
• 

DIRECTEUR: A. HOT!PSMR' 

37e JAARGANG Nr. 235 
-

fflTG, N.V. MIJ, TOT EXPL. VAN RET LIMBUlt88CB 
DAGBLAD, NOBELSTRAAT 21, HEERLEN. TELEF. 32fl 

Ai,-,nn---.Wti&: PEK KWART. f 5-,N.; PEit POST f 6.55; 
PER MAAND f 1.95 : PER WEEK f 0.45 - GmO.NO 35100 WOENSDAG 6 OCT. 1954 

Begrotingsdebatten 
• 

in Tweede Kamer 

TIJDBOM ONDER HET KABINET 

Op Rolduc werd Dinsdag het 850-
j arig bestaan van de school tij
dens een feestvergadering her
dacht. Vele autoriteiten woonden 
deze bijeenkomst bij. Op de foto 
ziet men van links naar rechts: 
burgemeester mr. Becht, de Con,
missaris der Koningin. dr. Fr. 
Houben, Mgr. Dr. Hanssen, Mgr. 
v. d. Mühlen en Mgr. prof. dr. 
Sassen. 

Katholieken 

lll P. v. d. A. 
(Van onze parlementaire reda-ctelà 

DEN Haag. 5 Oct. - In parlemen
taire kringen wint de mening veld, 
dat de Katholieke Werkgemeenschap 
in de Partij van de Arbeid haar band 
met deze partij niet zal verbreken. 
Een beslissing is weliswaar nog niet 
gevallen, doch men wijst op twee te
kenen die in deze richtin� zouden 
wijzen. Vooreerst op het fèit dat dr 
Tans uit Maastricht zijn benoeming 
tot lid van de Tweede Kamer VOOI' de 
P. v.d.A. heeft aanvaard en vervw
gens op hetgeen de socialistische
fractievoorzitter mr Burger, van-
middag in de Tweede Kamer gezegd 
heeft, toen hij verklaarde : , . De P. ,i. 

d. A. beschouwt haar katholieke le
den als volkomen volwaardige leden 
en niet als lieden. die op de valreep
staan" . Het feit dat de heer Ruygers 
dit jaar geen deel uitmaakt van de
Nederlandse delegatie naar de al
gemene vergadering van de Vere
nigde Naties, zou er op kunnen dui
den dat een officiële beslissing van
de Katholieke Werkgemeenschap
aanstaande is. 

Burger en Oud achten het 
bisschoppelijk mandement 
aantasting van democratie 

(Van onze parlementaire redacteur) 

� HAAG, 5 Oct. - ,. Wij weigeren mede verantwoordelij kheid te dragen voor n regering, 
� wordt deelgenomen door een partij di e een ondermijnende invloed uitoefent op de de
blOc tiie" ra . Met deze woorden, gericht tot de K. V.P., legde de fractievoorzitter van de P.v.d.A. , 
: �ger, vanmiddag tijdens de al.gemene be schouwingen over de rijksbegroting voor 1 9  5 5 in

'Weede Kamer een tij dhom onder het kabin et. Een tijdbom, want de P.v.d.A. zal eerst nog 

� al:waclhten, wat prof. Rornme' s reactie zal z ij n op het bisschoppelijk mandement en wat de
. oheke Werkgem,eenschap in de Partij van d e  Arbeid zal doen. , . Wij zijn", aldus mr Bur,ger,

� l'egeringsmoe, dooh er is een grens aan on ze verantwoordelijkheid.  Bovendien is er een
enn.eel"de11heid mogelijk, zowel zonder de K. V. P. als z·onder de P.v.d.A.

.... ,,,,,,,,,,�,,,,�,,,,,,�

Üphrengst houwactie : 
tuim 350.000 gld.? : 
Pe�OERMOND, 5 Oct. <Limburgia : 
Uitsi:> - Dinsdagavond waren de -

bou 
agen van de adie voor de : 

Zoals te verwachten was, heeft de strijd rond het bisschoppelijk mande. 
ment zozeer in het middelpunt van de belangstelling gestaan. da.t de overige 
problemen die door èoe sprekers van de eerste da.g naar de achtergrond 
werden gedrongen. De heer Burger begon zijn beschouwingen over het 
mandement met enige honende opmerkingen aan het adres va.n "de ge
stroomlijnde katholieke pers", tdie het bisschoppelijk woord zou hebben 
verlaagd tot een "politiek schotschrift" en aan het adres van de "bil!IIIChOIP
In hope, Ruppert van het C.S.V.", die zich, zoals tnen zich zal herinneren. 
achter het mandement had gesteld. 

