda voor de 
gewone man, gekoppeld aan een 
grote liefde voor ons volk, moet 
leiden tot een verzekerd sukses vati 
onze partij, aldus zijn besluit. 

Dr. E. Raskin dankte de algeme
ne propagandaleider om nadien 
senator Win» Jortssen, algemeen 
sekretaris, als een van « onze Lim
burgers » in te leiden. 

Wim Jorissen gaf dan een zeer 
gevatte en herhaaldelijk geapplau-
diseerde uiteenzetting over de gro
te riditlijnen voor Limburg. De 
Voer, de Platdietse streek, het Be-
roepshof, de koolmijnen, enz., kre
gen de beurt. 

Vooral beklemtoonde hij de ab
soluut nodige samenwerking en de 
zin voor de verruiming. 

Met deze twee faktoren verze
kerde hij ons een grote verrassings-
doorbraak in Limburg, 

Jaak Cuppens gaf nadien enkele 
mededelingen en wenken o.m. in 
verband met de studiedienst en 
het sociaal dienstbetoon, enz. 

Nadat de vergadering enkele vra
gen had gesteld en voorstellen naar 
voor had gebracht, werd het offi
ciële gedeelte besloten met een 

i daverende Vlaamse Leeuw. 

Bij een gezellig pintje, een lekker 
broodje en een muzikale omlijsting 
van Vlaamse liederen, werd er nog 
verder gebabbeld. 

De propagandisten werd allerlei 
dokumentatie aangeboden. Een 
brosjure « Verleden, Toekomst » 
die aan alle aanwezigen werd aan
geboden is nog steeds beschikbaar. 

De algemene organisatie van de
ze avond berustte bij J. Cuppens. 
BROSJURE » DE VOER, 
VLAAMS EN LIMBURGS » 

De brosjure is te verkrijgen te
gen de prijs van 50 fr. bij J. Cup
pens. 

OOST-VLAANDEREN 

Ledeberg 
Zondag 19 dec. kolportage van 

V.M.0. Gent met de propagandis
ten van Merelbeke in de door de 
watersnood bedreigde gedeelten 
van Ledeberg, Merelbeke en Zwijn
aarde. Verzamelen te Gent, lokaal 
« Rubenshof » te 9 uur; Merelbeke 
lokaal « Berkenhof » 9 uur; Lede
berg lokaal « St. Kristoffel » te 9 
uur 15. 

MerelbeJie 
Keistfeest voor de kinderen tus

sen 3 en 14 jaar van al onze leden 
en simpatisanten in het lokaal 
« Berkenhof », Fraterstraat te Me
relbeke. Aangenaam programma, 
kerstpakjes en koffietafel. De kin
deren moeten vergezeld zijn van 
hun ouders. 

Welle 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

De afdeling Welle heeft het ge
noegen te kunnen mededelen dat 
provincieraadslid. De Graeve Ur-
bain, vanaf januari 1966 elke vier
de zaterdag van de maand van 17 
tot 18 uur zitdag zal houden in het 
lokaal, Cambrinus, Dorp, Welle. 

Voor dringende gevallen kan 
men zich steeds elke maandag i-n 
viijdag vanaf 18 uur wenden ten 
huize, Opaaigem 93, Aaigem (tel. 
053-62267). 

Zwijnaarde 
Kolportage van zondag 5 dec. 65, 

*pijts de gietende regen en het 
stormweder, werden er door de 
mannen van Zwijnaarde - Merel-
"•eke en VMO Gent, in één uur 
tijd nog 75 nummers aan de man 
S bracht. 

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 CiESAR, met 1/2 "les 
RIJNWIJN Christel ani 
Rhein originele afvulling. 
Prijs 140 fr., dienst inbe
grepen. • Piekfijn - goed
koop. 
ORKEST SABO. 
Op voorhand u i sc l in i \ en . 

— 31 december • 
OUDEJAARSAVONDRE-
VEILLON met 1/2 kalkoen, 
uitgedacht door de kok 
van Nancy voor Mw Pom-
padoiu-, met 1/2 fles RIJN
WIJN Binger Rosen garten 
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 : 
GALASOÜPER v. d. Dort
munder Thier-Brau-Vrien-
den. 2 ORKESTEN. 

— Zondag 2 januari : ver-
4:0©p van -levend speenvar-
'ken per 'Amerikaans op
bod, door de Vrienden
kring. 

