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Het Vlaams solidariteitsfonds slaat 
alann. Er zal weer een hele « bom » 
duiten nodig zijn om boeten en onkos
ten te delgen, ontstaan door de beto
gingen tegen de Franse preken. Wees 
solidair met de betogers, stort vandaag 
nog op pr 549.17 van de Kredietbank te 
Antwerpen met vermelding rekening 
nummer 100.13.36.971. 

BOTERPROKUREUR VOSSEN EN HET BESTE GERECHT TER WERELO 

MET DE P.V.V. OP FLAMINGANTENJACHT TE OOSTENDE 

BARBERTJE E. VAN STEENKISTE 
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MOET HANGEN OMDAT HIJ EEN OVERTUIGD VLAAMSGEZINDE IS 
Op 17 september te 14 u 10 werd adjunkt-politiekom-

missaris Emiel van Steenkiste (34 jaar) , die op dienst 
was in het Oostends stadhuis, afgehaald door een of
ficier van de gerechtelijke politie en overgebracht naar 
zijn woning. Enkele ogenblikken vroeger hadden twee 
agenten van de gerechtelijke politie de wacht opgetrok
ken in de buurt van het huis Van Steenkiste Een an
dere ager*' schart"jw4e in de Kristinastraat de echtge
note van de adjunkt-politiekommissaris. Vier agenten 
van de gerechtelijke politie hielden toezicht aan het 
kruispunt in de omgeving van het politiekantoor. 

Deze opzienbarende en omvangrijke politionele machts-
ontplooiing vormde de achtergrond van een even spek-
takulaire gerechteli]ke aktie 

Toen adjunkt-politiekommissaris van öieenkiste in 
zijn woning binnengeleid werd. stelde hij vast dat pro-
kureur Vossen samen met een zevental heren van het 
gerecht hem daar opwachtten Rond 14 u 20 werd, in 
aanwezigheid van Van Steenkiste, overgegaan tot een 
huiszoeking die drie kwart uur duurde. Deze huiszoeking 
had tot doel dokumenten te vinden die moesten aanto
nen dat de adjunkt-kommissaris het beroepsgeheim had 
geschonden door politionele voorschriften en maatrege
len i v.m. de verboden betoging van 22 augustus te Oos
tende over te maken aan mensen uit de kringen der be
togers. Overbodig er op te wijzen dat dergelijke doku
menten niet te vinden waren: er werd dan maar be
slag gelegd op een aantal persoonlijke dokumenten, o.m. 
op het archief van de Vereniging voor Vlaams Over-
heidspersoneel-Westvlaanderen, waarvan Van Steenkis
te lid IS 

Vervolgens w e r d de adjunkt-politiekommissans 
overgebracht naar zijn kantoor, waar eveneens een 
huiszoeking werd gehouden. Tenslotte bracht men bpm 
omstreeks 16 u 15 naar de rijkswachtkazerne, waar hij 
rond half acht werd verhoord om rond half tien einde
lijk naar huis te mogen keren 

Het is duidelijk dat heel deze omvangrijke politionele 
en gerechtelijke aktie een zware aanslag betekent op de 
faam en de naam van Van Steenkiste die steeds een 
stipt gewetensvol en plichtsbewust politie-officier was 
met een vlekkeloze staat van dienst. 

Wat zette prokureur Vossen er toe aan, op een derge
lijke opzichtelijke wijze de reputatie van Van Steenkiste 
op het spel te zetten ? Wat is er gebeurd opdat het 
gerecht nu plots — een maand na de beweerde feiten ! 
—• zo'n ijver aan de dag legt om het bewijs te vmden 
dat de adjunkt-politiekommissaris het beroepsgeheim 
zou geschonden hebben ? 

Men hoeft niet ver te zoeken : Van Steenkiste, die 
een overtuigd Vlaamsgezinde is. nam veertien dagen 
geleden deel aan de V.V B -betoging te Oostduinkerke. 
Aan zijn aanwezigheid op die betoging werd ruchtbaar
heid gegeven door een brief van het Oostends liberaal 
gemeenteraadslid Hermans in « Het Laatste Nieuws >̂ en 
«De Zeewacht» En het zal wel met toevallig zijn dat 
het beste gerecht tei wereld in aktie kwam. nadat de 
P.V.V.-klikspanen hun smeriae karwei hadden verricht. 

Daar het gerecht echter geen enkel wettelijk wapen 
heeft om een ambtenaar te beletten deel te nemen aan 
een manifestatie, lag het voor de hand dat er naar een 
smoesje moest worden uitgekeken, een stok om de fla-
mingantische hond te slaan • de beschuldiging van 
« schending van het beroepsgeheim ». 

de betoging van 22 augustus : staatsgeheimen verraden ? 

In de zaak Van Steenkiste is het van belang 
te weten, dat deze onberispelijke politie-of
ficier kandidaat voor de benoeming tot 
pohtie-kommissaris te Oostende is. Het ziet 
ei dan ook helemaal naar uit dat het gerecht, 
m zijn haast om een oveituigd Vlaamsgezind 

ambtenaar te treffen zich heeft verlaagd tot 
meid voor alle werk binnen het weinig pro
pere kader van een vulgaire dorpspolitieke 
intrige Tussen haakjes : over klikspaan 
Hermans, het P.V.V.-gemeenteraadslid da t 

(lees verder bovenaan blz. 3X 
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S TE WEINIG 

Geachte Redaktie, 

Toen ik onlangs naar liet 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken schreef om inlichtingen 
te verkrijgen, kreeg ik een uit
nodiging om op dat ministerie 
ontvangen te worden door de 
€ chef » van de personeels
dienst. Wat mij ergerde was het 
volgende : op de briefomslag 
stond als adres van het minisle-
rie te lezen, eerst in het Frans 
« rue Quatre Bras », met daar
onder als Nederlandse vertaling 
« Quatre Brastraat » (en dan 
nog wel met één enkele letler 
< s »). 

Dat- dit geen persoonlijk schrij
ven was van de één of andere 
fanatieke, franstalige ambtenaar 
die de Vlaamse taal minacht, is 
te verklaren door het feit dat 
het hier om gedrukte briefom-
filagen gaat, die op het ministe
rie toch steeds met honderden 
moeten gebruikt worden. 

E.S. - Borgerhout. 

MECHELSE DRIE-EENHEID 

Geachte Redaktie, 
Gefeliciteerd met het uitste

kend gedokumenteerd artikel 
over de «Mechelse Drieéénheid» 
Spinoy-Desaegher-Van den Dae-
)e. Ik hoop maar dat veel Meche-
laars dit artikel hebhen gelezen. 

Maar ook De Saegher"s trouw
ste knecht Alfons Van Stappen 
kreeg zijn beloning. Naar ver
luidt verliet hij de Standaard-re
dactie en werd hij in het kabi
net van minister De Saegher 
opgenomen. De kiespropaganda 
die hij ten gunste van Jos De 
Saegher vooral bij de Vlaams
voelende Mechelaars heeft ge
voerd, heeft dus haar vruchten 
afgeworpen. Niet alleen werd 
hij schepen maar ook ambte
naar. 

Die vruchten zullen denkelijk 
zuur smaken. Verleden zondag 

reeds nam hij deel aan de ont
vangst van de « Nationale Strij-
dersbond » die een nieuw (Bel
gisch) vaandel inhuldigde. Als 

•smen weet dat de hyperpatriotten 
van de N.S.B, steeds een strijd 
hebben gevoerd tegen al wat 
Vlaams is en vooral tegen de 
V.O.S. en dat A. Van Stappen 
sekretaris is van de plaatselijke 
V.O.S.-afdeling,' zullen de ogen 
van veel goedmenende Vlamin
gen, die nog voor hem hebben 
gekozen, nu wel opengaan. 

R.D. - Mechelen. 

HET GEVAL MIHAILOV 

Mijnheren, 

Met ongewone moed gaat de 
Joegoslavische dichter Mihailov 
verder met in buitenlandse kran
ten zijn mening te uiten over 
mensen en toestanden achter het 
IJzeren Gordijn. Noch broodroof 
noch gevangenis hebben hem 
ervan kunnen weerhouden. 

Einde augustus ontleedde hij 
in het Amerikaanse weekblad 
< New Leader » de politiek-
psychologische kant van het 
probleem der kritiek in de 
volksdemokratieën : het gevoel 
dat deze kritiek belemmerd 
wordt door de vrees, als een 
verrader door te gaan van het 
eigen vaderland. 

Let wel : Mihailov ontleedt de 
algemene zielstoestand van de 
auteurs achter het IJzeren Gor
dijn in dat preciese verband. 
Wat hem persoonlijk niet belet, 
met zijn kritiek verder te gaan. 
Pas de vorige week nog ! Maar 
de intellektuelen van « De Stan
daard »• schrijven met letters als 
koeien : « Mihailov verdedigt 
intellektueel zwijgen >. 

Mihailov verdedigt het hele
maal niet. Hij geeft alleen een 
verklaring voor de situatie waar
in zich tal van auteurs bevin
den, die aarzelen te doen wat 
Mihailov doet. De morele moed 
van Mihailov verdiende deze 
leugenachtige voorstelling niet. 
Maar aan zulke moed ontbreekt 
het « De Standaard » zelf regel
matig. De heer De Smaele speelt 

op zijn eigen manier de kleine 
Tito over de redaktionele staf 
van « de grootste katolieke 
krant » van de hoofdstad. En 
met zijn dreigetnent motiveren 
deze intellektuelen, hun zwijgen 
in vele gevallen, Vlaamse en 
andere. 

Gate. 

VLAAMS WEEKEINDE 

Mijnheer de Hoofdredakteur, 
Op zaterdag 30 oktober orga-

nizeert de Vlaamse Klub Kust 
een groots avondfeest in de Am
bassadeurszaal van het Kursaal 
te Oostende (aanvang 21 uur. 
Avondkledij verplicht). 

Het orkest Stan Philips zorgt 
voor muziek en de gekende de-
klamator Gerard, Vermeersch 
treedt op als gast. 

Toegangsprijs 100 frank. Kaar
ten te bekomen door storting of 
overschrijving op prk 589.97 van 
G. Debusschere, Kristinastraat 
103, Oostende. 

Hebben de Franstalige toe
risten hun « Bal du Rat Mort Ï̂ , 
dan krijgen de Vlamingen en de 
Nederlandse toeristen met dit 
bal van de Vlaamse Kring Ktist, 
dat onder het motto « Ons hoort 
het Noordzeestrand » gaat, de 
gelegenheid om te ondervinden 
dat Vlaanderen wat anders kan 
dan « Pensenkermissen » in
richten. 

Het weekeinde van 30 en 31 
oktober moet dit jaar een waar 
Vlaams kustweekeinde worden, 
dat niet mag gemist worden. 

J.E.T. - Brussel 3. 

WILFRIED M. 

Waarde Redaktie, 

« De Standaard » doet kramp
achtige inspanningen om de 
schijn te verwekken dat er in de 
unitaire C.V.P. wél mogelijkheid 
bestaat, om als Vlaming een be

langrijke rol te spelen, laat 
staan een beslissende invloed te 
hebben. Zo in de uitgave van 
11.9, naar aanleiding van de 
opname van Wilfried Martens, 
in het kabinet van de heer 
Harmei. 

Hoe dan ook : men kan slechts 
W. Martens inzake arrivisme 
vergelijken met Spaak, die het 
van ruitentikker tot minister 
bracht. Zelfde ongeduld maar 
met het niet te versmaden ver
schil dat Spaak bij de socialis
ten een heel vooraanstaande en 
invloedrijke plaats is gaan be
kleden en dat W. Martens (als 
Custers en Leemans) alleen maar 
als knecht mag fungeren voor de 
W'aalse meesters. 

Het unitaire België weet het 
goed aan boord te leggen om 
echte verraders van hun volk te 
belonen en grote dienaars ervan 
te vernietigen (zie Borms en 
^'erschaeve). 

B.H. - Erembodegem. 

ZOEKEN NAAR TOLK ? 

Mijnheer de Hoofdredakteur, 

Op 3 oogst 1.1. ontving een 
oud vrouwtje te Antwerpen van
wege het postcheckambt een 
aangetekend schrijven, eentalig 
Frans, met de vermelding « dat 
men overwegen moest haar giro-
nr. te schrappen, daar er sinds 
maanden geen enkele operatie 
noch activiteit meer gebeurd is. 
Indien er, binnen de 15 dagen 
niet geantwoord werd, zou over
gegaan worden tot het terug
zenden van het nog resterende 
saldo ». 

Het vrouwtje heeft de zaak 
aan mijn (voor haar vreemde) 
neus moeten hangen en me ge
smeekt er eens op te willen ant
woorden. 

Ik heb haar geholpen en ge
antwoord in het Nederlands. 

Na meer dan een maand is 
nog geen gevolg gegeven aan dit 
schrijven. Denkelijk zoekt men 
nog steeds naar een tolk. 

'..V. - Antwerpen. 

HOPELOOS GEVAL 

Waarde Redaktie, 

Onder de misleidende titel 
« mislukt overleg », noemt de 
« Standaard » van 18.9, de hou
ding van de Vlaamse socialisten 
in de schoot van de Brusselse 
B.S.P.-konuuissie voor wijzi
ging van de taalwetgeving ver
heugend. 

En dat terwijl deze heren 
zich in een gemakzuchtige posi
tie nestelen en het saboteren 
van de taalwetten zomaar zon
der verpinken aanvaarden. 

Het alibi van deze koene 
Vlaamse strijders (« de hervor
mingen doen struikelen ») is 
je reinste schijnheiligheid. Geven 
zij de franstaligen geen vrijge-
leide door hun instemming, de 
taalwetten ongehinderd verder 
te saboteren ? Hervormingen 
van deze taalwetten zijn dan 
ook overbodig. En het overleg 
is niet mislukt, maar wel over
bodig (en dit is de zoveelste 
Vlaamse nederlaag). 

De Vlamingen hebben wel een 
taaikleedje gekregen, maar zij 
mogen het niet aantrekken. Het 
blijft in de kast hangen. Waar
om het dan verminken ? De 
Haute Couture-klederen blijven 
uitsluitend voorbehouden aan de 
franstaligen, met de zegen van 
de muiltrekkende Vlaamse socia
listen. 

En om een zulkdanige muis te 
baren, heeft deze kommissie 
enkele maanden vergaderd I En 
de « Standaard » (A.V.V. V.V.K.) 
verheugt zich om deze verre
gaande onderdanigheid ! Een 
hopeloos geval, de Staatkundige, 

K.L. - Aalst. 

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

'GEBOREKT 
onder de 

BALANS.. 

KANS.. 

NATIONALE 
LOTERIJ 

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

S. De Lie, « Papenhoek », Berendrecht. TeL (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

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

GlAZtN en MONTUREN. 
Grat'hï voor verieVefo'en. 
Herilelllngen in eïgen werïKuis. 

WaKer ROLAND 
«— Gediplomeerd Optiekcr • • 
Karkstraet, 58 — Aniwerpen 
^ 1 «.u.b. ep htl huitnivnmef 1} 

TtUffion: nM.ta 
Vt% korting op vsrtoon 6*fn 

HERMES 
sGireeL 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKBETARIAAT-
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. 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, aliunliüum 
of plastiek. 
Staodaardaltvoerlnc ot 
aaar gewenst model. 
Sratemen aangepast aan de 
aard van het boDWwerb. 

Hand. of elektriaehe bedienhic. 

ZONHOVEN • TEL 132 3t 

INS i. ZOKEK PVBA 

flOLLUIKEN 

ROIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium ot plastiek 
Hand- ot elektrische 
bediening. 
A41a systemeB. 
VENETIAAN»: 
ZONNEBUNDEM 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

A.JEÜRISSEII-C100STERMANS5.Z0NEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

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

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

W l M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM • Antwerpen. - Te! . : (03) 39.69.34. 

— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 
deren, voor alle verzekeringsvormen : Brand • 
provinciën Antw^erpen, Brabant en Oost-Vlaan-
Leven - Persoonlijke - Familiale - Auto - Wet ^ 
Burg. Aansprakelijkheid. 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 
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de bezetting van 
remersdaal 

Om de aandacht te vestigen op de 
ongelooflijk-brutale schending van de 
taalwetten in de Voerstreek, hebben 
verleden week zaterdag een vijftigtal 
Vlaamsgezinden uit het Antwerpse, 
waaronder volksvertegenwoordiger dr 
Goemans en senator dr Roosens, de 
gemeenteschool te Remersdaal «be
zet ». Vóór de aanhechting van de 
Voerstreek bij Vlaanderen werd het 
onderwijs in de Voerdorpen uitslui
tend in het Nederlands — de taal van 
de streek — gegeven. Sinds de over
heveling werd er geknoeid met de 
Onderwijstaal en dan voornamelijk 
te Remersdaal, zodanig zelfs dat er 
thans in dit dorp geen Vlaams onder
wijs meer is : een unicum in gans 
Vlaanderen ! Deze gang van zaken — 
gestimuleerd vanuit Wallonië, voor
namelijk door Luikse heethoofden — 
druist tegen de wetgeving in, maar er 
wordt vanuit Brussel geen hand uit
gestoken om de wet te doen naleven. 
Wel integendeel werd het onwettelijk 
franstalig onderwijs te Remersdaal 
onlangs bij ministeriële beslissing ge
subsidieerd. 

In de geest van Uilenspiegel en 
zonder de bedoeling brokken te ma
ken, zijn de Antwerpenaren naar Re
mersdaal getrokken om de « bezet
ting » van de onwettelijke school door 
te voeren. Het ging allemaal zeer 
vreedzaam : de leerlingen kregen een 
ekstra-speeltijd en ontvingen boven
dien een rijkelijke hoeveelheid snoep 
uit de handen van de « bezetters >. Er 
werden een paar leeuwenvlaggen uit
gehangen en enkele borden met de 
opschriften « de Voer is Vlaams » en 
« hier Nederlands onderwijs », Hier
mee was het doel van de aktie — de 
aandacht op de wantoestand vestigen 
— bereikt en er zou verder geen vuil
tje aan de lucht geweest zijn... 