Van w 175an nieuwe kerken binnen - Wat het mandement zelf betreft,
een tata 

parochies. Deze hadden - meende mr Burger, dat de bisschop·
Zend 

albedrag van ruim 200 dui- - pen niet behoorlij,k waren ingelicht
Wachtgulden bijeengebracht. Men : omtrent het wezen en het k•arakter
14o p 

nog op de afrekening van - van de Partij vac de Arbeid. Hij t'e
k 

a
t

rochies. Met deze tezamen - on1Jkende. dat er ?an de Parti1· vanen men op een totaalbedrag -:;n Zeker f 350.000. In grote lijnen - de Arbeid een ongodsdienstige in
� i:n,e� over het verloop van deze - vloed zou uitgaan, ook al komt deze
�.:... ineens tevreden. Er zijn pa- - partij krachtig op voor de rechten 
p;-=-. en hele stre�, waar men : van het humanistisch verbond. De 
In a_...,og voor de dag l6 gekomen. - P.v.d.A., aldus de heer Burger, staat
b a�re is het wat minder. Zo - echter aan de zijde van hen. die on
�� lil de buurt van Maastricht. - recht leiden of daarmede bedreigd
� hebben tal van parochies een - worden.
°" tje verstek laten gaan. Maar - Zoals wel te verwachten viel, her. 

.ei: de gehele lijn mag het co- : haalde de socialistische fractieleider 
� v an het fonds nieuwe ker- - uitvoerig zijn bezwaren tegen confcs
� niet klagen. Over enkele da- , sionele partijvorming, hetgeen hij 
k Zal men weer concrete cijfers I !beschouwt als een vermenging van 

urmen -rstrekken. -
godsdienst en politiek, van Kerk P-n

1\,1' 
de 

� partij. Van �e gedachtengang uit,
J.l'lan Oil · r trein I kon hij s'l:echt; komen tot een ver-

1 werping van het mandement. De de-
geraakt � mocratie, aldus de heer Burger, be

- rust op de vrije partijkeuze en deze
aoERMOND, i Oet. (Limburgia , wordt nu door de bisschoppen on

Pers) .- Toen de 49-jarige J. Pis- I mogelijk gemaakt. Daardoor wordt 
�rs Uit RoermODd in de nacht van : ket wezen van de democratie aan
...,:andag op Dinsdag van de ker- - getast. Zien Romme en de zijnen dat
i;� �- Echt huiswaarts keerde, - nog niet in? zo vroeg hij ironisch.
;;;;:8 hbaIJ de weg naar huis langs de - En hij vroeg zicll af, of de Partij

ten 
or an. Hij i:1i toen onder Her- : van de Arbeid het zich nog wel zou

-��r een passerende trein ge- - kunnen permitteren om samen te
�� en zwaar gewond aan de - werken met een partij , , ,wier demo
p ·~= Toen een volgende trein , cratisch karakter in twijfel moet 
rna:seerde, vond het personeel de - worden getrokiken".
in ��!l;S de spoorbaan. Hij werd - LIBERAAL STANDPUNT 
!t

oer 
rtJl naar het ziekenhuis te : Min of meer in hetzelfde vlak be.\>r�:iond over_�ebracht. Men , woog zich de gedachtengan,g van denog V'OOr ZIJn leven. - liberale fractieleider prof. Oud, die

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ----------------

APPLAUS IN DE BONDSDAG 

Adenauer blijft naar 
één Europa streven 
Don Je r.

J
a(P 

Dr Ade�uer . die bego� met een
ui I U4 

O summier historisch overzicht te ge-
ven, oefende in zijn rede vrijwel 

J b [[ 
geen critiek uit op de houding van 

Ue ll en Frankrijk. Hij prees nadrukkelijk de
Britse minister van buitenlandse za
ken Anthony Eden, die zoals hij het 
uitdrukte, op een moment waarop
velen zich blijkbaar niet genoeg rea
liseerden welke nadelige gevolgen 't 
mislukken van de E.D.G.-politiek 
met zich meesleepte en op dit mo
ment waarop in Europa in militair 
en politiek opzicht een vacuum 
dreigde te ontstaan, het initiatief 
nam tot een stap, die mede in gun
stige zin besliste over het lot van de 
wereld. Op dat moment moest zelfs 
de mogelijkheid van het terugtrek
ken van de Amerikaanse troepen in 
Europa onder ogen worden gezien.