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

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

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK^ 
(Brevet : 512767) 

T E 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 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnlerlaan. 
Telefoon i 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

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

Dag- en avondlessen. 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nOg om 
kosteloze brochure, lo-
toUjsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
belde geslachten, naai : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 149. Qent; 
of naar : 
Postbus, 11, Oelnze; 
of naar : 
Postbus. 381, Antwerpen; 
of naar ; 
Postbus, 231, Brussel 1. 

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

Uurwerken PRONTO 
Juwelen 
Schotels SKARRA 
18/18. 

Alle herstel l 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 
brandsioffen 
TEL. (03) 32.04.77 

32.02.10 

Aanbevolen 

Huizen 

HERBERGEN 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Franrijklel 8, Antwerpen 
Bar - Bowling - Buffet 

OOSTHOEK 
Oosthoekstraat 17 

KNOKKE - Tel. 63.811 

ELEC. APPAR, 

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

bandopnemers.« 
37.92.57 ELAGRO 3874.68 
De Damhouderstr 23, Ant 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van Bavrelel 70 T 35 63.17 
Agent: De Coene Kortrijk 
Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen 
Claessens-Cornells Scbni-
str. 18. Deume T S6 13 12 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
(I Rubenshof » 

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

(( Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl 105. Tel 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon ; (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
n Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uarwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % kortlnc v. ledeo V.C 
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WENTELPOORTEN 
in hout, staal, aluminium 
of plastiek, 
Standaarduitvoerine ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerk. 

Hand' oT elektrische bedlenlnc 

'ZONHOVEN • TEL 132 31 

HS i. ZONEN PVBA 

AOLLUIKEN 

ROIXOIKEN 
in Iiout, staal, aluml-
nlum ot plastiek 
Hand- ot elektrlscha 
bedlening. 
AUe systemen, 
VENBTUAXSB 
ZONNBBLINDEN 
Bediening met 
koorden • ot met 
stang en windwerk. 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRlUA^na 

A.JEÜRISSEN-ClOOSTERMANSs. 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, « Papenhoek », Berendrecht TeL (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

VIERT JAAR-IN JAAR-UIT 

Peier Benoi t " m cafe 
Frankrijklei 8 - ANTWERPEN. 

i^ Orkest « DE PRETMAKERS » 

^ Geschenken, verrassingen en bal. 

•^It Koud buffet gans de nacht. 

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 I J 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 vi l lawijken 
— gronden vanaf 104.800 fr. 
— bouwen 395.000 fr (éénsgezinswoningen met 

3 slaapkamers) 

GEEN SERIEBOUW ! - HOGE LENING ! 

FORMALITEITEN ZIJN ONZE ZORG 

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 I 

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

Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
Antwerpen, Meir 18 Tel. 32.92.18 

Alle dagen van 9 u. frof 18 u. — 's zaterdags tot 17 u. 

* * t *<; * ÏN*̂  *̂  

Interfonie 
Geluidsversterking In de perfektie voor 
zalen reklamewagens kerken huis
kamers enz. . . 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat 32 

ANTWERPEN • Tel. : 33.04.95. 

Radio - T.V. • draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
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 BUITENLAND: 

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

Telefoon : 03/38.91.24. 

GEREED OM DRAGEN! 

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

Sint-)ans-Vliet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

T d . 33.91.65 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Lic. Hand & 
Fin. Wet. 

Verzekeringen 
Spaargelflen 

Leningen 
• 

Postrek 42 99 88 
Tel. 016/65 243 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 

in EIGEN HANDEN 111 

DAAROM AL UW VERZEKERINGEN... 
AL UW SPAARGELDEN... 
AL UW LENINGEN... 

UITSLUITEND naar VLAAMSE niaatscliappijen 
Alle inliclitingen vrijblijvend, ook bij U thuis. 

VEILIG - VOORDELIG - VLAAMS 

Pels? 
Een bontjstöje ? 

Een bontmante l ? 

wendt ü vol vertrouwen 
tot het huls 

W CLAYKENS-NEVEN 

Oudergemselaan 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon 48.37.01 

Alle Inlichting op verzoek. 

- 50 - 50 - 50 - 50 - 50 — 50 - 50 - 50 — 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 j 

en 

O 
I 

s 
S-50 

aan onze stations : 
Kw'allteitsbenzine en gasolie 
tegen verminderde prijs ! 8ECO levering van gas- en 

stookolie vanaf 1.000 1. 
inrichting van benzinestations. 

KWALITEIT ! — PRUS ! — BEDIENING ! 
B E C O p.v.ba. Antwerpen. Paardenmarkt. 20. TeL (03)33.04.77 - 32.02.10 
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juan de anarchist 