Zo verstond het schoolhoofd het 
echter niet! Deze verwittigde burge
meester Straetmans, die op zijn beurt 
alarm sloeg onder het motto « onze 
kinderen zijn in gevaar » ! Stel je 
voor wat er gebeurt als ouders zo'n 
kreet horen opgaan ! Hier ging het 
niet meer om politiek, hier ging het 
— in de ogen van de eenvoudige 
Voerbewoners — om een regelrechte 
kidnapping-op-grote-schaal. Met pik 
en zeis gewapend kwamen de dorpe
lingen van hun velden, aangevoerd 
door enkele heethoofdige Luiksgezin
den. 

vertederend 
snoepgoed 

Men kan zich echter de ontnuchte
ring (die overging in vertedering) 
van de Remersdaalse ouders voorstel
len, toen zij in de plaats van een 
bende «kinderbeulen» een vreed
zaam groepje zagen dat bezig was 
snoepgoed uit te" delen ! 

Inmiddels was ook de rijkswacht 
komen opdagen en verlieten de Ant
werpenaren het schoolgebouw, nadat 
de vergezellende parlementairen na
drukkelijk het doel van de aktie aan 
de ordehandhavers en de burgemees
ter uiteengezet hadden. Het handje
vol Luiksgezinden, dat een goede kans 

om herrie te schoppen nooit voorbtj 
laat gaan, dreigde de wagen van dr 
Roosens om te keren. De kalmte van 
de Vlaamse betogers kon echter ern
stige incidenten voorkomen. Zij lieten 
zich niet provokeren — ook niet toen 
later een inwoner van Teuven een 
ruit van de autokar waarmee zij ge
komen waren, stuk gooide — en ver
lieten de Voerstreek zonder enige 
herrie veroorzaakt te hebben. 

In een persmededeling hebben de 
manifestanten later meegedeeld dat 
zij verder zullen blijven Ijveren voor 
het Vlaams-blijven van de Voerstreek, 
zomede van de gebieden als Edingen 
en delen van Komen-Moeskroen die 
ten onrechte bij Wallonië werden ge
voegd. In de toekomst staan er nog 
akties te wachten. 

We herinneren er aan, dat drs M. 
Coppieters in de Kamer de minister 
over het onwettelijk onderwijs te Re
mersdaal zal interpelleren. 

het dossier 
openbare werken 

In ons blad van verleden week 
brachten we feiten en cijfers over het 
schandaal van de « route de Wallo
nië ». We beloofden onze lezers, op 
deze zaak terug te komen; ons dossier 
Is inderdaad verre van uitgeput. 

We vertelden verleden week, dat de 
Brusselse s.a. Sogetra, die voor 597 
miljoen werken aan de route de Wal
lonië in openbare aanbesteding toe
gewezen kreeg, daarnaast voor 2 mil
jard 40 miljoen « uitbreidingen » in 
de wacht wist te slepen. Sogetra is 
niet de enige gegadigde van de on
wettelijke en lichtschuwe handeltjes 
op Openbare Werken. 

Het antwoord van minister De Sae-
ger op de parlementaire vraag van 
mi-. Van der Eist was op één punt be
denkelijk vaag : bij een uitbreidings
bedrag van 648 miljoen werd «ver
zuimd », de naam van de gegadigde te 
vermelden. Het zou interessant zijn, 
eens na te gaan waar dit « verzuim » 
zijn oorsprong vond : op Openbare 
Werken zelf of wellicht ook door zui
vere vergetelheid op de drukkerij van 
het Staatsblad. 

Ook zónder duidelijk ministerieel 
antwoord is het niet moeilijk te ra
den, wie het aardige geschenk je van 
648 miljoen kreeg : de Brusselse s.a. 
Saterco. Deze firma is gelast met 
werken aan het nieuw kanaal van het 
Centrum, een openbare aanbesteding 
die 230 miljoen beliep. Onder voor
wendsel dat zij de in het kanaal uit
gegraven gronden als ophogingsmate
riaal voor de route de Wallonië zou 
gebruiken, bekwam zij een «uitbrei
ding » van 648 miljoen aan deze au
tostrade. Deskundigen hadden noch
tans voorspeld dat deze gronden onge
schikt waren voor ophoging. Over de
ze «kleinigheid» struikelden noch 
Saterco noch Openbare Werken : de 
ophoging wordt uitgevoerd met mate
riaal van de mijnterrils uit de streek. 

De s.a. Saterco duikt ook nog in 
andere uitbreidingsgeschiedenissen 

op. Deze firma voert momenteel aan 
de Boudewijnautostrade werken uit, 
die haar voor in het totaal 1 miljard 
124 miljoen in openbare aanbesteding 
toegewezen werden. Daarnaast ont
ving ze aan dezelfde Boudewijnauto
strade voor méér dan het dubbele aan 
«uitbreidingen», nl. 2 miljard 903 
miljoen ! 

Onze lezers zullen zich herinneren 
dat één der ministeriële «verklarin
gen » voor het sisteem der uitbrei
dingen was, het verlangen om de 
werken te bespoedigen. Men vraagt 
zich vergeefs af hoe in het kader van 
een bespoedigings-polltiek de ander-

PROKUREUR VOSSEN OP JACHT 
(vervolg van bladzijde één) 

(naar zuivere liberale geplogenheid ?) het wapen van de broodroof 
en de diffamatie hanteert, doen we bij gelegenheid eens een ander 
boekje open; hij houde het zich voor gezegd ! 

Prokureur Vossen (die destijds in West-Vlaanderen een eerder on
verwachte faam zou verworven hebben door met een hoeveelheid 
smokkelboter vanuit Nederland over de Belgische grens te willen) 
mag het draaien of keren hoe hij wil : er rust op gans de zaak Van 
Steenkiste de zeer zware verdenking dat ze op touw gezet werd omwille 
van de Vlaamsgezindheid van de politie-officier. Midden dezer week 
begon de prokureur blijkbaar reeds terug te krabbelen door te insi
nueren dat Van Steenkiste op 12 september zou verzuimd hebben, zijn 
dienst naar behoren te vervullen. Dat is een heel ander wijsje' dan 
oorspronkelijk werd gefloten en het komt verdacht dicht in de buurt 
van maatregelen omwille van Van Steenkiste's deelneming aan de 
V.V.B.-betoging. 

Wij zijn trouwens alles behalve de enigen om het zo te zien. « De 
Gazet van Antwerpen » wijdde deze week aan de zaak Van Steenkiste 
zeer veel plaatsruimte en lezenswaardig kritisch kommentaar bij de 
verklaringen en beweringen van prokureur Vossen. « Het Volk » liet 
zich evenmin onbetuigd. « De Standaard » — door de afwezigheid van 
burgemeester Piers blijkbaar in de moedige onwetendheid omtrent 
wat mag en niet mag — viel in de rij der Vlaamse katolieke kranten 
een stuk uit de toon. Van de voyeurskrant « Het Laatste Nieuws » die 
zijn liberale breeddenkendheid alle eer aandeed door de verklikkers-
brief af te drukken, hoeven we ternauwerdood gewag te maken en het 
is niet deze ontaarde erfenis van wijlen Julius Hoste die belet, dat in 
Vlaanderen de zaak Van Steenkiste zeer aandachtig en met nauwe
lijks bedwongen ongeduld wordt gevolgfl. 

We zijn uiterst benieuwd wat het Oostends stadsbestuur ter zake 
gaat ondernemen en of het, met voorbijgaan aan de onberispelijke 
dienststaat van Van Steenkiste, tegen deze officier sankties zou dur
ven treffen. De Vlaamse publieke opinie, die sterk beroerd wordt door 
deze zaak, zal dat In geen geval dulden. Ze verwacht niet alleen dat 
een einde gesteld wordt aan de gerechtelijke komedie van de boter-
prokvireur, maar dat daarenboven Van Steenkiste — hersteld in eer 
en aanzien te Oostende — onverminderd alle kansen behoudt om in 
de politie verder zijn weg te maken. 

Anno 1965 gaat het niet meer op, dat in een demokratische staat 
het opiniedelikt terug zou worden ingevoerd en dat een Vlaamsgezind 
ambtenaar omwille van zijn overtuiging een vogelvrij verklaarde zou 
zijn waarop alle klikspanen en flamingantenvreters hun schotvaar
digheid kunnen testen. 

Toon van Overstraeten. 

half miljard uitbreidingen passen die 
Saterco toegewezen kreeg, < verdeeld 
over vijf jaar», aan de Boudewijn-
snelweg. 

ool( eiders 
miljardendans 

Aan die Boudewijnsnelweg zijn er 
nog andere merkwaardige dingen ge
beurd. Zo vinden we de naam van de 
Société Beige des Bétons - Socol naast 
een bedrag van 337 miljoen dat eens 
te meer niet in openbare aanbeste
ding, maar van hand tot hand werd 
toegekend. 

Dat de s.a. Saterco op nauwelijks 1 
miljard 124 miljoen uitbreidingen 
kreeg voor een totaal bedrag van 2 
miljard 903 miljoen, vertellen we 
reeds hierboven. Dezelfde firma wist 
daarnaast nog voor 197 miljoen ver
rekeningen in de wacht te slepen. 

In het totaal zijn er thans voor 5 
miljard 824 miljoen werken in uit
voering aan de Boudewijnsnelweg. 
Minder dan de helft daarvan, name
lijk 2 miljard 226 miljoen, werden 
toegekend in openbare aanbestedin
gen zoals de wet dat voorschrijft. 

De (dikke) rest ging, onder de 
vorm van onderhandse aanbestedin
gen en uitbreidingen, zonder enige 
kontrole of rechtvaardiging naar de 
klassieke gegadigden : de grote Brus
selse mammoetondernemingen. 

Maar daarmee is de kous nog lang 
niet af ! Mr Van der Eist heeft in 
parlementaire vragen ook om ophel
dering verzocht over andere merk
waardige openbare werken. 

Zo zijn daar bijvoorbeeld de werken 
aan de Brusselse semi-metro. Op dit 
ogenblik omvatten deze werken drie 
bouwplaatsen, nl. tussen het Jubel
park en de steenweg op Etterbeek, in 
het park van Brussel en op de Kleine 
ring tussen het Queteletplein en het 
Madouplein. 

Mr Van der Eist wenste van de mi
nister te vernemen, of deze werken 
het voorwerp hebben uitgemaakt van 
openbare aanbestedingen. 

Aan de bouwplaats Jubelpark-steen
weg op Etterbeek worden werken uit
gevoerd voor een totaal bedrag van 
496 miljoen, hetzij dus bijna een half 
miljard. Deze werken werden eens te 
meer onderhands toegewezen, zonder 
openbare aanbesteding, zonder kon
trole of rechtvaardiging. 

Ook voor de werken in het Brussels 
park is er geen spoor van openbare 
aanbesteding. Tegen alle wettelijke 
voorschriften in werden de werken, 
voor een bedrag van 189 miljoen, on
derhands gegujid. 

Hetzelfde gebeurde op de derde 
bouwwerf aan het Madouplein : on
derhandse toewijzing voor een bedrag 
geraamd op 106 miljoen. 

De « uitleg » over deze onderhandse 
toewijzingen is eens te meer beneden 
alles. Zo zouden de werken tussen 
Jubelpark en steenweg op Etterbeek 
om technische redenen toevertrouwd 
zijn aan de aannemerskombinatie, 
die het gebouwenkompleks voor de 
Europese instellingen (Berlaimont) 
verwezenlijkt. Maar, als wij het goed 
voorhebben, werd destijds voor het 
Berlaimontkompleks al evenmin een 
openbare aanbesteding gehouden... 

De Saeger gelooft trouwens zelf 
niet in zijn eigen uitleg. De rucht
baarheid die o.m. door de vragen van 
mr F. Van der Eist aan de schandalen 
en knoeierijen in Openbare Werken 
werd gegeven, noopte hem er reeds 
toe in zijn Departement te dekreteren 
«dat voortaan alles normaal moet 
geschieden ». Walt and see ! 

Inmiddels zijn onze dossiers alles 
behalve uitgeput en komen wij op 
deze zaken nog terug ! 



MVOUCSUMÜ 

cfeuwtoi 
open brief 

aan de heer Vrederechter 

Vanden Berghe 

te Harelbeke 

Mijnheer de Zuzepee, 

Gij hebt daar op het Harelbeeks vredegerecht met veel zin 
voor humor, met een gezonde kijk op het verschil tussen rela
tieve en absolute dingen een merkwaardig tussenvonnis geveld 
dat én in de serieuze vakpers én in de minder serieuze petite 
histoire van ons geliefd één en ondeelbaar Belgenland een 
blijvende plaats verdient. 

In de goede gemeente Deerlijk was er een man die op het 
toertje achter zijn nederige stulp een kooi hield waarin hij 
Vlamingen had opgesloten. Het opsluiten van Vlamingen een in 
België algemeen erkende en geliefde sport zijnde, zou het feit 
nauwelijks in de annalen geraakt zijn had er niet op de koer 
van het huis nevenaan eveneens een kooi gestaan waarin - één
maal IS geen regel - een Waal was opgesloten. 

Zoals het in ons dierbaar vaderland vaker gebeurt, moest 
ook te Deerlijk het naast mekaar huizen van Vlamingen en 
•Walen leiden tot een reeks verwikkelingen en moeilijkheden. 
H êt onveriniidelijke deed zich voor : de Vlamingen begonnen 
reeds zeer spoedig nadat in hun buurt een Waal was koifien 
wonen, hun taal voor die van de andere te ruilen. In plaats van 
te zingen zoals zij gebekt waren, floten zij weldra een ander 
hed op vreerade tonen. 

Gij kent, mijnheer de zuzepee, dit verschijnsel meer dan 
voldoende zoals blijkt uit enkele geestige « overwegende dat... » 
in uw tussenvonnis. Dat een Vlaming zijn zang voor Waalse 
klanken ruilt, vormt echter op zichzelf nog geen aanleiding om 
voor de kadi te verschijnen : in Brussel en elders gebeurt dat 
iedere dag tienduizend maal zonder dat een enkele vrederechter 
daaraan van pas hoeft te komen. 

Te Deerlijk echter lagen de zaken anders. Het ruilen van 
Vlaamse zang voor vreemde klank betekende voor de bezitter 
der Vlamingenkooi een ernstig en niet te herstellen verlies. 
^Vant de « Vlamingen » en « Walen » waarmee gij u hebt bezig
gehouden en die iedere lijn van uw vonnis sieren, zijn - dat 
hebben de ornitologen onder onze lezers al lang geraden - twee 
^inkensoorten die gebruikt worden in de zangwedstrijden, 
georganiseerd door de bezitters van zangvinken. 

Nu geldt te Deerlijk en elders in Vlaanderen, dat zangvinken 
een bepaalde « slag » moeten hebben die men de Vlaamse noemt; 
een vink die anders « slaat » - met de Waalse slag - is niet eens 
het zangzaad in haar voederbakje waard. Tussen vinken en 
mensen is er echter één treffend punt van gelijkenis : van zodra 
« Vlamingen » in kontakt komen met « Walen », verliezen zij 
hun slag en fluiten zii de vreemden na. Zodat hun bezitter 
binnen het kader van zijn vinkenliefhebberij een geruïneerd 
man wordt. 

Zoals gezegd, mijnheer de zuzepee, stipt gij dat allemaal 
met veel humor en milde wijsheid in uw tussenvonnis aan : 
« ... dat het mogelijk is de Walen, zij het met heel wat meer 
moeite, Vlaams te leren >, « ... dat de Vlamingen zeer gemakke-
li|k het gezang van de Walen nabootsen en hun eigen lied ver
leren wanneer zij herhaaldelijk in dezer buurt vertoeven... » -
het staat allemaal netjes in de zoveel punten van uw oordeel. 

üij hebt, mijnheer de zuzepee, wijselijk beschikt dat het 
thans aan aanlegger behoorl om te bewijzen dat diens gebuur 
een Waal opzettelijk in de buurt van Vlamingen gekooid heeft 
om de bezitter van deze laatsten schade te berokkenen. En in
dien aanlegger dit bewijs kan voorleggen - -wat, gezien de ach
tergronden der zaak, waarschijnlijk is - zal uw merkwaardig 
tussenvonnis gevolgd worden door een nog merkwaardiger 
einduitspraak : gij zult beschikken dat de Walen en de Vla
mingen ruimtelijk gescheiden moeten worden, eens en voor 
goed, onwederroepelijk en tot het einde der tijden. 

Zo zult gij, mijnheer de zuzepee Vandenberghe, het federa
listisch beginsel hebben vastgelegd in een vonnis dat kan gel
den als precedent. 

V>'aarvoür de glimlachende dank van 

dio Genes. 

W I E IS V O S S E N ? 

S inds de z a a k Van S t e e n -
kis te te Oostende a a n h e t 
ro l len ging, word t er in h e t 
Brugse en a a n de kus t hee l 
w a t ver te ld over de hoo fdak -
t e u r in de gerechte l i jke k o 
medie , p r o k u r e u r Vossen. 

Van deze gewezen kr i jgs 
a u d i t e u r word t ver te ld hoe 
h i j er zich g r a a g op b e roem
de d a t h e m nooi t een dood
vonnis geweigerd werd voor 
h e t krijgshof. Hij is een k a -
tolieke bourgeois die zich 
h e r h a a l d e l i j k liet o p m e r k e n 
door zijn h a a t t egen al w a t 
f a m i n g a n t is ; zo wordt b e 
weerd d a t h i j t i j dens de 
voorbije a u g u s t u s m a a n d te 
Oostende de mis ging bi jwo
nen , in de hoop er f l amin 
g a n t e n te k u n n e n vangen. 

Zijn eigen personeel loopt 
b l i jkbaar n i e t hoog m e t h e m 
op. 