C"Van onze redacteur in Bonn)
14! 

B
r
ONN: 5 October - In een offlcië-

111111 egermgsverklaring voor het fo
l>ui 

van de Bondsdag, heeft de W.-
1)• tse bo�dska.nselier dr Adenauer
b!li�:=,gm1ddag op zakelijke wijze de
kom t 

en betekenis van de overeen
kans 

8 • van Londen uiteengezet. De
ebris 

eher werd vooral door zijn
niet 

ten-democratische partijgenoten
l>e 8 

ee:! hartelijk applaus begroet.
ru h

oc listen legden een grote te
di� oudendheld aan de dag, applau
Cebr erde1;1 niet, maar lieten ook de 
achtellikelijke storende opmerkingen
Ade 

rwege, Het opmerkelijke van
de rDauer's verklaring was wel dat
Bel. 

egerlng bij monde van haar kan-
B k 

• 
b,err 

tr nadrukkelijk op wees dat e entefi}SSefl 
l'erd 

ge ele, nu op stapel staande 
111s rag door haar beschouwd wordt 1 • 

t kk Ceïn 
een kernpunt waaromheen een 1 1nge ro en 

test �greerd Europa zich zal moe- 1 

Do 
ristamseren. PARIJS, 5 Oct. - André Bara.nes, 

leid ' 
nderdag a .s. zal er naar aan- die tevoren bekend had, dat hij mi

een �van de regeringsverklaring Utaire geheimen aan de communis
"inden at in de Bondsdag plaats ten had overgebracht, heeft Dinsdag
!een � Verwacht wordt dat niet al- verklaard, dat communistische lei.
bera1en_ s'?cia�iste�. doch ook de li- ders hem hadden . uit;ge�ach�n toen
rings 1

�� hd . ZIJD van de rege- hU' aanbood volledige mhchtmgen te 
�n coa Itie, . critiek zullen uitoefe- verschaffen over bijeenkomsten van 
de r� �e buitenlandse politiek van de nationale defensieraad. Baranes
gen n:nng . Met name zal men vra- verklaarde, dat IPe waarnemende
h

et 
Saa 

ar de stand van zaken rond communistische leider, Duclos, had
gerings

l'J)robl�, waarover in de re- ge-gd, tdat hij geen belang stelde in
gerept

verklarmg met geen woord zijn inlichtingen, omdat de commu-
Werd. nlstlsche partij reeds een volledig

verslag van de besprekingen van de 

de Bilt : �
z 

OPKLARINGEN, 

l sl waar bewolkt met nog 
re;chts hier en daar wat lichte
gen.

en en_ verap�de opklarin-
W ��tige Zmd!westelijke tot
de

�teh�ke wind. Weinig veran-

1 

nng In temperatuur. 
rn

Vandaag: zon onder 18.08 -
�n op 15.28.

ond 
org

0
en: zon op 6.49 - maan

er .27. ....._, 
_______________ ... _____ ... ___ 1 _  

raad had. 
Toen de Resseguier vroeg van wie 

de communisten deze inlichtingen
ontvingen, antwoordd� Baranes:
,,Het waren zeer machtige personen.
maar het is uw taak hen op te spo-
ren". 

Roger Labrusse, een voor�ahge
hoge functionaris van de na�_10nale
defensieraad, trok eveneens z1Jn be
kentenis in. 

Baranes zei later, dat Labrusse
hem geen documenten had geg_even
en dat hij alleen fragmentarische
verslagen over de bijeenkomsten v�_n
de de!Pnsi eraarl had ontvangen hJ·
dens gesprekken met Labrusse. 