De « boteraf fa i re » te Wes t -
kapel le (de ech tgeno te van 
de p rokureu r wens te u i t Ne
der land een hoeveelheid bo 
t e r in te voeren die volgens 
de douane t e groot was, 
waa rop Vossen de r i j k swach t 
verzocht om proces -ve rbaa l 
t egen de douane op te s te l len) 
is een van de roemr i jks te w a 
penfe i t en u i t een ca r r i è re , 
die be ruch t e r dre ig t te wor 
den dan die van p r o k u r e u r 
Bekae r t . 

Ook de Brugse voetballief
hebbe r s k e n n e n h u n p r o k u 
reur : enkele j a r e n geleden 
s tuu rde Vossen de r i j k swach t 
op he t speelveld van Cercle, 
om op te t r e d e n bij een onbe 
du idend inc iden t tussen spe
lers . 

P R O T E S T V . V . O . . . . 

He t Verbond van h e t V laams 
Overheidspersoneel , w a a r v a n 
a b j u n k t - kommissa r i s V a n 
S teenk is te de v e r a n t w o o r d e 
lijke is voor de afdel ing Kus t , 
heef t a a n de p r o k u r e u r - g e -
n e r a a l te Gen t een sche rp 
p ro tes t schr i jven g e r i c h t 
w a a r u i t we h i e r o n d e r c i te ren . 

« Zoals U weet is de opge
geven reden voor de huiszoe
king ; s chend ing van be roeps 
geheim. De heer Van S t e e n 
kis te k e n n e n d e , weten wij d a t 
h e t r e su l t a a t van h e t o n d e r 
zoek met gerust gemoed kan 
a fgewach t worden. 

« Inmidde l s m e n e n wij ech 
t e r me t klem te moe ten p r o 
tes te ren tegen h e t in beslag 
n e m e n , door p r o k u r e u r Vos
sen, van de VVO-briefwlsse-
ling en de VVO-dokumenla t i e 
die de heer Van S teenkis te in 
zijn bezit had . Genoemde be 
scheiden hebben geen u i t 
s t a a n s m e t de opgegeven r e 
den voor de huiszoeking. Wij 
vragen U d a n ook d a t U ze 
onmiddel l i jk a a n onze ver
antwoordel i jke zou doen t e 
ruggeven. 

« H e t V.V.O. genie t in de 
m e e s t e d e p a r t e m e n t e n 
( w a a r o n d e r Jus t i t i e ) en 
openba re d iens ten van h e t 
s t a t u u t van e rkende pe r so 
nee lsveren ig ingen m e t alle 
h i e r a a n verbonden rech ten . 
He t kan , als een der meest 
gezaghebbende Vlaamse Ver
enigingen, geen i n t i m i d a t i e -
m a a t r e g e l e n tegenover zijn 
veran twoorde l i jken en leden 
du lden ». 

. . . B I J 

P R O K U R E U R - G E N E R A A L 

Verder h e e t h e t in h e t 
schr i jven van h e t V.V.O. : 

« D e m a c h t s o n t p l o o i i n g 
(p rokureur , onde rzoeks rech
ter , eers te subs t i t uu t , k o m -
missa r i s sen en i n spek t eu r s 
van gerechte l i jke poli t ie in 
en rond de woning van onze 
a fgevaard igde en s c h a d u -
wingswerk in de s t a d ) , w a a r 
mee de huiszoeking g e p a a r d 
ging, l aa t ons inziens geen 
twijfel over de i n t i m i d a t i e b e 
doel ingen van p r o k u r e u r Vos
sen b e s t a a n . 

«U zult h e t ons wel l icht 
n i e t kwali jk n e m e n w a n n e e r 
wij U h i e r o m t r e n t ve rk la ren 
d a t de toegepas te werkwijze 
ons doet d e n k e n a a n po l i t i e 
werk in n ie t d e m o k r a t i s c h e 
l anden . 

« Anderdeels heef t ons be 
s t u u r h e t gewenst g e a c h t uw 
a a n d a c h t en de a a n d a c h t 
van de openba re m e n i n g erop 
te vestigen d a t alle m t i m i d a -
t i emaa t r ege l en tegenover o n 
ze verenig ing in ' t b iezonder 
en t egenover de b i n n e n de 
p e r k e n der wet s t r i jdende 
Vlamingen in 't a lgemeen , 
s lech ts een ges t imuleerde a k -
t ie van onzentwege k u n n e n 
voor gevolg hebben ». 

T W E E M A T E N ? 

De z a a k V a n S teenk is te Is 
n i e t de eers te « a i f a i r e > 
waarb i j een Oos tends pol l^ 
t ie-officier was b e t r o k k e n . 
Enkele t i jd geleden werd een 
onderzoek geopend t e g e n 
hoofdkommissa r i s Beauprez , 
een gewezen ve rze t sman . D e 
ze hoofdkommissa r i s zou 
zich h e b b e n d ienen te ve r 
a n t w o o r d e n over een z a a k 
van diefs ta l len : de vox p o -
puli te Oostende weet te ve r 
te l len d a t h e t verweer v a n 
Beauprez er vooral in b e 
s tond , te beweren d a t h i j 
« k l e p t o m a a n » is. 

Over d a t onderzoek werd 
s indsdien n ie t veel m e e r g e 
hoord ; h e t ziet er n a a r u i t 
d a t h e t geschors t werd 

In ieder geval is er een 
duidel i jk verschi l in de 
z a c h t a a r d i g e en m e t weinig 
r u c h t b a a r h e i d omgeven a a n 
pak van de zaak Beauprez en 
de show rond h e t geval v a n 
de h e e r Van S teenk i s te . een 
ko r rek t a m b t e n a a r m e t een 
onber i spe ' i jke s t a a t v a n 
d iens t wiens enige « m i s 
d a a d » er in b e s t a a t d a t ook 
hi j a a n s p r a a k m a a k t op h e t 
h e m gewaarborgde g r o n d 
wet te l i jke r e c h t t o t vr i je 
men ingsu i t i ng . 

TWINTIG JAAR GELEDEN 
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Vandaag zaterdag, 25 september, is het twintig jaar ge
leden dat de gerechtelijke moord werd voltrokken op 
Leo Vindevogel, katoliek volksvertegenwoordiger, bur
gemeester van Ronse, overtuigd en edelmoedig Vlaams-
gezinde. 
De, moord op Vindevogel is een van de meest weerzin
wekkende episodes uit de aan onmenselijkheid, lafheid 
en haat zo « rijke » repressietijd. Op 25 september 1945 
kregen de hyena's van het beroepsresistensialisme en 
-patriottisme de prooi waarom zi] maandenlang hadden 
gehuild, terwijl de « weidenkenden » onverschillig of voi 
leedvermaak of alleen maar angstig-zwijgend toekeken. 
Morgen zondag zal te Gent om 11 u 30 v.m. in de kerk 
der E.P Domimkanen aan de Holstraat de jaarlijk'^e 
mis vooi Leo Vindevogel en zijn echtgenote worden op
gedragen. 
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BELEEFDE 
BEENHOUWER 

Te Brussel werd door het 
Komitee der Breugelfeesten 
meegedeeld dat de feesten in 
de Brusselse MaroUen dit jaar 
einde september - begin ok
tober zullen gehouden wor
den. 

De Marollen — of wat er 
nog van overschiet, want ook 
daar verdwijnt iedere dag 'n 
stuk van het oude Nederland
se Brussel — worden goed
deels bewoont door de échte 
Ketjes wier taal een sappig, 
Eij het dan ook met Frans 
doorspekt, Vlaams dialekt is: 
een der allerlaatste Vlaamse 
< egelstellingen » in het ver-
franste Brussel. 

' ... en frangais, s.v.p. ... 

De heren van het Komitee 
der Breugelfeesten vonden 
het echter totaal overbodig, 
ook maar één enkel woord 
Nederlands te spreken op de 
perskonferentie die ze zopas 
hebben gehouden. Eén der 
eentalig-Franse woordvoer
ders van het Komitee was 
Van den Boeynants. Ook hij 
sprak uitsluitend Frans en 
bewees daardoor meteen nog 
eens, wat voor vlees we met 
hem in de kuip hebben. 

Tijdens het debat over Har-
mel's regeringsverklaring had 
Van den Boeynants het lef, 
Brussel een tweetalig « mo

del » te noemen en Van der 
Eist uit te dagen, het tegen
deel aan te tonen. 

Van der Eist gaf zich niet 
eens de moeite, daarop te 
antwoorden. Hij zal — net 
öls wij — van mening geweest 
zijn dat Van den Boeynants 
maar eens even in een spie
gel moest kijken om het ge
laat van een verbasterde, kul-
tuurloze en in de grond ant i -
Vlaamse verfranste Beule-
mans van Mechelse afkomst 
te zien. 

V.U. IN DE KOMMISSIES 

Een parlementaire nieuwig
heid sinds de jongste verkie
zingen is het feit, dat de 
Volksunie voortaan in de Ka
merkommissies een zetel be
komt. Tot nog toe waren de 
t jmmissies samengesteld uit 
1L C.V.P.-ers, 10 socialisten en 

liberalen; de V.U. mocht in 
)mmige kommissievergade-
ngen een « waarnemer » af-

^ lardigen. Voortaan zullen de 
ïwone Kamerkommissies als 

\ olgt samengesteld zijn : 9 
f .V.P.-ers, 7 socialisten, 6 li-
I eralen en een Vlaams-natio-

alist. 
De Senaatskommissie blijft 

e V.U. nog ontzegd; er ze-
t ïlen (voorlopig) niet genoeg 
Vlaams-nationale senatoren 
om te voldoen aan het (door 
de «groten» gehanteerde) 
evenredigheidsbeginsel... 

VIEZE « STANDAARD » 

Het moet ons voor de zo
veelste keer van het har t : 
onder de grote Vlaamse ka-
tolieke kranten is « De Stan
daard » veruit het lafste en 
het geniepste, het meest rug-
gegraatloze en het domste 
blad. 

Overdrijven we ? 
Oordeel zelf : over de zaak 

van de Oostendse adjunkt-
politiekommissarisVan Steen-
kiste bracht « De Ctandaard > 
verleden maandag geen gebe
nedijd woord. Dezelfde dag 
wijdde «De Gazet van Ant
werpen » op haar eerste blz. 
een artikel aan deze zaak. 

Met vier en twintig uur ver
traging bracht «De Stan
daard » dinsdag op pagina 2 
een kort stuk, dat met schaar 
en lijmpot was overgeschre

ven uit andere bladen. Die
zelfde dag bracht «De Gazet 
van Antwerpen», naast zeer 
uitvoerige berichtgeving, ook 
een hoofdartikel over de ku
ren van prokureur Vossen; 
ook « Het Volk » trok dik van 
leer tegen de willekeur van 
de Brugse prokureur. 

Woensdag w i j d d e n én 
« Volk » én « Gazet van Ant
werpen » lang en kritisch 
kommentaar aan de verkla
ringen van Vossen en aan de 
nieuwe richting van het on
derzoek. Beide bladen bleven 
het stevig opnemen voor de 
Oostendse politie-officier. 

De vieze « Standaard »-
kwal bracht — zonder één 
enkel woord kommentaar en 
zonder enig voorbehoud — 
het standpunt van prokureur 
Vossen ! 

Een dergelijke lafheid kent 
geen naam ! Het blad, dat op 
pagina één nog altijd het 
A.V.V.-V.V.K. voert, krijgt 
zelfs geen zucht van protest 
over de lippen op een ogen
blik dat de overige grote ka-
tolieke bladen — het moet 
gezegd ! — een zeer kracht
dadige en korrekte houding 
aannemen. 

Prokureur Vossen wordt 
goed gediend door de lafhar
tige pennelikkertjes van de 
Jacqmainlaan. 

We zijn uiterst benieuwd, 
of « De Standaard » zich in 
de e.k. dagen zal «herpak
ken ». 

GASTVROUW I 

Op de Internationale Jaar 
beurs van Gent — de twin
tigste in de reeks — is een 
stand voor « Inlichtingen -
Renseignements - Auskünfte 
- Informations ». 

De inrichters van deze 
jaarbeurs in de Vlaamse stad 
Gent hebben het ongelooflij
ke klaargespeeld : een char
mante gastvrouw, die de hon
neurs in de inlichtingenstand 
waarneemt, kent niet eens 
Nederlands l 

Stel u dat één enkel ogen
blik in Luik voor : een hostess 
die geen Frans zou kennen ! 

In Vlaanderen is letterlijk 
èlles mogelijk. En alhoewel 
Geel de reputatie heeft, lo
pen de zotten te Gent blijk
baar óók los over de straat . 

MENAPIËRS 

Wij zijn het zo stilletjes
aan gewoon dat onze lieve 
franstalige landgenoten ons 
verslijten voor geborneerde 
en kultuurloze achterlijken, 
opgesloten in een bekrompen 
provincialisme en afgesneden 
van de grote internationale 
geestesstromingen en kul-
tuurui tingen. 

Inmiddels zal men echter 
in het zo hoog boven ons ver
heven en aan de borst der 
Franse kuituur gelaafde 
Wallonië vergeefs gaan zoe
ken naar tegenhangers voor 
bijvoorbeeld Middelheim of 
het Festival van Vlaanderen. 

Men zal in Wallonië even 
vruchteloos gaan zoeken (om 
nu eens een héél ander do
mein te nemen) naar de t e 
genhangers van onze car-* 
toonisten Hugoké, Picha, Gil
les, Ploeg, Joke en een heel 
stel anderen die in de we
reldpers (Het Parool, Play
boy, Pardon, Lui, Planète, 
N i e u w e Rotterdamse enz. 
enz.) en op internationale 
tentoonstellingen bekroond en 
gewaardeerd worden naast de 
groten van wereldformaat, 
op een gebied dat onmisken
baar getuigt niet alleen voor 
aangeboren talent maar t e 
vens voor verworven kuituur 
en geestelijke bagage. 

Na Frankrijk, Duitsland, Amerika, Italië en de Skandinaafse 
landen heeft ook Brussel (eindelijk) Vlaams talent ontdekt : in 
het Martini-centrum exposeren momenteel de cartoonisten Picha, 

Hugoké, Gal en Joke. 

9> DE ZEEWACHT' 
Het Oostends blad «De Zeewacht», 
uitgegeven door de franskiljon Jacques 
Ellebaudt, heeft de jongste tijd her
haaldelijk uitgemunt door hatelijkheid 
t.o.v. de aktie tot vernederlandsing der 
kust. Ons Oostends gemeenteraadslid 
Leo Van de Weghe stuurde aan dit blad 
een schrijven, waaruit we hieronder 
citeren. 

Ik heb « De Zeewacht » van 17 sep
tember gelezen met het verslag over de 
VVB-betoging te Oostduinkerke, de rel
letjes van de Langestraat te Oostende 
en uw antwoord aan Mr. Paul Daels . 

Gans deze verslaggeving, kommentaar 
en foto's inbegrepen, is een monument 
van kwade trouw, van vooringenomen
heid, van overdrijving en van onwaar
achtigheid. Ik heb de ganse Vlaamse pers 
doorgelezen en nergens vind ik zoiets 
gemeens. Vertaal dit verslag in het Frans 
en 't zou uitstekend passen in de van 
haat tegen alles wat Nederlands is drui
pende « Courrier du Littoral » of 
•» Pourquoi Pas ? ». 

Bijna alle Vlaamse journalisten heb
ben geschreven over een « kalme > ma
nifestatie met enkele onbeduidende 
incidenten, uitgelokt door franskiljonse 

tegenbetogers. Uw correspondent J.H. 
Pylyser daarentegen heeft het over «van
dalisme», «baldadigheden» en «herrie
schoppers». 

Mijnheer Elleboudt, ik ken u persoon
lijk niet, maar ik heb vrienden die u 
wél kennen. Zij zeggen dat u in uw huis-
kring Frans spreekt en uw kinderen in 
het Frans opvoedt. U zijt dus wat wij 
een « franskiljon » noemen. Inderdaad : 
een franskiljon is een Vlaming die zich 
van zijn volk afscheidt door een taai-
slagboom, die weigert zich volledig kul-
tureel te integreren met de gemeenschap 
waarin hij leeft en die hem zijn bestaan 
verschaft. Uw vriendenkring bestaat 
hoofdzakelijk uit franssprekenden en 
franskiljons zoals u. U kunt wellicht als 
verontschuldiging aanvoeren dat u be
hoort tot een van de ettelijke bekende 
bourgeois-families te Oostende die van 
vader op zoon het Frans als kultuurtaal 
gebruiken : de Elleboudt's, de Van 
Caillie's, de Fiers', e.a. Deze verontschul
diging geldt echter alléén voor de oudere 
generaties. Uw generatie heeft de gele
genheid gehad te integreren door een 
volledig nederlandstalig onderwijs. U 
hebt dat niet gedaan en u behoort dan 

ook geestelijk tot het « ancien régime », 
tot het « Belgique de papa », dat ster
vende is. 

Al zijt u dan een franskiljon, toch ver
dient u rijkelijk uw brood aan die dui
zenden eenvoudige Vlamingen die uw 
blad kopen voor de geboorten, sterfge
vallen en ander stadsnieuws. Daarom 
moet u vanzelfsprekend een beetje met 
uw tijd meegaan. Natuurlijk op afstand 
en al remmend tegen de stroom, altans 
de Vlaamse en sociale stroom. U zijt ver
standig en sluw. U weet waar Abraham 
de mosterd haalt ! U noemt uw blad de 
« Gids van de Westhoek ». Ik noem het 
liever de « slaapmuts » van de West
hoek ! U misleidt de publieke opinie met 
een listig gedoseerde tendentieuse be
richtgeving. 

De motie van de VVB hebt u niet ge
publiceerd, maar de boosaardige en 
ploertige brief van een journalistieke 
windbuil en klikspaan, geschreven met 
de klaarblijkelijke bedoeling een eerlijk 
en onberispelijk politieambtenaar in 
moeilijkheden te brengen met het Bel
gische anti-Vlaamse kastegerecht, dat 
neemt u met zichtbaar welbehagen op in 
uw blad. Leve de vernederlandsing, maar 
al wie er iets voor doet de nek breken I 
Dat is uw ware bedoeling. Of soms niet ? 

Uw vuilspuiterij tegen mijn persoon in 
uw blad van 3 sept. jl. was daarvan het 
zoveelste bewijs. Ik heb er niet willen 
op reageren omdat uw kritiek mij Sibe

risch koud laat. Ik heb geen ambitie, 
ben totaal onafhankelijk en sta in nie-
mands dienst. Ik vecht op een voorpost 
van de Vlaamse strijd in deze ontadelde 
stad, niettegenstaande ik gemakkelijk 
rustig zou kunnen genieten van een on
bekommerde levensavond. U weet zeer 
goed dat daarvoor moed en karakter en 
een flinke dosis onbaatzuchtigheid vereist 
is en dat ik niet ben zoals u mij be
schrijft. Maar ik ben een strijdend 
Vlaams-nationalist die de remmen helpt 
losgooien die u op de Vlaamse beweging 
blijft aanspannen en dat hindert u. 
Daarom moet ook ik neergehaald wor
den en in de ogen van uw lezers belache
lijk gemaakt. 

Maar u moet niet denken dat al uw 
lezers zo dom zijn om dit alles te slikken 
als zoete koek. Velen, de klaarzienden, 
hebben u door. Zij laten zich niet meer 
gelegen aan uw ondermijnend geschrijf. 
Zij zijn wel niet zo talrijk dat uw blad 
in moeilijkheden zal komen. Wees gerust, 
uw rijke broodwinning blijft verzekerd. 
Konformisme en middelmatigheid zijn 
nog steeds de beste waarborg van mate
rieel succes. Er zullen nog altijd mossels 
genoeg overblijven om uw zaakje ren
derend te houden. Maar al uw succes zal 
de Vlaamse opstanding niet kunnen 
tegenhouden. Tenslotte zullen uw ver-
tragingsmaneuvers schipbreuk lijden en 
zullen wij overwinnen. 

Leo van de Weghe. 
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Het is niet al Ford-Genk of Sidmar wat de klok slaat .. 

NIEUWE BEDRIJVEN ... 

Enkele dagen geleden werd, 
precies op hetzelfde ogenblik, 
de eerste steen gelegd voor 
een fabriek in Wallonië en 
voor een bedrijf in Vlaande
ren. De nieuwe Waalse fa
briek komt te Pèronnes-bij-
Binche, in het kilometerlan-
ge industriepark langs de weg 
Bergen-Charleroi. Het Vlaam
se bedrijf komt te Oevel, in 
de verlatenheid langsheen de 
Boudewijnsnelweg. 

Te Péronnes zal elektrisch 
toebehoren voor autos worden 
geproduceerd; te Oevel zal 
men zich wijden aan de fa-
brikatie van Amerikaanse 
schoonheidsprodukten. 

Het nieuw Kempisch bedrijf 
zal 75 man tewerk stellen; de 
fabriek te Péronnes tienmaal 
zoveel. Welke van beide pro-
dukties het meest konjunk-
tuurbestendig is, laat zich ge
makkelijk raden... 

Eens te meer gaat de ernsti
ge, omvangrijke industrieves-
tigmg-met-toekomst naar 
Wallonië en wordt onze 
Vlaamse industriële onder
bouw verrijkt met een lilli-
putfabriekje voor de verpak
king van Amerikaanse fanta-
zieprodukten. Het hoeveelste? 

... EN 
TOEKOMSTPLANNEN 

Eveneens verleden week en 
eens te meer precies op het
zelfde ogenblik werd meege
deeld dat Brugge een atoom
centrum zal krijgen en Gos-
selies een fabriek van zwaar 
aannemersmateriaal. 

De bedoeling van de gelijk
tijdige publikatie dezer toe
komstplannen is duidelijk : 
de bittere pil voor de Vlamin
gen vergulden. 

Over de vestiging van een 
atoomcentrale te Brugge be
staat nog geen zekerheid. In
dien zij er komt, zal zij vlak 
daarop een tegenhanger kri j
gen in het Luikse. Zij zal 
trouwens hoogstens een hon
derdtal mensen werk ver
schaffen. 

Voor de nieuwe vestiging te 
Gosselies is alles reeds in 
kannen en kruiken : gronden 
aangekocht, bouw in uitvoe
ring en begin der fabrikatie 
over 18 maanden. Er zullen 
van meet af aan 2.000 perso
nen te werk gesteld worden; 
In een tweede faze worden er 
dat 3.500 om uiteindelijk 
naar 5.000 te gaan. 

Brugge blijft dus voorals
nog de spreekwoordelijke vo
gel In de lucht en wordt een 
centrale met geringe weer

slag op de tewerkstelling en 
met tegenhangers in Wallo
nië. Gosselies is een bedrijf 
met Sidmar-allures. Alleszins 
met dat verschil, dat er over 
Sidmar jarenlang geheibeld 
werd, terwijl Gosselies zonder 
slag of stoot praktisch over 
nacht tot stand kwam. 

KOLONISATIE 
Er worden de jongste tijd 

heel wat eerste stenen van 
fabrieken gelegd in Vlaande
ren en heel wat lintjes ge
knipt bij de opening ervan. 
De pers zet dat steeds dik in 
de verf en brengt met vrome 
eerbied de foto's van de ere-
wijn-drinkende excellenties 
en notabelen. 

Men vergisse zich niet : op 
een paar uitzonderingen na 
(Ford Genk, Sidmar, Bayer) 
betreft het hier doorgaans 
slechts kleine en weinig kon-
junktuurvaste bedrijfjes die 
een ongeschoold en overigens 
gering personeel te werk 
stellen. De lonen zijn er 
doorgaans goed, omdat de 
buitenlandse investeerders — 
vaak Amerikanen — aan ho
gere bedragen gewoon zijn. 
Zo worden dan toch enkele 
duizenden Vlaamse werkne
mers gelukkig gemaakt. 

Voor onze industriële toe
komst, voor de vorming van 
een bewust en hooggekwalifi
ceerd arbeiderspotentieel, 
voor het vrijwaren van de 
Vlaamse ekonomie tegen kon-
junktuurschommelingen, voor 
de opslorping van de pendel 
betekenen dit paar dozijn 
verpakkingsbedrijfjes echter 
zo goed als niets. 

Inderdaad : alle baten hel
pen ! Maar dergelijke «baten» 
herinneren er ons voortdu
rend aan dat wij het anno 
1965 nog steeds moeten stel
len met de (gewoonlijk mi
nieme) investeringen van 
buitenlanders met een goede 
neus voor industrieel onder
ontwikkelde gebieden. 

Vlaanderen wordt — in te
genstelling tot Wallonië — 
steeds meer een industrieel 
kolonisatiegebied ! 

IN SPOOR VAN 
« LE SOIR » 

«La libre Belgiqixe» is op 
het geval Remersdaal geval
len. Zij vindt het volkomen 
normaal dat deze Vlaamse 
gemeente de enige gemeente 
is van Vlaanderen die geen 
Nederlandse school heeft. 

Volgens « La libre » zouden 
er nog Vlamingen wonen in 
Moelingen, 's Graven-Voeren, 
St-Pieters-Voeren en St-Mar-

tens-Voeren maar niet meer 
in Teuven en Remersdaal ! 
« La libre Belgique » vergeet 
haar eigen reportage van 2 
jaar geleden, ten tijde van de 
overheveling van Komen-
Moeskroen en van de Voer
streek. Toen bezocht haar 
redakteur de streek en stelde 
vast dat de quasi-algemeen
heid van de bevolking Lim
burgs sprak. 

Sinds twee jaar moet dat 
plotseling veranderd zijn ! 

Grappenmakers ! 

Zou « La libre » niet liever 
bekennen dat ze aan het wed
ijveren is met « Le Soir » om 
het meeste lezers in de Brus
selse taalrassistische en impe
rialistische kringen. 

Dat zou eerlijker zijn. 
En dat ze hun fameuze slo

gan over de taalvrijheid 
maar eens toepassen te Brus
sel waar te Eisene, Ukkel, St-
Gillis en andere gemeenten 
geen of een of twee Vlaamse 
lagere scholen zijn voor tien
duizenden Vlamingen. 

Een mooi stelletje incivie-
ken zijn die franstalige Brus
selaars. Maar met dit verschil 
dat ze daarnaast alle patriot
tische lintjes en prebenden 
opslokken. 

INCIDENTEN ... 
De paters te Knokke heb

ben hun belofte gehouden en 
gebruikten tijdens de middag
mis te Knokke op zondag 19 
september het Nederlands 
bij de homelie. 

Onmiddellijk begonnen en
kele jonge Knokse villa-be
woners allerhande kreten te 
slaken en luid het « Avé Ma
rie » te bidden. Oudere dames 
en heren « bien de chez nous » 
hebben deze storing van de 
eredienst met handgeklap 
onderstreept. 

Waarmee nog eens bewezen 
is dat de paters te Knokke 
ongelijk hadden, ooit aan 
rabiate franskiljons tegemoet 
te komen. En waarmee even
zeer bewezen is dat deze 
franskiljons niet op een soort 
«toeristische gastvrijheid » 

willen beroep doen doch wel 
de bedoeling hebben zich «in 
te graven ». 

... TE KNOKKE 

Inmiddels zijn de kust-
franskiljons verder in het of
fensief gegaan. Een afvaar
diging van de « Association 
des Francophones de Flandre» 
is op bezoek geweest bij de 
overste der Dominikanen te 
Knokke om hem te vragen, 
heel het jaar door iedere zon
dag een Franse mis te hou
den. Ze wezen er o.m. op dat 
het toeristisch seizoen in feite 
«het hele j ' -^r» duurt. 

Er werd hen geantwoord 
dat aan hun eis niet kan 
worden voldaan en dat de 
bisschoppelijke richtlijnen, 
die zopas nog eens werden 
beklemtoond, geen ruimte la
ten voor een dergelijk initia
tief. 

De heren francofonen heb
ben achteraf een oproep to t 
hun geestesgenoten gericht 
om hen aan te zetten to t 
« waakzaamheid » en hen te 
verzoeken, zich gereed te 
houden voor een protestaktie. 

Als het zover komt, zullen 
zij stellig niet alléén op de 
straat zijn ! 

Let wel : het betreft hier 
geen Franse of Waalse eis of 
geen door vreemde toeristen 
geuit verlangen ! Het gaat 
hier om « les francophones de 
Flandre» : vreemdelingen 
tussen eigen volk, bewoners 
van een taaigetto, steunpila
ren van de asociale en sno
bistische sociale muur door
heen onze volksgemeenschap! 

Er heerst onbehagen in Vlaamse GVP-
kringen. De onvermoeibare strijder Manu 
heeft dit verklaard. Want er wordt ijve
rig geïntrigeerd om de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht op rustgeld te zetten 
voordat ze eigenlijk is ingereden. De 
franssprekenden zijn immers allesbehal
ve tevreden. Denk eens aan, een offi
ciële instantie die er op bescheiden wijze 
voor zorgen wil dat Belgische wetten, 
volledig in overeenstemming met de 
wettelijkheid goedgekeurd en na enige 
vertraging ook afgekondigd, enigszins 
^̂  orden onderhouden. 

Wie heeft immers ooit wetten gesteld 
aan de « Herren » ? De Brusselse en 
Waalse fascisten willen voor niemand 
onderdoen ! Htin wil is immers Wet ! 
Wetten die de wérkelijke gelijkheid van 
de Belgische burgers in zekere mate zou
den waarborgen, worden immers alleen 

ONBEHAGEN! 

maar voor de lol goedgekeurd en afge
kondigd. Met Baudouin aan het hoofd, 
trekken alle « Herren » van de regerings
diensten en het gerecht zich immers niets 
aan van het « trouw de wetten van het 
Belgische volk onderhouden ». Plechtige 
eden zijn blijkbaar louter oogverblin
ding. 

Manu lieeft ons nu echter verzekerd 
dat er « écht » onbehagen is ! Bij de 
wetten van 1932 waren geen kontrole-
kommissies voorzien, enkel een paar taal-
inspekteurs die niet eens het uitlachen 
waard waren. Er waren evenmin straf
maatregelen of enige vorm van sankties, 
de meest normale zaak van de wereld bij 
gewoonweg élke wet. Het kon allemaal 
zonder. Want wie dacht er aan dié wet
ten te onderhouden ! Meer dan dertig 
jaar is het zo doorgegaan, van 1932 tot 
1963, bij de nieuwe taalwetten. Zonder 
onbehagen... Er was in elk geval niets 

van te merken, zelfs het woord niet. Al
leen maar « taaiklachten > zolang er 
geen verkiezingen in het zicht waren, 
want zo werd de onverxangbaarheid en 
de strijdbaarheid van het < Schild en 
Zwaard » van Vlaanderen « bewezen >. 

Want is het niet zo dat enkel wie aan 
de regering deelneemt, dat enkel wie 
ministerposten bezetten kan, invloed 
heeft ? Dat enkel zij iets bereiken ? Dat 
de « Vlaamse » C.V.P. werkelijk onver
vangbaar is ? Dat niemand Vlaanderen 
dient zoals zij dat doet ? 

Trouwens, bij de roemrijke taalwetten 
van 19Ü3 na het glorierijke Hertoginne-
dal zouden er sankties zijn én een Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht ! De sank
ties in het bedrijfslexen bv. zijn mogelijk 
als de arbeiders en bedienden, die de 
werkelijke toestanden kennen, bereid zijn 
zélf klacht in te dienen, m.a.w. zich ein
deloos te laten plagen en eventueel on
der een gemakkelijk voorwendsel te 
laten ontslaan. Alle gewone Vlaamse ar
beiders en bedienden moeten maar 
« heldhaftig » zijn - want het « Schild 
en het Zwaard > van Vlaanderen was 
zelfs in zijn heldhaftigste vertegenwoor
digers laffer dan laf. Wie geeft nu zijn 
kansen om gemakkelijk minister te wor
den op ? Of om op het Belvedere een in
telligent gesprek te voeren met een on
vergelijkelijke gespreksgenoot als prins 
Alhert ? 

De Vaste Kommissie k\\am er. Na een 
onverantwoorde vertraging, omwille van 
partijpolitieke twisten ! De uitvoerings
besluiten die nodig zijn, kwamen niet I 
Eigen personeel is er niet 1 Eigen wer-
kingsmoglijkheden zijn uiterst beperkt ! 
Nu er een plan schijnt te bestaan om de 
leden handig op rustgeld te plaatsen, 
heerst er « onbehagen »... 

Manu, het is ontroerend, aangrijpend... 
Er zijn geen woorden voor ! Nemrod be
gint stilaan te begrijpen (wat gezien zijn 
intellektuele beperktheid iets buitenge
woons is !) dat enkel de Vlaamse C.V.P. 
en zij die er gekomen zijn, werkelijk be
trouwbare Vlamingen zijn ! 

Nemrod. 
P.S. Aan mijn vijf lezers : Nemrod is 
gelukkig dat de vlaggen-«dief» NIET ge
snapt werd 1 I 
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DE WESTDUITSE VERKIEZINGEN... 

... NOG EENS EEN MAAT VOOR NIETS 
De Westduitse socialistische partij -

de S.P.D. - bevindt zich sinds de verkie-
xingen van verleden zondag in een 
merkwaardige positie. Enerzijds is zij 
onbetwistbaar de partij die de grootste 
stemmenwinst boekte (bijna anderhalf 
miljoen s temmen; 39,3 t.h. tegenover 
36,2 t.h. in 1961), terwijl zij anderzijds 
even onbetwistbaar de grote verliezer 
van de verkiezingsslag is geworden. 

Want de vooruitgang van de S.P.D. 
ging gepaard met een bijna even grote 
vooruitgang van de christendemokra-
tische C.D.U. (47,6 t.h. tegenover 45,3 t.h. 
in 1961) en bleef al met al ver beneden 
de verwachtingen. Sinds maanden voor
spelden de instituten voor opiniepeiling 
een elektorale neck-on-neck tussen de 
S.P.D. en de C.D.U. Daarvan is niets in 
huis gekomen. De C.D.U. handhaafde 
haar voorsprong op de S.P.D. en slaagde 
er net niet in, met de hakken over de 
sloot van de volstrekte meerderheid te 
geraken. 

De al met al geringe verschuivingen 
na een uiterst matte en « veramerikani-

IIHIII» 
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z e e r d e > v e r k i e z i n g s k a m p a n j e z i jn d a n 
toch een verrassend rezultaat te noemen 
omdat ze niet in de lijn der praktische 
algemene verwachting lagen. Voor 
Erhard is de uitslag een triomf. Hij 
heeft thans bewezen dat hij, net als 
;« der Alte », in staat is zijn partij naar 
een overwinning te leiden. Men weet 
dat het tussen de oude en de nieuwe 
bondskanselier nooit geboterd heeft en 
dat Adenauer destijds slechts met veel 
moeite er toe gebracht kon worden, het 
veld te ruimen voor het « Wirtschafts-
•wunderkind » met de publicitaire sigaar. 

Voor Brandt is het inmiddels- reeds 
het einde van alle kanselierdromen. 
De te geringe aanwinst van de S.P.D. is 
goeddeels te danken aan het feit dat de 

Westduitsers toch bitter weinig voelen 
voor de man die in de donkere jaren 
niet alleen een emigrant is geweest, maar 
die na de oorlog terug te Berlijn opdook 
in het uniform van een Noors bezettings
officier en wiens duister politiek ver
leden en even duistere naamverandering 
sterk zijn blijven nawerken. De S.P.D. 
zal het de volgende keer stellig wel niet 
meer met Brandt proberen en reeds nu 
worden de namen van de kandidaat
kroonprinsen vooropgezet. 

Bij deze verkiezingsuitslag passen een 
paar bedenkingen over de rol van d* 
pers en over de begrenzingen der opinie
peiling die zich - de hoeveelste keer ? 
- weer eens duchtig vergallupeerde. 