zich overigens haastte te verklaren,
dat er op andere terreinen tussen 
hem en de Partij van de Arbeid 
grote verschillen bestaan. Na enige 
theologische slippartijen met betrelk
king tot de Goddelijke Openlbaring, 
zei prof. Oud, het recht van de bis
schoppen om een mandement uit te 
vaardigen, niet te willen ontkennen 
doch het recht om dit mandement 
te becritiseren aehtte h,ij "eYen on
betwistbaar" en van dit zelf gege
ven recht maakte hij dan ook volop 
gebruik. Ook hij achtte het mande
ment een aantasting van de demo
cratische vrijheden en van de demo
cratie zelve, zo niet in formeel dan 
toch in �ateriëel opzicht. Met eruc 
sarcasme m z1J n stsm merkte hij op 
dat de bisschoppen _de gelovigen � 
onmondigen behandelen door het 
opleggen van verbodsbepalingen met 
sancties op het gebied van lectuur, 
radio-uitzendingen, verenigingen en 
politieke partijen. Waarom zoekt 
men zij n kracht in het isolement? Is 
men dan zo weinig overtuigd van de 
kracht van zijn eigen levensbeschou
wing1 zo vroeg prof. Oud .

RUSTIG BETOOG 
In tegensteJ.Jing tot de emotionelebetogen van "links" stond de rus.�ige beginselveI'klaring van de 70-

Jange Christelijk Historische fractie
leider Tilanus. 

Het mandement, zo zei hij, is het 
woorct van een Kerk tot de leden 
van die Kerk en het raat anderen 
als zodanig dus niets aan Hoewel 
de heer Tllanus het op sommige 
punten niet met het mandement 
eens was, bad hij er bij mstige 
overpeinzing 1och ook veel in ge
vonden, dat ook hem aansprak. 
Hij zei niet te kunnen begrijpen, 
llat de democratie door het man
dement der biS&Choppen zou wor
den aangetast, En bij hield de P. 
v.d.A. voor, dat de oorzaak van de
huidige spanningen niet moet wor
den ge-zocht in het bisschoppelijk
vermaan doch in de doorbraak
plannen naar Encels model van 
1945 en 1946. 
Sindsdien hee.ft de P.v.d.A. echter 

moeten ervaren, dat de meerderheid
van het Nederlandse vollt niet ge
diend is van doorbraak en zich
thuis voelt in partijen op confessio
nele grondslag. Is dat misschien de 
reden van de prikkeföaarheid van 
de socialistische leiders? De felheid, 
waarmee de P.v. d.A. het mandement 
aanvalt, is echter in strijd met art. 
34 van het socialistische beginsel
program, waarin letterlijk het vol. 
gende wordt gezegd: ,,Erkend wordt, 
dat de Kerken het tot hun taak kun
nen rekenen, terwille van het gees
telijk en zedelijk heil van het volk, 
hun woord te spreken met betrek
king tot het staatkundig en maat
schappelijk leven" Het was doodstil 
in de zaal. toen de heer Tilanus zijn 
socialistisch opponent met diens ei
gen beginselprogram om de oren 
sloeg. 

Morgen komen de heren Rornme, 
Schouten. Welter en Zandt nog hun 
bijdrage leveren tot dit debat, waar
op vermoedelijk van regeringszijde 
wel niet op zal worden gereageerd. 

ANDERE KWESTIES 
Voor het overige kunnen wij kort 

zijn, Er was a.lgemene waardering 
voor het werk van minister Beyen op 
de Londense conferentie, doch erl
tiek op de traagheid van het depar
tement van minister Cals, vooral ten 
aanzien van het onderwijsbeleid. Re
geren is iets anders dan admlnistre. 
ren, evengoed als het apothekers
werk geen geneeskunde is, so zei de 
heer Oud tot de beide katholieke 
ministers Ca,ls en Witte, want ook op 
het huurbeleid van de laatste had de 
liberale fractieleider crltiek. 

De vergeten groepen - zeg liever
"verwaarloos<le groepen", zo zei 
prof. Oud - werden ook door de 
heren Burger en Tilanus nog eens 
onder de aandacht van de regering 
geschoven. Wat zal er nu eigenlijk 
gewijzigd worden in de grondwet?,
wilde de heer Tilanus weten. En hoe 
staat het met het landbouwbeleid, 
waarover zo weinig in de troonrede 
word-t gezegd? vroeg hij verder. 

In twee opzichten stonden de he
ren Tilanus en Oud tegenover de
heer Burger: De V.V.D. en de C.H. 
voelen weinig voor een huuregalisa
tiefonds, dat juist door de P.v.d.A. 

wordt t,,oege,juidtt en �rder heeft
de heer BUl'ger in tegenstefiling tot 
de l>ei.'Cie andere woordvoerders geen 
behoefte aan een vervroeg:in,g van de 
datum van het in werking treden 
van de VOOl'genomen belastin9'vePla
gingen. 