Een der taaiste tegenstanders van de 
C.D.U. en haar Beiers aanhangsel, de 
C.S.U., was het weekblad «Der Spiegel». 
Dit blad, met een oplage hoog in de 
honderdduizenden en met een grote in
ternationale reputatie, kon beschouwd 
worden als één der faktoren die de ver
kiezingsuitslag sterk zouden beïnvloeden. 
Het voert nu al jarenlang een ongehoord 
intense kampanje tegen de voorzitter der 
Beierse C.S.U., de gewezen minister 
Strauss, die destijds ingevolge de Spie-
gel-affaire zijn portefeuille moest neer
leggen ; het zette in de weken voor de 
verkiezingen zijn lezers er toe aan, rood 
of (vooral !) blauw te stemmen. Dat 
blijkt van weinig invloed geweest te zijn, 
tenzij het een tegenreaktie zou hebben 
verwekt : Strauss werd in Beieren een zo 
mogelijk nog groter overwinnaar dan 
de C.D.U. elders in Duitsland, Brandt 
moest de duimen leggen en de liberale 
vice-kanselier Mende - troetelkind van 
de c Spiegel »-redaktie - inkasseerde 
voor zichzelf en zijn partij een bittere 
nederlaag. 

Ook het feit dat de Gruppe '47, de let
terkundige generatie waartoe Gunther 
Grass behoort, openlijk ging militeren 
voor de S.P.D., heeft blijkbaar weinig of 
geen rezultaat gehad. Het wijst er op hoe 
in Duitsland een kunstmatig klimaat 
« van links » is geschapen, dat heel het 
artistiek en kultureel leven beheerst, 
maar dat dan toch, als puntje bij paaltje 
komt, over bitter weinig invloed en ge
zag blijkt te beschikken. Het was trou
wens beschamend, hoe ook van S.P.D.-
zijde tijdens de verkiezingskampanje 
werd toegegeven dat ieder woord uit 
Brandt's mond vooraf uit de pen van de 
orakels van Gruppe '47 was gekomen ; 
een bekentenis die nu precies geen bre
vet was voor de staatsmanseigenschap
pen van de Westberlijnse burgemeester. 
Het is eveneens de groep van salonfahige 
linkse literatoren die het klimaat van 
de S.P.D.-kampanje heeft bepaald en die 
Brandt kunstmatig oppepte tot een soort 
Kennedy : the young leader. Het rezul
taat kent men ! 

De opiniepeilers, die m ue voorbije 
maanden eerbiedig geraadpleegd werden 
als wijlen de orakels van Delfi, hebben 
sinds verleden zondag veel van hun 
pluimen verloren. Zoals reeds hoger ge
zegd, voorspelden zij een foto-finish van 
C.D.U. en S.P.D. : het werd helemaal 
anders. De avond zelf van de verkiezin
gen bleek duidelijk, hoe weinig ernstig 
dit « wetenschappelijk > spelletje is : 

de verscliillende demoskopische institu
ten hadden hun laatste voorspellingen 
vrijdag voordien onder zegel gedepo
neerd. Toen ze zondagavond geopend 
werden, bleken ze onderling mijlenver 
uiteen te liggen. 

Een verrassend element in de verkie-
ziiigsuüb.au is het vc. uiüi jUtCcs van de 

kleine partijen. Ditmaal waren er twee 
kleine groeperingen, die kans op succes 
schenen te hebben : de aktieve linkse 
D.F.U. en de voor het eerst goed-geor-
ganizeerde uiters-rechtse N.P.D. De 5 %-
clausule in de kieswet en het ongehoord 
konformisnie van de Duitse kiezer heeft 

deze partijen belet, ook maar een schijn 
van succes te boeken. 

Men noemt vandaag in onze « welden
kende » pers de uitslag der Westduitse 
verkiezingen het sluitend bewijs voor 
het feit, dat de nog jonge Westduitse 
demokratie gezonder is dan ooit, wars 
van alle avonturen en experimenten. Wij 
vinden er echter weinig bemoedigends 
in, eens te meer te moeten vaststellen 
dat de Weslduitsers zeer weinig politieke 
belangstelling hebben en helemaal geen 
ideologische beslommeringen, gezv,egeu 
van enige aandacht of belangstelling 
voor wat in het hart van hun eigen land 
- want de D.D.H, is toch dat - gebeurt. 
Indien voldaanheid, toenemen in gewicht 
en het kopen van steeds duurdere auiu s 
demokratie is, vooruit dan maar ! 

Te Bonn blijft voorlopig alles zoals 
het was. Er zijn wel een reeks moeilijk
heden te voorzien bij de regeringsvor
ming en vooral Strauss - die gezien zijn 
overwinning hoge aanspraken kan stel
len - is een ernstige klip. Maar uitein
delijk zal het wel weier een regering 
Erhard worden : weinig principes, wei
nig fantazie en een populariteit die voor
al drijft op de « Edelfresswelle » en Ue 
korpulentie van de kanselier. Het aller
grootste probleem, dat van de hereni
ging der beide Duitslanden, zal de ver
zadigde Weslduitsers morgen al evenmin 
bekommeren als gisteren. Daaraan zou 
trouwens de overwinning van de S.P.D. 
niets hebben veranderd : déze partij 
verloochende in haar begeerte naar de 
macht haar socialistische achtergrond en 
iedere aanspraak op een nieuwe aanpak, 
ook van het vraagstuk der hereniging. 

Globaal gezien een maat voor niets en 
een verdere veramerikanizering van 
West-Duitsland : twee grote partijen, 
naar het voorbeeld der V.S. steeds min
der en minder progranmiapartijen in de 
West-Europese zin. 

Wij vinden dat alles weinig bemoe
digend. 

Toon van üverslraeten. 
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In het begin van de jaren zestien honderd gaven de aartshertogen Albrecht en 

Isabella, die toen het gezag over de Nederlanden voerden, de opdracht aan Wen-

zei Coebergher om de Moeren droog te leggen. In het begin van de zeventiende 

eeuw bevonden zich in de driehoek Veurne-Duinkerke-Sint-Winoksbergen inder

daad twee uitgestrekte moerassen, het ene 3000 hektaren, het andere nagenoeg 

200 hektaren groot. Het droogleggen is geen sinekuur geweest. Coebergher — 

die nochtans een deskundige op dat gebied was — zag zich herhaaldelijk ver

plicht de uitvoeringstermijn te laten verlengen en het is ook geweten dat zijn 

erfgenamen, het uiteindelijk drooggelegde gebied, van de hand dienden te doen 

om de uitgaven die de werken hadden met zich gebracht, te kunnen dekken. 

Nadien werd het gebied nog her
haaldelijk onder water gezet ingevolge 
oorlogsomstandigheden of natuurram
pen. De jongste kunstmatige overstro
mingen dateren uit de beide wereld
oorlogen. De jongste ramp — veroor
zaakt door het natuurgeweld — ge
beurde tijdens de voorbije weken. 

Wij hebben het allemaal al kunnen 
lezen in de kranten, wij hebben het 
waarschijnlijk in de radio gehoord of 
op het T.V.-scherm gezien : in de West-
vlaamse Westhoek heerst eens te meer 
watersnood, de boeren morren, de 
zwarte vlag steekt uit, het graan staat 
zwart en kapot op de velden, de aard
appelen rotten in de doorweekte grond. 
De Moeren zijn weer eens ondergelo
pen. 

Maar het gaat hem niet alleen om de 
Moeren, het rampgebied strekt zich in 
feite over drie verschillende streken 

uit : het gebied van de Binnenmoeren, 
dat hier en daar tot op een diepte van 
vier meter onder de zeespiegel gelegen 
is, het gebied van de Buitenmoeren, 
met gemeenten als Houtem, Wulverin-
gem, Bulskamp, Adinkerke en ook een 
stukje van Veurne. Ten slotte ook een 
streek langs de IJzer die doorlopend 
met wateroverlast te kampen heeft en 
dus praktisch tot een zompland ver
worden is. 

De Moeren liggen — sinds de aan
hechting van Frans Vlaanderen bij 
Frankrijk in de zeventiende eeuw — 
voor de grote helft c^ Frans en voor de 
kleine helft op Belgisch grondgebied. 
Sinds de eerste drooglegging ligt rond 
de Binnenmoeren een ringsloot, waarin 
op hun beurt een aantal kanalen uit
monden die als een net in het voor
noemde gebied werden aangelegd. Het 
verzamelde water in de kanalen dient 

door middel van pompen in de ring
sloot overgeheveld en van daaruit nor
maal afgevoerd langs de Kattevaart 
naar Duinkerken. Een bemalingssta-
tion op Frans grondgebied zorgt voor 
de uiteindelijke overpojnping. Nu is 
het zo dat een gedeelte van de Ring
sloot op Frans grondgebied, deerlijk 
verzand is en niet voldoende debiet 
heeft om het water vlug af te voeren. 
Dit heeft voor gevolg dat bij hevige 
regens het water op Westvlaams ge
bied blijft staan en overstromingen het 
gevolg zijn. Er is ook vaak gezegd dat 
eveneens op Belgisch grondgebied op
stoppingen in de Ringsloot zouden 
voorkomen, onder meer door een fles
senhals in de buurt van de grens, maar 
boeren die wij erover spraken, weer
legden dit. Er zou wel een gedeeltelij
ke verzanding zijn maar deze neemt 
met zo'n erge omvang aan. Het feit 
van de Franse « schuld» — zo verze
kerde een Westvlaamse landbouwer — 
kan men het best merken aan de brug 
te Ghyvelde (in Frans Vlaanderen) 
waar het water slechts tachtig centi
meter diep is en amper een meter 
breed. 

Voor de oplossing van de steeds te
rugkerende overstromingen in de Bin-
nermioeren is het dus nodig dat men 
de Kattevaart zou verbreden en ver
diepen, maar vooral dat men het ge
deelte op Frans gebied zou openmaken. 

De Buitenmoeren worden omschre
ven voor twee vaarten : de Duinkerke
vaart die loopt van Veurne naar Duin
kerke en de Berguevaart die Veurne 
met Sint-Winoksbergen verbindt. Bei
de vaarten zijn onderling verbonden 
te Veurne en ontvangen een watertoe
voer uit de Buitenmoeren via de Nieu
we gracht (zuidelijk), het Annekens-
leed (centraal) en de Speyevaart (meer 
noordelijk). Deze toevoerkanalen lig
gen echter lager dan de hogergenoemde 
vaarten, zodat ook hier moeilijkheden 
met de waterlozing voorkomen. Om 
die te verhelpen dienen dringend be-
malingsstations gebouwd te worden 
aan de monding van de drie toevoer
kanalen. 

De hogergenoemde oplossingen zijn 
natuurlijk slechts van gedeeltelijke 
aard. Een volledige oplossing zou kun
nen gevonden worden in een gezonde 
ruilverkavelingspolitiek, zoals die trou
wens uiteengezet werd door onze volks
vertegenwoordigers Mik Babyion en 
Etienne Lootens, die samen met een 
onvermoeibare Toon De Clercq, zich 
hebben ingezet, om de belangen van de 
getroffenen in de Westhoek te behar
tigen en die ons in het overstroomde 
gebied rondvoerden. Er bestaat — 
volgens onze zegslieden — wel een 
fragmentaire ruilverkaveling of althans 
een begin ervan, in sommige gemeen
ten. Dit brengt echter geen aarde aan 

de dijk zolang men — althans van wa
terbouwkundig oogpunt uit gezien —• 
niet begint met een gekoördineerde 
aktie op dit gebied. Men dient eigen
lijk vanaan de zeekant te beginnen en 
niet tezelfdertijd in het laaggelegen 
gebied én in de hogergelegen streken. 
Maar vermits men niet ineens kan be
ginnen te verkavelen, laten wij zeggen 
vanin de Kempen tot tegen Duinker
ken, zou men welbepaalde hydrografi
sche omschrijvingen, verschillende 
watergebieden afzonderlijk dienen te 
bewerken. 

Anders komt men voor zonderlinge 
toestanden te staan. Zoals bij dat 
pompstation te Werken dat zijn water 
opzoog uit overstroomde beemden, het 
in een beek stuwde die een eind ver
der op haar beurt overliep en het wa
ter deed terugstromen naar de plaats 
waar het vandaan kwam! 

Iets gelijkaardigs ondervinden de 
landbouwers die draineringswerken 
willen uitvoeren (draineren komt —• 
voor de oningewijden — hierop neer 
dat men met poreuze stenen pijpjes in 
de grond, het water van de velden af
voert). Dit werk vergt grote investe
ringen, zelfs al krijgt men bij een ruil
verkaveling zestig ten honderd toela
gen. Maar wat baat het wanneer de 
trekgrachten of de grote afvoerwegen 
niet aangepast zijn ? 

In het IJzerbekken, het derde gebied 
waarover wij het hoger hadden, staat 
men voor dezelfde moeilijkheden, na
melijk het niet-aangepast zijn van de 
waterlopen. De IJzer voert water af van 
verschillende gebieden die liggen in de 
streek van Diksmuide, Stuivekensker-i 
ke enz... De rivier heeft echter maar 
een beperkte tijd om het water te 
spuien, omdat de sluizen te Nieuwpoort 
maar gedurende de lage tij kunnen 
opengezet worden en de afvoer dan 
nog zeer dikwijls bemoeilijkt wordt 
bij stormweder daar het water dan zo
danig aan de buitenzijde opgehoopt 
blijft dat er van een noemenswaardig 
peilverschil geen sprake meer is. Om 
te voorkomen dat men in de IJzer met 
wateroverlast zou geplaagd blijven is 
het noodzakelijk dat men te Nieuw
poort een pompstation zou bouwen daf 
het water kan overhevelen, ook wan
neer de sluizen niet spuien. 

Er is nog wat anders. Bepaalde ge
meenten, zoals St-Jacobskapelle, Oude-
kapellen en voor een gedeelte ook 
Kaaskerke, lozen hun water in kleine
re afvoerbeken die slechts na veel 
kronkelingen en over een grote afstand 
in de rivier vloeien. Eenzelfde probleem 
vindt men in het Oostelijke gebied van 
de IJzer, namelijk in de streek van 
Merkem, Beerst-Keiem, waar de Hand-
zamevaart het water te langzaam aan
voert. 
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Een gelijkaardige wantoestand in de 
streek van Koekeiare Eernegem waar 
de afvoer geschiedt langs de Moerdijk
beek via de Moerdijkvaart m het ka
naal van Nieuwpoort naar Plassendale. 
In dit kanaal is het peil echter merke
lijk verschillend met datgene wat ide
aal zou zijn voor de waterlozing, j'uist 
omdat men rekening moet houden met 
de scheepvaart die natuurlijk ook haar 
rechten doet gelden. Bovendien wate
ren gedeelten van Eernegem, alsmede 
Gistel-Moere en Zevekote met Rietbos 
en Bazelaere af in een soort vergaarbak 
die op zijn beurt door twee machtige 
pompen van negentig kubieke meter 
per minuut wordt leeggezogen en over
geheveld m de Moerdijkvaart. Het peil 
in deze vaart verhoogt, wanneer deze 
pompen aan het werk gaan, m een om
mezien, zodat de waterlozing van Koe
keiare en een tweede deel van Eerne
gem m het gedrang komt Bovendien 
is de natuurlijke afvloei van de Moer-
dijkvaart, nchtmg Oostende, gestremd 
door de bouw van een betonmuur, het 
werk van partikulieren die waarschijn
lijk van de water-overlast wilden af-
geraken en nog slechts een opening 
van amper zestig bij tachtig centime
ter overlieten ! 

Boeren vertelden ons nog andere 
dergelijke ongelooflijke zaken. Zo bij
voorbeeld van de pomp die destijds 
door de Duitsers werd aangebracht en 
die te Kaaskerke water m de IJzer 
loosde. Deze pomp staat op dit ogen
blik verzopen ergens in de Moeren. 
Werkeloos ! 

En in feite zijn de — vaak uit de 
middeleeuwen stammende — afwate-
ringssistemen in de Westhoek, helemaal 
uit de tijd geraakt. Zij zijn berekend 
geweest voor andere noden Vroeger 
— zo vertelde ons een boer — kon men 

de oogst nog van het veld halen al 
stond het water erop. Met zeis en pik 
en met voldoende mensen, kon men 
inderdaad nog tussen twee regenvlagen 
door werk verrichten op het veld. Dat 
kan men echter niet met een pikdorser 
van drie ton .. 

Oplossingen ? Ze liggen niet dadelijk 
bij de plaatselijke besturen, vooral 
met wanneer men ze goed, volledig en 
op de toekomst gericht wil verwezen
lijken. En wie staat er voor in ? Hier 
en daar worden er wel gemeenten ge
vonden die aan ruilverkaveling denken. 
Maar wat baat het wanneer zij alleen 
staan ? Interkommunales vormen ? 
Maar dan moet eerst de wet op te in
terkommunales omgevormd worden, 
anders krijgt men er de besturen niet 
aan. Hier te lande staat men nog ver 
af van opolssingen zoals bijvoorbeeld 
m Nederland waar de landbouwschap
pen heelwat uitgebreider middelen en 
bevoegdheden hebben dan bij ons de 
plaatselijke besturen. 

Want wat bieden de polderbesturen, 
die luidens hun handvest ingesteld zijn 
(sommigen reeds in de twaalfde eeuw) 
met het oog op de instandhouding, 
drooglegging en bevloeiing van de in
gedijkte gronden die op de zee en de 
aan het getij onderhevige waterlopen 
zijn veroverd ? Een polderbestuur 
staat onder het beleid van de algemene 
vergadering die al de eigenaars en 
boeren van meer dan vijf hektaren (de 
ingelanden) omvat. Het polderbestuur 
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(ook de watering genoemd) heft ge-
schotten, dit IS een zeker bedrag dat 
iedere grondbezitter per hektare dient 
te betalen als bijleg in de onkosten die 
gemaakt worden bij de onderhouds
werken en andere tot het instandhou
den van de polder. Deze geschotten 
kunnen oplopen van 65 fr tot zelfs 
1.150 fr per ha. 

De streek waarover wij in deze bij
drage handelen omvat een negental 
dergelijke wateringen : de Noordwa-
termg van Veurne met 23.488 ha wel
licht de grootste polder van Vlaande
ren, de Zuidwatering met 2.055 ha, de 
Moeren met 1 422 ha, de Grote West
watering met 11.350 ha, de Watering 
van Vladslo-Ambacht met 5 325 ha, de 
Bethoosterse Broeken met 751 ha, de 
wateringen van Woumen met 1 150 ha, 
de watering van Merkem met 686 ha en 
de watering van Noordschote met 512 
ha. 

Sommige landbouwers verwijten de 
polderbesturen dat zij te weinig durf 
aan de dag leggen en niet genoeg op 
tafel kloppen bij de hogere besturen. 
Nu is het wel zo dat verschillende van 
deze wateringen — die eigenlijk auto
noom behoren te zijn — ingepalmd 
werden door plaatselijke politiekers 
(vooral C.V.P.-ers) of door grootgrond
bezitters. Wij bemerkten onder meer 
op een pompstation van de Bethoos
terse polder enkele in de gedenksteen 
aangebrachte adelijke namen, alsmede 
deze van de -gewezen senator Sobry. 
Deze binding belet inderdaad een nor
male werking : sommige politieke 
vrienden die niet vrij-uit zouden gaan, 
worden niet voor het hoofd gestoten, 
belangen van grote bezitters worden 
niet door boeren die eventueel gedeel
telijk van hen pachten, in de weg ge
gaan . 

Mede hierdoor en mede ook door 
het feit dat de polderbesturen over het 
algemeen over te weinig financiële 
middelen beschikken, zijn de wantoe
standen ontstaan. Van regeringswege 
heeft men de problemen laten aemsle-
pen, ondanks het feit dat reeds talloze 
malen in de Westhoek werd gekampt 
met overstromingen. Ze waren echter 
met spektakulair en vonden weinig 
weerklank. De overstroming van de 
jongste weken is echter de grootste ge
weest die sinds mensenheugenis door 
natuurlijke oorzaak heeft plaatsgehad. 
Dit is eigenlijk de overstroming ge
worden die de bom deed barsten om
dat ZIJ kwam in volle oogstperiode, zo 
zelfs dat men ook te Brussel opschrok. 

Nü kan men wél gaan onderhandelen 
met de Fransen, zeggen de boeren. En 
inderdaad, sinds jaar en dag wist men 
in de Westhoek dat — voor wat betreft 

de Moeren — de schuld lag bij de ovei^ 
heid aan de andere kant van de schreve, 
doordat deze de overeenkomsten be
treffende het openhouden vem de toe
voerkanalen, niet nageleefde. En het 
is toch niet een ondergeschikt bestuur 
dat hen op de vingers moest tikken, 
het is toch wel een paraleel orgaan, het 
ministerie van landbouw of van buiten
landse zaken, dat tot taak had zich toi 
de Franse overheid te wenden 

Thans wordt er ook gesproken en 
geschreven over de kredieten die nood
zakelijk zijn, over de oorlogsschade 
die nog niet betaald werd omdat men 
toch redeneerde van « de boer, hij 
ploegde voort », hij zal zich wel redden. 
Reeds jaren schreeuwt men in de 
Westhoek om die kredieten, maar men 
hoorde het met te Brussel en de land
bouwers werden ter plaatse gesust 
door de politici van de C.V.P. 

Drie jaar geleden — in mei 1962 — 
hebben wij reeds de wantoestanden in 
de Westhoek aangeklaagd, samen met 
het gekuip van senator Sobry die toen 
bepaalde besturen naar zijn hand wou 
zetten en door zijn bemoeiingen onder 
meer een zeer verdienstelijk ambte
naar van de waterdienst — die een al
gemeen plan klaar had en ten privaten 
titel ook had laten goedkeuren bij de 
Franse overheid om de Moeren droog 
te houden en het gebied van de IJzer 
te normaliseren — er uit werkte. Ook 
nu houden bepaalde C.V.P.-politiekers, 
onder meer volksvertegenwoordiger 
Vandamme, het bij hun enggeestige 
opvattingen. Hij was het immers die 
een geïmproviseerd bezoek van de mi
nister van landbouw organiseerde. 
Praktisch niemand van de plaatselijke 
besturen was uitgenodigd of op de 
hoogte van het bezoek. De getroffen 
boeren hebben zijne excellentie van 
geen kanten gezien en Héger zelf wist 
na afloop zelfs niet of hij in de West^ 
hoek dan wel ergens anders was ge
weest : hij had helemaal geen over
stroomde gebieden bezocht! 

In schrille tegenstelling tot dit ach
terbaks gewriemet, staat het werk van 
onze twee volksvertegenwoordigers 
« van de streek » Etienne Lootens, bur
gemeester van Koekeiare en Mtk Ba
byion die het probleem onmiddellijk 
grondig hebben aangepakt en die met 
een reeks van parlementaire vragen 
zeer duidelijk de knelpunten van het 
vraagstuk hebben aangeduid alsmede 
de nodige voorstellen om tot een op
lossing te komen, hebben gedaan. Die 
tevens in het parlement, met kennis 
van zaken en met de overtuiging dat 
het tot een blijvende oplossing moet 
komen, voor de Westhoek zullen blij
ven doorhameren. 

Staf De Lie 
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EKSTREMIST 

Er zijn vele jaren verstreken sinds Lode Dosfel de verdediging van de Vlaams-
radikalen opnam met zijn gevleugeld woord : «Ekstremisme is het domme 
woord waarmee men hen lamleggen wil die de moed hebben alle konsekwenties 
te trekken uit hun beginselen ». 
Sinds de laatste oorlog werd met het scheldwoord « ekstremist » iedereen dood-
geverfd die niet paste in het schema van de machtigen of de beschaamde kapi-
tüleerders ervoor. 
Valeer Portier zei dan ook op het jongste zangfeest opnieuw beslist : « We kun
nen niet aanvaarden dat het woord ekstremist een scheldnaam zou zijn wanneer 
er gesproken wordt over de velen die in de Vlaamse beweging tot geen enkel 
kompromis bereid zijn ». 
Ekstremist lijkt nu zelfs een eretitel geworden waarmee « De Standaard » hén 
siert, die zij liefheeft. Want er zijn soorten ekstremisten. Gij kent de beminde 
ekstremist. Gij kent de feiten. 

Wilfried Martens, ex-jeugdkomitee-
voorzitter, ex-verbondspreses Leuven, 
ex-studax-van het federalisme in de 
V.V.B. enz. enz., werd opgenomen in 
het kabinet van Harmei. De « Libre » 
gaf schampere opmerkingen ten bes
te tegen Harmei zelf, maar vooral te
gen Wilfried Martens wiens verleden 
uit de doeken werd gedaan. Doch sar-
kastisch werd geëindigd met de 
woorden : « Misschien heeft hij nu 
gemarcheerd naar Canossa. Maar 
yoor iedere zondaar is er vergiffenis >. 

Pallieterke haalde er zelfs mense
lijke wiskunde bij met een beeld van 
de circulus vitiosus, afgeboord met 
namen als Custers en Leemans : 

«Toepassing van een klassiek re
cept. Wat jaartjes aktiviteit in de niet 
partijpolitieke Vlaamse beweging. 
Kwestie van de naam wat klank te ge
ven. Unitair voor geen cent. Federalis
tisch of federalizerend naargelang 
het idealistisch strijdend rookgordijn 
zwaardere wolken moet geven. C.V.P.-
kandidaat bij de vorige verkiezingen 
en vandaag advizeur van Harmei. De 
zoveelste cirkel is gesloten : of de 
straal nu Leemans is of Custers of 
Wilfried Martens, Pi blijft dezelfde : 
een postje ». 

De kommunist De Brouwere sneed 
In « De Rode Vaan » een pond vlees 
uit Wilfrieds rug met de geruststel
ling aan de « Libre » dat « de dag 
dat Wilfried Martens Harmels dienst
gebouw betrad heeft hij zijn, toch al 
eerder stomp geworden, federalisti
sche klauwen in de vestiaire afgege-
yen * 

De verdediging van Wilfried werd 
opgenomen door de hogergenoemde 
« Standaard » en «De Gazet van 
Antwerpen » die beiden het tema 
betokkelden van « de Heer Martens 
is sinds lange jaren Ud van de CVP 
en kan doorgaan als vertegenwoor
diger van veel CVP-jongeren die in 
zijn benoeming slechts redenen tot 
fierheid hebben gevonden •». 

Wij hebben die polemiek rond on
ze oud-commilito uit Leuven met 
•wat geamuseerdheid en meer mis
schien met wat piJn gelezen. Die aan
val op en het verweer rond het tema 
« altijd CVP-er geweest »! Want 
daar draait het moraliteitsbeginsel 
in deze « zaak » rond. 

Wij nemen aan dat het begrip 
CVP-er rekbaar is en dat het vele 
gezichten kan vertonen op Vlaams 
gebied, ook enkele positieve. 

Zelfs op een ogenblik als de pe
riode 60-65, dat de meeste niet-ge-
txjnden federalistische CVP-ers die 
partij verlieten omdat de dominante 
gezichten waren : een Van den Boey-
nants met zijn « federalisme leidt 
tot separatisin« > (zie de < Stan

daard », 10.11.61), een Lefèvre met 
« het federalisme, de nieuwe vorm 
van onverdraagzaamheid » (Gazet 
van Antwerpen 26 9.61), een De Sae-
ger met « federalisme is vluchtmis
drijf », « de delittanten zullen aan 
de Vlaamse CVP de toelating moeten 
vragen om nog een Mars op Brussel 
te houden » en die op Appel 62 ver
kondigde : « de slechte Vlamingen 
zijn zij die de jeugd — vooral de uni
versitaire — op het dwaalspoor van 
het federalisme willen leiden ». Zo 
orakelden en orakelen de kopstukken 
van de C.V.P., Wilfried, en niemand 
beter dan gij, weet dat zij dolen. 

Gij hadt wellicht al eerder een re-
aktie verwacht. Want welke oud-
hoofdredakteur van « Ons Leven * 
te Leuven schreef : « Met zijn klad-
boeken waarin hij alles opschreef 
wat elke verbondsleider uit de jaren 
57 tot 61 te Leuven dierf verklaren, 
kan Luyten ieder flamingant-Lova-
niensis uit die periode met zijn ei
gen woorden platslaan ». 

Mijn historische scheefwrong was 
toen zo groot, dat ik zelfs belangrijk 
achtte voor de geschiedenis van 
Vlaanderen wat aan « grote praat » 
door onze mede-Sturmers in die ja
ren werd uitgebracht. 

Het gebruik ervan is verlokkelijk, 
maar toch zou ik het niet gedaan 
hebben. « Want tussen droom en 
daad staan wetten in de weg en 
praktische bezwaren, en ook wee
moedigheid die niemand kan verkla
ren », zei Elsschot zo ongeveer. 

En toch deed ik het, Wilfried, toen 
ik met meer weemoedigheid dan ver
betenheid vorige week « mijn Leu
vense camets » doorbladerde en een 
van uw uitspraken op een verbonds-
leiding terugvond. 

Die uitspraak was « cru », zoals 
veel wat de stekelboswuivende Wil
fried in die jaren zegde. Het is die 
uitspraak die mij deed besluiten tot 
« non possumus non loqui ». Het 
klonk bezwerend voor de toekomst 
uit uw mond : « Wij moeten er hier 
in Leuven zoveel mogelijk zó kom-
promitteren, dat ze nooit meer terug-
kunnen ». 

Ik geloof dat gij het op dat ogen
blik hebt gemeend. < Nooit meer te
rug » is een zware eed voor de toe
komst. Want ambitie is een ongena
dig vuur, het loutert niet. Het ver
teert alles, zelfs wat men vroeger 
aanbeden heeft. 

Gij hield t u anders toen al wel op 
de vlakte. Met een beetje wegmoffe
len van al te felle verklaringen zou 
men het « Standaard >-gepraat In de 
zin van « altijd CVP geweest met nu 
een pealistlach-volwassen uitmonden 

van een radikalisme dat effektieve 
paden betreedt » enz. enz. kunnen 
bijtreden. Want intellektuelen heb
ben altijd een schat van moeilijke 
woorden om doodgewone of zelfs 
platvoerse daden te vergulden. 

Zo wat C.V.P.-er, dat zijn zij allen 
geweest die uit niet-nationalistische 
afkomst in die jaren 59-60 de heer
lijke strijd voerden tegen de talen
telling. Een Coppieters, de toenma
lige studentenleiderstrits te Leuven 
Babyion - Martens - Luyten. Maar 
de evolutie was omgrijpend en snel. 
Reeds in 58 hadden een Kauffmann 
en dat zwart kopke — ideoloog met 
pet en fiets — de Volksuniejongeren 
opgericht. De verklaring van een 
Wilfried Martens op het VVB-Kon-
gres in oktober 60 waar hij sprak 
namens de jeugd klonk misschien 
nog louter « adviserend » : « 80 % 
van de universitaire jeugd had alle 
vertrouwen in de kleurpartijen verlo
ren » zegde gij toen. 

Waart gij bij die 80 % Wilfried ? 
verloren » zegde gij toen. 

Expliciet hebt gij dat tegen wei
nigen gezegd. Maar weet gij nog die 
avond op uw kot met W.v.d.M. (Wim 
van de Martens zegden wij in ons 
Verbondsjargon) ? Het was in 1959. 
Eerste-minister Eyskens had zo pas 
duidelijk laten voelen dat heel onze 
aktie rond de talentelüng hem nog 
niet had kleingekregen. Wij hadden 
anders erg gezwoegd met schamele 
middelen- Wij waren ontmoedigd. Het 
was niet zo ver meer af dat wij Leu
ven gingen verlaten. Die Vlaamse be
weging die voor velen van ons een 
levensvullende passie was, scheen zo 
onwezenlijk in de Belgische politie
ke werkelijkheid. 

Hoe moest het verder? Ik pleitte 
met alle vuur voor het heropbouwen 
van een sterke Vlaams-nationale 
partij , wat ook zo onwezenlijk leek 
met de dreiging van de « 5 % rem » 
toen ontworpen. 

In een zeldzame mededeelzaam
heid zuchtte gij toen : « Konden we 
maar zo als voor de oorlog een Rom-
sée en een Borginon van een leiden
de rol in het Verbond onmiddellijk in 
een sterke Vlaams-nationale partij 
treden ». Hart meer dan verstand doet 
verzuchtingen overgaan in non-kon-
formistische daadkracht. 

Impliciet is er veel meer dat aan
toont dat uw uitspraken van jaren
lang niet overeenkomen met het 
« altijd C.V.P.-er geweest» van De 
Standaard. 

Weet gij nog dat afkrakend en in
slaand pamflet tegen de franskiljonse 
dosering in de regering Eyskens ? 
«Vlaamse afgestudeerden alle deu
ren gaan voor U open » was het iro
nische tema. 

En over de repressie, toen ge de re
gering Eyskens van slavenhandel be
schuldigde? En in I960 het waarschu
wend telegram aan het C.V.P.-kon-
gres te Charleroi dat « het federalisme 
een vrije kwestie moest worden in de 
C.V.P. >. Ze heblpen toen niet geluis
terd. Zullen ze het nu doen ? 

Sterke praat van studenten? Jeugd
zonden ? 

Het leek nog voort te lopen volgens 
die mooie verklaring van dat V.V.B.-
kongres van 1960 waar gij zegde : 
cWlJ moet«a trouw ea konsekwent 

blijven aan onze opvattingen. Zonder 
kompromissen, opdat wij het beter 
zouden doen dan vele van onze voor
gangers, die bezweken zijn voor veel 
verlokkingen». Een woordfetichist 
noemde u eens een van uw medestu
denten in de rechten. 

Was het inderdaad waar dat toen 
gij na de Volksuniedoorbraak in 1961 
enkele weken later op het Lentezang
feest van het A.N.Z.-Brussel dit feit 
deed toejuichen ? In 1962 was op de 
debatavond met senator De Baeck te 
Boom : «Federalisme de enige logi
sche en konsekwente oplossing voor 
't voortbestaan van Vlaanderen» (zie 
Gazet van Antwerpen 19-3-62). Het 
hoogtepunt was 1963 met de betoging 
te Wezembeek waar gij met gebalde 
vuist uitriept « De Vlaamse ministers 
moeten ontslag nemen » (zie HetJVolk 
1 juli 1963). Dan meen ik dat «tussen 
droom en daad wetten in de weg 
kwamen en praktische bezwaren» 
want in 1964 kreegt gij « de felle fe
deralist » al grote loftrompetten van 
Louis Kiebooms de unitaristische ver
starde die plots vond dat uw verkla
ringen en het C.V.P.-programma bi j 
na woordelijk over mekaar te schui
ven waren. 

Is dit alles maar de eeuwige twist 
over doel en middelen ? Taktiek en 
langs waar ? Zijt gij nu plots naïef 
geworden op dat vlak ? Gij noemde 
u altijd zeer realist. Dus tellen f e 
feiten. Denk aan de verklaringen van 
Van den Boeynants - Struye - De 
Saeger - Lefèvre. Meer aan uw baas 
Harmei. In augustus onderzochten we 
zijn verleden en zijn zorg voor de 
franskiljons in Vlaanderen. 

Meer recent en in betrouwbaarder 
kranten zagen Herman Todts en 
Scrutator in De Standaard hem als 
een exponent van het unitair Ka to-
liek Wallingantisme. 

Denkt gij dat in uw geval de muis 
de kat wel zal kunnen krijgen ? Een 
Iers nationalistisch spreekwoord zeg
de over de Britten en hun politiek in 
Ierland : «De helft van de Ieren 
hebben ze omgekocht en de andere 
helft de schrik op het lijf gejaagd ». 
Ik hoorde in een paralleel beeld een 
oud-lovaniensis dezer dagen de na 
men van « adviseur » Martens en po-
litie-officier Van Steenkiste koppe
len. 