De heren Tilanus en Oud � 
het trouwens ook eens in hun te
leurstelling ov,er bet; vOOnlA9fflen van 
de regering om een deel van de tij
delijke verho,ging van de venooot
scha,psbefasting te laten voortbestaan. 
welke teleurstelling prof. Romme 
morgen wel zal blij,ken te delen. 

Kappers streden 
voor televisie 

KIL VERSUM, 5 Oct. (Eig. red) 
- De Heerlense kapper Peter 
Heldens is Dinsdag tPSaroen met 
de Eindhovense collega Wim
Dings voor de K.R.0.-televisie OP"'
getreden. Zij hebben al eerder
hun sporen verdiend op het ge-
1::tied van snelscheren en bonden
nu de strijd aan voor een publiek
uit alle delen van het land. Het 
televisiescherm liet zien hoe 
Dings de Heerlense figaro met 2
seconden klopte. Dings schoor de 
baard af in 15 seconden en Hel
dens deed er 17 seconden over,
wat ver beneden zijn top-prestatie
is. In Heerlen haalde hij er im
mers een baard af in 11.8 sec., wat
als were1c!Tecord werd beschouwd.
Wellicht van de weeromstuit mis
te de Heerlenaar op zijn terugreis 
naar Heerlen dJe aansluiting in
Utrecht. In de Domstad waren
alle hotels bezet. Hij bemachtigde 
met behulp van de televisiestich
ting tenslotte een nachtverblijf in
Den Bosch.

Accoord· over Triëst 
Londen getekend • 

ID 

Alom voldoening 
LONDEN, 5 0d. - Veriegenwoor

cUcers van de Ver. Sta.ten, Groot
BriUaanlë, lta.lië en Zuid-Slavië heb
lN!a Dinadac te Londen een overeen
komst geiek.end beireffende de sta
� va.n Triëst. Bienned.e is het lta
liaans-Zuidsla.vische geschil over de
ze stad opgelost. Triëst en omgeving 
wordt t\lSllell Ballë ea Zuid-Sbi.vlë 
verdeeld, waarbU de s1ac1 zeH aan 
ftalii kom� Bij lle Yel'deling Is ten 
naaate bij lle hllllllce ".onecrens aan
gehouden. 

De thans in de zone A gelegerde 
Britse en Amerikaanse troepen zul-

had getroost in het belang van de 
vrede en met de bedoeling de be
trekkingen met Italië te consolide
ren. Het paraferen van de overeen
komst wordt beschouwd als het ope
nen van de weg naar een oplossing 
van de nog resterenue geschilpunten 
tussen Zui�_-Slavië en Italië, aldus 
,,Joegopress .

"Joegopress' was van oordeel, dat 
d� rechten van de minderheden zijn 
gewaarborgd. 

De Amerikaanse ITti.niater van bui
tenlandse za:ken, Dulies. gaf ai. zijn 
mening te kennen, dat het accoord 
een tijdperk van grotere veiligheid in 
Europa inluidt. 

Nieuwe burgemeester 
te Bingelrade 

De heer Schoffelen 
benoemd 

BINGELRADE, 5 Oct. (Eig. reèM 
- Bij Koninklijk Besluit is me& in
gang van 16 October a.s. benoemcl
tot burgemeester van Bingelrade de
heer J. J. H. Schoffelen, burgem
ter van Jabeek. De heer Schoffelea 
blijft tevens burgemeester van de
laatstgenoemde gemeente,

Bingelrade's nieuwe burge� 
werd op 14 November 1910 te Jabeek 
geboren. Hij studeerde aan het Bis
schoppelijk College te Roermond en 
werd op 1 Februari 1934 benoemd 
tot secretaris te Jabeek. Op 1 .Ja
nuari 1937 werd de heer Schoffelen 
tevens ontvanger in deze gemeente. 
Op 1 Januari 1942 werd hij bovendien 
ontvanger te Bingelrade. Op 1 De
cember 1945 kwam de benoeming tot 
burgemeester van Jabeek. De heer 
Schoffelen volgt baron van im.eR 
tot Westerflier op als burgemeester 
van Bingelrade. 