Niets is zo zielig dan een ontmande 
leeuw in een aftands unitaristisch 
cirkus met melk te zien voeden. 

Volg de master van het V.V.K.S., 
over wie gij in uw polemieken mei 
C.V.P.-ers in 1963 bij de federalisti
sche Mars te Antwerpen volgende 
hooggestemde lof schreef t. « Drs Mau-
rits Coppieters, die in volle objektivi-
teit en alleen gedreven door de be
langen van de Vlaamse gemeenschap 
ook op het publieke forum voor de 
betoging te Antwerpen heeft gekozen. 
Is deze moedige houding van een man 
die door een jarenlang intens kontakt 
met de basis van de Vlaamse bewe
ging een werkelijke intuïtie heeft 
verworven voor de ware volkswil en 
die ui tmunt door zijn morele integri
teit, voor ons allen geen veilig ba
ken ? » (Gazet van Antwerpen 12 ok
tober 1963). 

Volg de baken Wilfried. 
Walter Luyten 



DE VOLKSUNIE 11 

KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR 

Op 10 september werd Pieter van der Meer de Walcheren vijfentachtig. De pers 
in Vlaanderen herinnerde ons aan de verjaardag van deze monnik, die jarenlang, 
niet slechts door kloosterzwijgen omgeven werd. Niet zo heel lang geleden ver
brak hij deze stilte rondom hem en publiceerde een opmerkelijke bundel ver
halend proza. 
Geboren te Utrecht op 10 september 1880, verhuisde deze afstammeling van 
heren van Walcheren al vroeg naar Maastricht, waar hij gymnasium volgde. 
Opnieuw verhuisd naar Amsterdam, voltooide hij daar op korte tijd zijn mid
delbare studies en volgde er klassieke letteren aan de universiteit. Daar werd 
deze aristocraat met zijn burgerlijke opvoeding vurig socialist. Holland werd 
hem te benauwd en te burgerlijk en hij trok naar Brussel. Avond aan avond zat 
hij er in het Volkshuis en kwam in kontakt met jonge kunstenaars, studenten, 
arbeiders. Vanuit Brussel gaat hij op reis naar Duitsland en Oostenrijk om in 
1901 naar Nederland terug te keren. Een kort oponthoud slechts, want datzelfde 
jaar trekt hij naar Parijs waar hij zijn roman « Jong Leven » schrijft, geïnspireerd 
door zijn socialistisch ideaal en sterk-autobiografisch getint. 

worvenheden der Franse revolutie» 
niet apprecieerden (zoals het waar-
schijlijk een katoliek-ö,-la-Standaard 
behoort), letterkundige nullen te zijn, 
met inferieure gedachten neerg kwakt 
in tweederangstijdschriften. In dat 
stukje, waarin uitgespuid werd al 
wat de Trochse braintrust aan ha te 
lijks tegenover « rechtse > katolieken 
kan uitdenken, werden de namen van 
Arnold Meyer en Dr. Moller, Paus 
Plus en Wouter Lutkie, de Vlaamse 
beweging en de katolieke Heemvaart, 
Pater Carlos Van Santé en het akti-
visme dooreengehaspeld — en ook 
Van der Meer de "Walcheren kreeg z'n 

PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN 
In Brussel leert hij zijn toekomsti

ge vrouw kennen. Ze huwen er in 
1902 en gaan wonen te St Agatha-
Berchem eerst, daarna te Ukkel. Om 
in zijn onderhoud te voorzien geeft 
hij les en schrijft veel : in 1904 komt 
zijn tweede roman « Van Licht en 
Duisternis » klaar, artistiek beter dan 
zijn eersteling; hij publiceert ook in 
«De Nieuwe Gids», «Groot Neder
land » e.a. tijdschriften. Hij bezoekt 
de Cistercienser-Abdij van Westmalle 
en komt onder ""de indruk van het 
kloosterleven. Wanneer hij in Parijs 
woont, heeft hij onder zijn kennisen 
o.m. ApoUinaire, Satie e.a. Hij be
sluit met Léon Bloy kontakt op te 
nemen : het socialisme had hem, die 
naar een veel meer omvademend en 
blijvender antwoord zocht op de le
vensvragen, geen voldoening geschon
ken. Bloy brengt hem in verbinding 
met een priester — en het antwoord 
op zijn geestelijke nood vindt hij in 
het katolicisme. Op 24 februari 1911 
laat hij zich dopen en zijn huwelijk 
kerkelijk inzegenen. In 1933 gaat hij 
in het klooster en zijn vrouw wordt 
Karthuizerin te Solesmes. Wanneer 
zij ziek wordt en het klooster moet 
verlaten, keert ook hij terug. 

Tijdens de eerste wereldoorlog 
keerde hij van Parijs naar Nederland 
terug en werkte mee aan verschillen
de Nederlandse bladen en tijdschrif
ten, waarin hij schreef over de 
Franse literatuur. Tijdens'de oorlog, 
in 1917, sterft zijn vriend Léon Bloy 
en ook in zijn gezin wordt hij be
proefd : zijn driejarig jongetje sterft. 

Van der Meer werkt nu regelmatig 
mee aan « De Nieuwe Eeuw » dat het 
leidende katolieke, literaire tijdschrift 
wordt. Aan de verruiming van de 
geestelijke horizont van het Neder
lands katolicisme werkte hij op niet 
te onderschatten wijze mede, door 
zijn kontakten met de buitenlandse 
literaturen en door de ruimte van zijn 
geestelijke visie. De ramen naar Eu
ropa werden opengezet en hij wees 
ook naar Vlaanderen dat voorop was 
gegaan en waar o.m. het expressio
nisme eerder en intenser doorbrak. 
Hij wijst o.m. naar dichters als Wies 
Moens en Karel Van den Oever. 

Wanneer in 1922 «Roeping » ver
schijnt, is er reeds een tamelijk-be-
drijvige groep katolieke auteurs aan 
het werk om de vernieuwing te vol
tooien : hun bedrijvigheid is vaak 
rumoerig en het literaire en geeste
lijke leven is tussen de jaren '20 en 
'30 zeer bewogen. Van der Meer de 

Walcheren is de baanbreker van een 
vernieuwd katolicisme in een ver
nieuwde literatuur. De groep jonge 
katolieken, waaronder de gebroeders 
Gerard en Henri Bruning, Jan Engel
man, Albert Kuyle, Albert Helman, 
Gerard Wijdeveld, Anton van Duin
kerken, Gerard Knuvelder, was t a 
melijk heterogeen en hun verzame
len rond < De Gemeenschap > duurde 
niet lang : met Kuyle werd «De 
Nieuwe Gemeenschap » meer sociaal 
gericht en de « ruk naar rechts » die 
ook in Vlaanderen plaatsgreep, vol
trokken. Nog niet zo heel lang gele
den heeft « De Standaard » in een be
spreking van « Katholieken en fascis
me in Nederland > met een verbijs-
terend-partijdig en soms smerig stuk
je de jonge katolieke auteurs van die 
generatie uitgescholden voor hyper-
religieuse dwepers en fanatici, ach
terlijke reaktionnairen die de «ver

plaatsje naast Léon Bloy. « De Stan
daard > noemde de auteur van < Gei
le qui pleure > een Frans reaktionnair 
schrijver »... 

Pieter Van der Meer de Walcheren 
moge zich troosten : zijn naam ge
noemd in dat verband en in dat blad, 
op die wijze, is voor hem een eer ! 

Men heeft wel eens beweerd dat hij 
meer Fransman was dan Nederlan
der, omdat hij zo vertrouwd was met 
het Franse geestesleven en de kuituur. 
Hij zelf reageerde hiertegen. Toen de 
oorlog uitbrak in 1939 schreef hij een 
< Bekentenis» die spreekt voor zijn 
Nederlands — zelfs Groot-Nederlands 
— nationaal gevoel : «Ik wist niet 
dat ik het beeld van mijn land zo 
diep in mij draag, dat het zo onuit
roeibaar één is met mijn hart , met 
mijn ogen, met de adem van mijn 
longen, met al de weefsels en de 
bloedvaten van mijn lichaam, met 

de struktuur van mijn geest... Ik ben 
niet tegen Duitsland, ik ben niet t e 
gen Engeland, ik ben niet tegen 
Frankrijk. Ik ben eenvoudigweg voor 
Nederland ». 

Boven de tijdstromingen staande, 
vrij van elke groep of kliek, getuigde 
hij voor zijn tijd, voor gisteren zoals 
voor vandaag, voor waarden die onaf
scheidbaar zowel met onze Neder
landse kuituur als met de gehele be
schaving onverbreekbaar verbonden 
zijn. In zijn «Dagboek > en in zijn 
meer-bandig werk «Mensen en God» 
geeft hij een overzicht van ontmoe
tingen, gebeurtenissen, grote en klei
ne feiten waaraan dit geestelij k-rijke 
leven ook zo rijk was. Achter al die 
feiten en ontmoetingen staat het kla
re oordeel en het diepe inzicht van 
deze aristokraat, die het niet slechts 
naar de naam doch ook naar de geest 
is geweest en gebleven. 

Toen Pieter Van der Meer de Wal
cheren zeventig werd, verscheen bij 
Lannoo een rijk-geïllustreerd «Pieter 
van der Meer de Walcheren en 
Vlaanderen», dat een ontroerende 
bijdrage bevat van de thans vijfen-
tachtigjarige : < Waarom ik van 
Vlaanderen houd ». 

Al wat onze Nederlandse kuituur-
gemeenschap geestelijk rijker maakt, 
m a a k t ook ons sterker, geeft ons 
meer recht en reden tot fierheid, 
geeft ons dagelijks gevecht om het 
kleine stukje recht, om de paragraaf 
van een wet en de vierkante meter 
bodem een grootser en blijvender 
achtergrond. 

Figuren als Pieter Van der Meer de 
Walcheren kunnen ons, die bij dit 
gevecht zo vaak gekonfronteerd wor
den met menselijke kleinheid, lafheid, 
leugen en verraad, weer doen geloven 
in de adel en de schoonheid van de 
menselijke geest. En daarom danken 
wij hem. 

J.D. 

GEEN GOUD VOOR DE BISSCHOP 
Onlangs vergaderden de leden van de Vereniging ter 

Bevordering van het Vlaamse Boekwezen. De V.B.V.B. 
heeft niet alleen een lange naam, maar ook een lange 
lijst van niet te onderschatten verdiensten die de hui
dige bloei van de Vlaamse letterkunde ongetwijfeld fel 
gestimuleerd hebben. 

Deze vereniging is daar terecht trots op en danbaar 
eert zij jaarlijks de personen die haar in haar akties 
gesteund hebben. Ter gelegenheid van haar jaarlijkse 
boekenbeurs te Antwerpen schenkt zij telkens een 
« gulden boek » aan de persoon die zich — buiten de 
vereniging — bijzonder ingespannen heeft om het 
Vlaamse boek in Vlaanderen of daarbuiten meer weer
klank te geven. Dit « gulden boek » t5 in feite een klein 
gouden juweel dat een miniatuurboekje voorstelt en 
waarin de naam van de laureaat gegraveerd wordt. 
Twee jaar geleden werd in de persoon van burgemees
ter Craeybeckx de stad Antwerpen onderscheiden om 
haar medewerking bij het organiseren van ^de steeds 
meer sukses kennende boekenbeurzen die in haar rui
me feestzaal gastvrij onderdak geboden worden. De 
tweede laureaat was de heer Schmook, de ex-direkteur 
van de Antwerpse biblioteken die in deze funktie in
derdaad geholpen heeft om het Vlaamse boek onder 
onze mensen populair te maken. 

De vergadering die de V.B.V.B. verleden week hield, 
had als voornaamste programmapunt de selektie van 
de laureaat '65. Het meest gesteunde voorstel betrof 
Monseigneur De Smedt, bisschop van Brugge. Deze 
geestelijke had er namelijk op aangedrongen, ter be
loning van de geslaagde studenten meer en betere prijs-
boeken te schenken. Alhoewel deze herderlijke be

moeienis ons veel simpatieker is dan zijn schamele be-
perkingsmaatregelen voor Franse preken in de Viaamse 
kustkerken, was dichter-romancier Jas Vandeloo het 
met deze keuze niet eens. 

De onder-direkteur van de uitgeverij Manteau is be
slist Vlaamsvoelend, maar toch beriep hij zich niet op 
flamingantische redenen om de bisschop uit kompetitie 
te houden. Vandeloo vond dat er objektief gezien an
dere mensen waren die (niet van op de komfortabele 
hoogte van een bisschopszetel herderlijke taal sprekend, 
maar gewoon in het praktische leven) voor de bevorde
ring van het Vlaamse boek meer verdienste hebben. Bij 
voorbeeld een Vlaamse luitenant die in het bezettings
leger in Duitsland, te midden van een typisch Belgische 
mentaliteit moet vechten om het Vlaamse boek in de 
Belgische sodatenbiblioteken voldoende ingang te doen 
krijgen. 

Wij kunnen iets voor dit standpunt voelen. Veel zelfs. 
Zo echter niet de meerderheid van onze boekhandela
ren. Er zat voor Jos Vandeloo niets anders op dan met 
een retorische vrüag voorrang te geven aan de bisschop: 
« Goed, de bisschop dan! Maar moeten wij tijdens de 
uitreikingsplechtigheid dan ook 2/3 Nederlands en 1/3 
Frans spreken ? ». Het was geen toppunt van geestig
heid, -wel een rake opmerking die onze uitgevers en 
boekverkopers hun voorgenomen beslissing plots in een 
juister daglicht deed zien. Het bisschoppelijke laure
aatschap werd dan ook hartelijk weggelachen. Een be
tere bekroning lag voor de hand. Deze moet echter tot 
begin november geheim blijven. Proficiat Jos, proficiat 
V.B.V.B. 

Boekengilde 'De Klauwaert' 
BRUSSELSESTEENWEG 8 - LEUVEN 

VRAAGT MEDEWERKERS EN MEDEWERKSTERS 
voor binnen- en buitenland. 
Indien U jong bent, van literatuur houdt en flink wat wil 
bijverdienen voor uw studies, dan komt U beslist in 
aanmerking. 

SCHRIFTELIJKE AANVRAGEN AAN HET SEKRETARIAAT V.D. VERENIGING. 

^ y S s ^ ^ X V ^ 

\k^/ Xg/ 
f drukkerij MKB 

dit merk op al uw drukwerken 

is een waarborg van kwaliteit 

uit een jong, vlaams, modern 

en dynamisch bedrijf. 

Kapellensteenweg 324-326 te KALMTHOVT (Antw.) Tel. : (03)74.83.78-74.86.78 
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DE VOLKSUNIE 

KIMEN BIJ 

H e t is in de politiek wel eens noodzakelijk, in de andere parochie te 

gaan neuzen naar wat er zich daar afspeelt. Men moe t zijn licht over

al opsteken om op alles voorbereid te zijn en des te doelmatiger zijn 

eigen batterijen op te stellen. 

W e zijn in de laatste tijd nooit beter gediend geweest dan met een kort 

geschriftje van niet meer dan 3 bladzijden, dat u i tgaat v a n de « Rénova -

ï ion Wal lone » en dat werd opgesteld door Marcel Th i ry , de vaste se-

kretar is van de Académie de langue et de l i t térature frangaises. Een 

Brussels ambtenaar , een hele meneer , die zich al eerder geroerd heeft en 

zich bij meer dan een gelegenheid berucht heeft gemaakt . 

Het stuk biedt het grote voordeel 
goed geschreven te zijn; er ontbreekt 
niets aan om duidelijk te zijn. De 
titel zegt al genoeg : «l'occasion 
manquée », de verzuimde gelegenheid. 
Hij slaat op de regering die de laatste 
trein heeft gemist. Bedoeld wordt de 
laatste kans om voor de Walen de 
situatie te redden, door het voeren 
van een realiteitspolitiek. 

Marcel Thiry is er van overtuigd 
dat de verkiezingen van mei 11. een 
echte elektorale opstand zijn geweest, 
door het werk van de twee regerings-
pardjen te veroordelen. De veroorde
ling slaat vooral op de taalwetten; 
ze -̂s in Wallonië en te Brussel zeer 
ra.'ikaal geweest. Ze slaat ook op de 
voorgenomen nieuwe grondwet, die 
wordt voorgesteld als een pakt tus
sen klubs. 

De verkiezingen, zegt Marcel Thiry, 
hebben het terrein effen gemaakt, de 
pre'.onstitutioneie steigers zijn weg
geveegd. Dat waggelend kaartenhuis
met zijn taaigeleuter, met zijn tries-
ti-^ overschot,' het ontmande artikel 
22, en met zijn berucht noodsein is 
d e r de verbolgen kiezers platgetrapt. 

Tc 1 reeering die wil opbouwen en 
nis,, eeuw.g opnieuw gaan kalfataren, 
m:33t van de gelegenheid gebruik 
ma'.ien om, op een nieuwe kerf, goed 
werk te presteren na zo'n fameuze 
rukwind. 

Dat was, volgens Marcel Thiry, de 
eerste troef die de regering moest 
uitspelen. Goed werk voor de Walen 
en de Brusselse frakofonen natuur
lijk; aldus wordt door hen bedoeld 
en verwacht. 

De tweede troef was de persoonlijk
heid van de eerste-minister zelf. De 
heer Harmei is een Waal, een man 
van grote innerlijke waarde en met 
veel politieke ervaring, die door de 
prikkelbare Vlamingen aanvaard 
wordt en blijken van obediëntie aan 
de tv.'eetaUgheid heeft gegeven. Zo'n 
eerste-.ninister was er de man naar, 
nu voor goed en dringend daarenbo
ven een ware grondwetswijziging 
door te voeren (dhr M. Thiry onder
streept t ware »). Hij alleen was in 
staat het « accord des Belges » door 
een vaste en vriendschappelijke ver

zoening, in de politieke gelijkheid 
tussen de twee « communautés » te 
verwezenlijken, zonder de beveiliging 
van de rechten en de belangen der 
Brusselaars gevaar te doen lopen. 