GROOTSTE AANT A l  

ABONNÉ'S VAN ALl.l 
I N  L I M !' tT R G V E R 
SCHIJNENDE BLAD:Ei-

len door Italiaanse militairen worden 

�l��=M.�; Weer slachtolf_ers uit 
Triëst zelf heeft in hoofdzaak Ita- G 

B l b =�J;ii;� =�=�si:�:� race er eur . egraven 
van de nieuwe grens het recht om 
binnen een jaar, zo zij dit wensen. <Van onze Brusselse redacteur) 
naar de andere zone te verhuizen. 1 GRACE BERLElJR 5 o t met medeneming van hun roerende • c · - De-
'beuttin,gen en hun geld. ze Woensdag begraaft Grace Berleur 

mevr. Delbroeek, de laatste van de 
VOLDOENING. a�httien Belgische doden, die het

Zui<i-Slavië begroet de onderteke
náng van het accoord inzake Triëst 
met voldoening, doch zonder enthou. 
siasnw, aldus de commentaar van het
semi-officiële Zuidslavisc<he persbu
reau "Joegopress�. Deze houding was 
het gevolg van het f<'1t, dat Zuid
Slavië zic:h "maximale opofferingen" 

waar de teraardebestelling in alla 
eenvoud plaats vond. Maandaga90Dd 
had pastoor Cajot nog een plechti" 
H. Mis opgedragen voor de dertiea 
Zaterdag begraven slachtoffers. Mar 
Kerkhofs, bisschop van Luik, vep, 
leende pontificale assistentie en oo
derhield zich na afloop van àe IL
Mis persoonlijk met de familieleden 
van de slachtoffers. Wij vernemen 
nog dat Grace Berleur, op initiatief 
van de gemeente, een comité zal op
richten ter steunverlening aan de
nabestaanden der slachtoffers.

Minister Beijen over Londen: 

l alkenburgse busongeluk vroeg, en
een va.n de drie slachtoffers, die Za
terdag in het Maastrichtse zieken
huis overleden_, Na een plechtige uit
vaartmis, gezonden door pastoor Ca
jot van Grace Berleur, wordt mevr. 
Delbroeck, die nog niet zo lang in 
Grace Berleur woonde, ter aarde 
besteld op het kerkhof van Robert
mot bij Luik. Van de twee andere in 
Maamicht overleden slachtoffers 
werd mej. Devillers Maandagmid
dag en mevr. Lhoest-Limbor Dins
dagmiddag bel'l'll'\'eL 

Vliegende schotels 
van papier 

Geen sancties mogelijk 
tegen verdragsontrouw 

De lijken waren Maandagmiddag in Grace Berleur gearriveerd en de 
begrafenis van mej . Devillers vond 
reeds een u.ur later plaats in het
naast Grace Berleur gelegen Glain. 
Aangezien de zuster van dit slacht
offer zelf zeer zwaar ziek is en op 
haar sterfbed ligt, werd mej. Devil
lers in het gemeentehuis opgebaard. 
Burgemeester Coune sprak een korte
lijkrede uit en daarna trok de begra
fenisstoet, voorafgegaan door school
kinderen van Glain, naar 't kerkhof, 
waar het slachtoffer alleen burger
lijk zonder bijstand van de H. Kerk
werd begraven. De burgemeester en
gemeenteraden van Grace Berleur
en Glain volgden de lijkwagen even
als honderden dorpelingen, Dinsdag 
werd, eveneens alleen burgerlijk, te 
Grace Berleur mme Lhoest-Limbor 
begraven. Ondanks de stromende re
gen trok des middags een grote lijk
stoet met honderden inwoners van
Grace Berleur, het gemeentebestuur
van de plaats. de kamerleden Paque,
mevr. Fontaine en senator. Guilmain
van het sterfhuis naar het kerkhof,

Vertrouwen in 
Adenauer 

DEN HAAG, 5 Oot. (Eigen red.) 
- De minister van buitenlandse za
ken, mr Beyen, heeft op een pers
conferentie enige verklaringen af
g-�legd inzake de Londense confe
rentie. Op de vraag, waarin de do
sis supra-nationaliteit van de nieuwe
Brusselse pact-organisatie lag, zei
de heer Beyen, dat deze meer aan
wezig was in de gedachtengang van
de heer Mendes France dan in de 
zijne. De heer Mendes France zag
die supra-nationaliteit in het aan
vaardde meerderheidsbesluit van 
de raad van ministers van het Brus
sels pact. De raad zal worden inge
steld wanneer de verdragen gerati
ficeerd zijn, wat overigens hoogst
waarschijnlijk geen parlement zal
doen, alvorens de ratificatie in het
Franse parlement Is verkregen.

U kunt gerust aannemen - aldus 
de heer Beyen - dat de huidige 
overeenkomsten in veel opzichten 'n 
achteruitgang zijn in vergelijking 
met het E.D.G.-verdrag , welk ver
schil niet goed gemaakt wordt door 
de toevoeging van Engeland. In dit 
verband werd aangesneden een even
tuele verdra gsontrouw door een der I verdragspartners. Sancties zijn er 

j niet te nemen tegen een ontrouw lid. 
Hoogstens een wegnemen van de 
garanties. In de E. D.G. waren deze 
garanties verzekerd door een supra
nationaal gezag in het commando. 
Maar afgezien van deze kwestie van 
de supra-nationaliteit, is het volgens 
minister Beyen van groter belang, 
welk Duitsland wordt ondersteund
met de herbewapening dan hoeveel 
divisies Duitsland krijgt. Een der
grote zorgen is, welk effect zal de
huidige ontwikkeling hebben op de
huidige democratie in Duitsland ?
Want zodra er sprake zou zijn van 
1aneties, dan is men reeds op de 1 

verkeerde weg. Deze weg zal dan 
voor Duitsland geen eenzame zijn. 
De grote ' vraag is niet hoe sterk 
wordt Duitsland, maar aan welke 
zijde plaatst Duitsland zich. In het 
huidige bewind had minister Beyen 
vertrouwen. Minister Beyen kon in
zake de toekomst van de Londense 
overeenkomsten bij een hereniging 
van Duitsland zich nog geen duide
lijk beeld vormen. 

Wat zal een eventueel vredesver
drag brengen? Immers de toekomst 
dezer verdragen zal in het eventuele 
vredesverdrag geregeld behoren te 
worden. De Londense overeenkom
sten binden uitsluitend de federale 
republiek van Bonn. 

Te Val'kenburg had Dins-da,gmorgen de plechtige uitvaart plaats van de
tengevolge van de autabusramp o� het leven gekomen gids van de
Gemeentegrot, de heer Al"mand V1Jghen. Een enorme mensenmenigte 
vergezelde de afgestorvene naar de kerk en nadien naar de begraaf-

plaats. De foto toont de stoet, terwij l hij op weg naar de kerk de
Lindelaan passeert . 

PARUS, 5 Oct. - Een bij KUuel 
iD Noord-Frankrijk gelande "vlie
gende schotel" is gebleken te zijD 
gemaakt van stevig papier. Een ge,, 
pensionneerde mijnwerker heeft toe
gegeven dat hij meer dan duizend 
van dergelijke scllotels heeft ge
maakt, aldns deelt de politie mede. 
Sommige hadden een middellijn vaa 
wel drie meier. Aan de schotels 
maakte hij een in petroleum g-e
drenkte lap vast, die in brand werd 
gestoken. 

Terzijde 

; Erfenis en winst 
1 TWEE feiten leiden herhaal

§ __ = 
delijk tot conflicten, waar-

- van de rechter de uitspraak en - de journalist het verslag moeti brengen, namelijk verdeling 
g van de erfenis tussen verwan! kn en verdeling van de winst

===�=====�- Ë:::f:;:;��{;:;r� o!t Wanneer me1, immers van een ander zegt, dat hij een goedmens is, komt graag de vraag:,,Hebt gij reeds met hem c-etleeld?" 
Familiebanden worden verbroken en samenwerking c-aat 

stuk alleen door het feit dat 
wederzijdse rechten ' niet 
scherp waren 0D1Schreven. 
Rechten, die niet zakelijk zijn 
afgebakend, worden graag-

= overspannen naar eigen voor
deel. 

= De Middeleeuwse wijsheid 
k'ende de simpele spreuk: 

ê "Clarae notlones, boni amlei!" i In bijna letterlijke veria�
; luidt daarvan de Inhoud: 
ä Weest duidelijk In Uw begrip
ä pen, dan blijft gij goede vrien-
1 den! Rechten moeten scherp 

1!!=--_!
5

_-

omschre=n zijn, dan komen er 
_ reen conflicten!

LUC&& 
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