De tekst van M. Thiry biedt het 
voordeel duidelijk de intenties en de 
verzuchtingen van Walen en Brusse
laars bloot te leggen. 

De geleerde academicus is de me
ning toegedaan dat dhr P. Harmei 
met zijn regeringsverklaring naar een 
dualistische vorm van België evolu
eert. De eerste-minister geeft inder

daad aan de valse axioma's van de 
officiële unitaristen de brui, da t is 
van hen die het federalisme in strijd 
achten met elke historische vooruit
gang. Gaan de regionale aspiraties 
niet in de richting van de geschiede
nis en wint het regionalisme geen ter
rein op de unitarismen die de negen
tiende eeuw had verstikt ? 

Het is dhr P. Harmei die dat erkend 
heeft en dhr M. Thiry die het aan
stipt. 

Maar de eerste-minister is een te 
doortrapte politieker om dat niet, 
met zijn bekende Harmeliaanse voor
zichtigheid, anders in te kleden dan 
als regionalisme ^ verder gaat hij niet. 
Want het koeplétje, hoe onverbidde
lijk gedikteerd door de feiten, blijft 
toch louter platonisch woordenspel. 

De kulturele autonomie rukt aan, 
zegt M. Thiry, met haar twee minis
ters, met haar twee kultuurraden. 
Doch er is een grote maar, want 
aangaande de grond van het pro
bleem, aangaande de o rg^ iza t i e van 
het ware politieke evenwicht tussen 
Wallonië en Vlaanderen met (en on
danks) hun ongelijk aantal inwoners, 
houdt men zich alleen tevreden met 
het memoreren van iets dat, in de 
overtuiging van Walen en Brusselaars, 
slechts bedoeld was als een sluwe 
streek ten einde er een wet door te 
krijgen, die voorgoed de Vlaamse 
overheersing In België zou vestigen; 
en met het memoreren van de Ronde 
Tafel die door de grondverschuiving 
van 23 mei 1965 werd kapotge.slagen. 

De partijen hebben, na twee jaar 
hard labeur, een waarborgformule ten 
gunste van de minderheden uitge
werkt die de Vlaamse rechterzijde 
kan bevredigen, dat wil zeggen die 
alleen maar in schijn de Vlaamse 
overheersing de pas afsnijdt, vermits 
zij onuitvoerbaar is. 

Zó ten minste vat dhr M. Thiry 
het op. 

Desondanks blijft de formule, door 
de Ronde Tafel uitgewerkt, voor hem 
boerenbedrog : een aaneenschake
ling van valse waarborgen voor de 
Walen en van kapitulaties tegenover 
het Vlaamse radikalisme. 

De heer M. Thiry heeft lef ! We 
vernemen aldus uit de pen v^n een 
vooraanstaand vertegenwoordiger der 
Waalse kuituur, hoe onze landgenoten 
uit de zuiderprovincies denken. Zij 
krijgen nog niet genoeg; de Vlamin
gen uit alle partijen moeten nog meer 
toegeven om hun honger te stillen. 

De regering Harmei zal zich op de 
eenparige, of in elk geval op de door 
een meerderheid aanvaarde konklu-

zies van de Ronde Tafel beroepen, om 
de grondwetsherziening door te voe
ren. En denken dat de kiezers «neen». 
geantwoord hebben (M. Thiry) ! 

Blijft nog het allergrootste boeren
bedrog. Dhr Collard heeft een min
derheid Waalse socialisten voor de 
regering doen stemmen, door hun de 
prioriteit voor Wallonië voor te spie
gelen en te beloven, precies op het-« 
zelfde ogenblik dat dhr P. Harmeli 
voor het C.V.P.-kongres beloften af
legde, waarvan «De Standaard » de 
inhoud voor vier kolommen aldus be 
paalde : geen prioriteit voor Wallo
nië. 

Zo fopt men Frederik. Dat wooré 
is van mij. Maar dhr M. Thiry schrijft 
verder : wij, Walen, zullen zijn wa# 
Vlaanderen wil, omdat dhr Harmei 
niets anders kan willen, door nief 
luidop op het geschikte moment, zo-« 
als hi] daartoe in staat was, te ver* 
klaren dat het uur aangebroken waa 
België op .zijn ware grondwettelijke 
basis — dit is op de dualiteit — te or-i 
ganizeren. 

De heer M. Thiry doet er geen doek
jes rond; zijne en onze inzichten over 
de oplossing van het gerezen konf likt 
lopen dezelfde kant uit, al verschillen 
ze grondig van kleur. 

Een laatste vraag vanwege de vas
te sekretaris der Franstalige akade-* 
mie voor taal en letterkunde. Zal de 
oppositie de zaken naar Waalse zin 
kunnen rechtzetten ? De kleine 
fransgezinde groepen zullen zich roe
ren en men luistert scherp naar wat 
ze schrijven, ageren en interpelleren. 

Zal ook de P.V.V. de moed opbren
gen om zich te verzetten tegen de 
rampspoedige parodie van de grond
wetsherziening ? Maar zij is verlamd 
door haar zegepraal. Haar antivlaam-
se propaganda bracht haar 28 zetela 
op, doch haar Vlaamse vleugel t rekt 
het laken naar zich toe. Zij speelt 
verstoppertje en kondigt inmiddels 
een kampagne aan «om beter de; 
Belgische grootheid te doen kennen ». 

De tijd is evenwel voorbij dat men 
dacht België te redden door meer 
Brabangonnes te zingen. 

Ook dat woord is van dhr M. Thiry !1 
Het artikel van M. Thiry hebben wij 

onder de aandacht van de Volksunie
lezers gebracht, om hen in te lichten 
over de gedaChtensfeer, die in de 
kringen van volbloed Walen en frans-
gezinde Brusselaars heerst. We moe
ten de wapens van de tegenstanders 
leren kennen, om ze beter onschade
lijk te kunnen maken. Zij komen ook 
bij ons spioneren. 

L. Elaut. 

PARLEMENTAIRE VRAGEN 
VLAAMSE SCHOLEN 
TE BRUSSEL 

Bij de wet van 30 juli '63 
nam de regering op zich, elk 
jaar te Brussel tien lagere 
scholen op te richten. Reeds 
in '63 en in '64 haalde de re
gering kunst- en vliegwerk 
uit om de indruk te geven dat 
ze zich aan haar aantal hield. 
Een kneepje bestond er o.m. 
in, bestaande scholen te split
sen. Dit jaar vond men dit 
kneepje niet eens meer nodig. 
Er zouden slechts één of twee 
scholen opgericht zijn ! 

Dit feit was aanleiding 
voor een parlementaire vraag 
van senator Jorissen (zijn 
25e), die als volgt geformu
leerd wordt : 

« Bij de wet van 30 juli 
1963, artikel 5, nam de rege
ring de uitdrukkelijke ver
plichting op zich te Brussel 
nederlandstalige scholen op 
richten. 

Het getal tien per jaar voor 
het geheel van het arrondis
sement Hoofdstad - Brussel 
werd toen nadrukkelijk voor
opgezet als een adnvjnistra-
tieve verplichting in een 
koninklijk besluit dat artikel 
5 van de wet van 30 juli na
der omschrijft. 

De minister gelieve me 
mee te delen, hoeveel neder
landstalige scholen in het 
raam van deze wet opgericht 
werden én thans in werking 
zijn : 

voor het schooljaar '63-'64, 
voor het schooljaar '64-'65 en 
voor het schooljaar '65-'66 ». 

DE BRUSSELSE 
UNIVERSITEIT 

Tengevolge van de wet vaii 
9 april '65, houdende onder
scheidene maatregelen voor 
de universitaire expansie, 
krijgt de Vrije Universiteit te 
Brussel grotere toelagen. 

Uit de memorie van toelich
ting bij het wetsontwerp, zo
wel als uit de parlementaire 
handelingen blijkt het dat 
deze toelagen ten dele voor
zien werden voor de verdere 
splitsing van de Brusselse 
universiteit. 

Zo lezen we in de memorie 
van toelichting door de mi
nisters Janne en Van Els-
lande, bij het ontwerp van de 
wet houdende diverse maat
regelen voor de universitaire 
expansie (senaat, 17 februari 
1965) over de expansie van 
de vrije universiteiten : 

« De vrije universiteiten 
bevinden zich in een zeer be
narde financiële toestand ; de 
redenen die de goedkeuring 
van de wet van 2 augustus 
1960 gerechtvaardigd hebben 
gelden nog steeds en 'tekenen 
zich scherper en scherper af: 
de spectaculaire aangroei van 
het aantal studenten, de zwa
re last van de splitsing op 
taalgebied die organizatorisch 
doorgevoerd werd te Leuven 
en binnen enkele iaren volle

dig moet verwezenlijkt wor
den te Brussel ». 

In het verslag namens de 
Kommissie voor Nationale 
Opvoeding door volksverte
genwoordiger Lacroix (1 
april 1965) lezen we ander
zijds over de verhoging van 
de toelagen : « De Katolieke 
Universiteit van Leuven, die 
thans 16.800 studenten telt, 
heeft haar onderwijs sedert 
lang volledig gesplitst. In de 
Vrije Universiteit van Brus
sel is de taaisplitsing aan de 
gang en reeds voor zeven tot 
acht tiende verwezenlijkt 
(p.3) ». 

Anderzijds antwoordde mi
nister Janne in de vergade
ring van de senaat van 17 
maart 1965 op een vraag van 
senator Lahaye : « M. Lahaye 
vroeg mij of de splitsing van 
de V.U.B, kan geprogram
meerd worden. De gesprek
ken, welke de minister met 
de universiteit voert, laten 
toe te zeggen dat deze laatste 
doorlopend en in de zin van 
een programmatic aan haar 
splitsing werkt, maar ik kan 
niet zeggen hoeveel tijd er 
vereist is om ze te verwezei> 
lijken (Beknopt Verslag p. 
451). 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
De voorafgaande tekst is 

het eerste gedeelte van een 
vraag van senator Wim Joris
sen over de toestand van de 
toestand van de Brusselse 
universiteit. Hij vervolgt : 

« Nadat de V.U.B, aan ieder
een heeft laten verstaan dat 
ze stelselmatig verder zal 
splitsen en daarvoor de no
dige toelagen krijgt, schijnt 
de beheerraad beslist te heb
ben dit jaar tot geen verdere 
splitsingen over te gaan. 

Deze ongehoorde houding 
wekt grote verontwaardiging 
in alle Vlaamse kringen, 
waarbij karakteriseringen als 
« misbruik van vertrouwen >; 
en « bedrog » niet ten on
rechte gebruikt worden. 

Wil de minister mij mee
delen welke maatregelen hij 
denkt te treffen zo het inder
daad juist zou blijken dat de 
V.U.B, zich niet aan haar 
overeenkomst met de staat 
zou houden ? ». 

Tot daar de vraag. 

KRUISPUNT RIEMST 
Op een andere vraag van 

senator Jorissen heeft minis
ter De Saeger een gedeelte
lijke voldoening gegeven. Die 
vraag handelde over het be
ruchte kruispunt te Riemsl 
(Limburg) waar de ongeval
len legio waren. De waar
schuwingsletters « stop » zijn 
opnieuw aangebracht. Verde
re maatregelen acht de mi
nister voor Openbare Werken 
niet nodig. Hopen we dat hij 
gelijk heeft en dat de bijko
mende waarschuwingsletters 
« stop > voldoende zullen zijn 
om het aantal doden en ge
kwetsten drastisch naar om
laag te drukken. 
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PERSSPIECEL 

Men brengt niet straffeloos meer de 
Vlaamse vijver in bevlieging. Toen de 
franskiljonse magistratuur naar oude ge
woonte de stok zocht om de klassieke 
Vlaamsgezinde hond te slaan, in dit geval 
politie-officier Van Steenkiste, vî erd deze 
stok de steen in de Vlaamse kikkerpoel. 
Men kan Vos(sen) heten en toch niet zo 
snugger zijn, want in de terugkrabbe-
lingsbeweging van prokureur Vossen 
herkenden we iets van de fabel, dat de 
Vos en de druiven te groen waren. Het 
wordt tijd dat de Vlamingen even weinig 
aan hun Vlaamsgezinden laten raken als 
de Walen aan ONZE Voerstreek. En zo 
zijn de twee voornaamste temas naar 
voor gebracht. 

DE GAZET 
De Gazet van Antwerpen moet in de 

zaak Van Steenkiste alle lof gebracht. Zij 
heeft in dit geval van anti-Vlaamse af
dreiging gereageerd op een heftige manier 
die een solidariteit bewijst, die we meen
den alleen in de Waalse pers te kunnen 
vinden. Nu de zaak ook blijven volgen. 
Op een joernrlistiek vlotte manier wordt 
Prokureur Vossen van uit zijn farizeërs-
toga in zijn klein vuil hemdje gezet. 

« Maar de prokureur van Brugge, die 
zich hier ternauwernood achter de orders 
van het Ho£ van Beroep te Gent kan ver
bergen, schendt voor het publiek ook zijn 
eigen gelaat. 

Wij kunnen heiii in dit verband verze-
Jioren, dat te Ooslende en daaibuiten ele
menten uit het verleden van de li. Vossen 
opgerakeld worden, die voor de h. proku
reur niet vleiend zijn. 

Men spreekt van een revue, die hij als 
student zou hebben helpen monteren en 
die niet bepaald politiegezind was en men 
spreekt vooral van het allesbehalve interes
sante avontuur te Westkapelle toen de h. 
Vossen met een hoeveelheid sraokkelboler 
de Belgisch-Nederlandse grens over wou. 

Het is toch niet denkbaar, dat een pro
kureur met een complex zou bezield zijn 
ten opzichte van doeaniers en politieman
nen. Evenmin als wij willen geloven, dat 
hij van zijn hoge machten wil gebruik mo-
ken om de toepassing van de taalwet en de 
praktijk van de eentaligheid van Vlaande
ren zoals die door de h. Van Steenkiste te
recht werd nagestreefd, te remmen. » 

Het Volk 
Benadrukt dat het duidelijk is, hoe men 

Van Steenkiste als « Vlaming » wil tref
fen. Het Vossenfabeltje dat hij niet vol
doende opgetreden is, zelfs al had hij 
verlof bij de betoging in Oostende, pakt 
niet meer. Dat dat onnozel prokureurke 
mi^-ohien eens terug de dossiers over de 
d!"imitering van de IJzertoren openslaat. 
A er ooit spraak is geweest van « inlich-

Gemeente BORGERHQUT 
• 
Vf^'^MING VAN EEN 
V WINGSRESERVE 
VOOR : 

1) HULPMETSELAAR 
(werkman) 

2) SJG ER 
(werkman) 

• 
De bekendmaking geschiede in 
het Belgisch Staatsblad van ; 
17 SEPTEMBER 1965. 

• 
Voor alle inlichtingen met be
trekking tot de deelnemings-
voorwaarden, gelieve men zich 
te wenden tot het «Secretariaat» 
ten Gemeentehuize, de eerste 
vijf dagen van de week, tussen 
8 u. 30 en 17 u. (tel. nr 35.02.65). 

tingen » doorgeven dan was het daar. 
Brave Vlaming, weet gij, dat met « zelf
bestuur » wij onze prokureurs zelf be
noemen ? Dan zullen dergelijke Vossen 
wel een toontje lager zingen. 

« We menen te weten dat adjunct-com
missaris Vansteenkiste voldoende bewijzen 
kan aanvoeren dat hij op 22 augustus als 
actief politie-officier is opgetreden en dat 
hem terzake geen enkel verwijt kan tref
fen, integendeel. 

Doch het is duidelijk dat men met de 
nieuwste versie van de h. Vossen op een 
ander terrein verzeild geraakt is. We zijn 
hiermee paast de'zaak. Uit gans het onder
zoek dat de h. Vansteenkiste ondergaan 
heeft is duidelijk gebleken dat men hem 
verdenkt de verklikker te zijn bij de Vlaam
se organisaties van politiemaatregelen. Gans 
het onderhoor betrof zijn activiteit als 
lid en bestuurslid van verscheidene Vlaam
se organisaties. 

Terzake mag wel opgemerkt dat de h. 
Vansteenkiste, die zoals ^ e n weet sinds 
jaren reeds behoort tot het bestuur van 
de Vlaamse Volksbeweging te Oostende — 
een omstandigheid die hij nooit verborgen 
heeft — op het stuk van de actie tegen 
de Franse preken aan de kust zich steeds 
gehouden heeft aan het officieel standpunt 
van de VVB en zich steeds gekant heeft 
tegen manifestaties in de kerken en ook de 
verboden betoging van 22 augustus te Oos
tende afgekeurd heeft. » 

•tWlMi, 

Iglm • «I ||nnKR-«H oyvt Oe v«rMmro«»-
l^ftjl3M3 vu* • e«s parlementaires ». 

« Maar wat te denken over de tegenwoor
digheid van twee senators van de Volk»-
\inie in Ramersdaal, de genaamde Janssens 
en Roosens ? Deze parlementairen die toch 
de toestanden moeten kennen, zijn de ver-
•ntwoordelijken van dit gekke avontuur. Zij 
hebben het gedaan uit politieke demago
gie, overtuigd dat zulke houding hen de 
twijfelachtige bewondering van « de har
den » van hun beweging zou geven. Zij 
bebben zich niet bekommerd otm de zestig 
'kinderen die de school vulden, die het 
doel van hun expeditie was. Want wanneer 
er geen zware gevolgen zijn geweest is 
het zeker hun fout niet geweest. » 

« Les responsables » zijn de aanhitsers 
uit Wallonië, die de domsten in de VoeS-
streek hebben aangehitst, hoewel het 
Centrum Harmei deze streek als Vlaams 
moest erkennen. 

'HET LAATSTE NIEUWS 
Een zaak mogen wij nooit vergeten. Er 

zijn altijd twee maten en twee gewichten 
in de Vlaams-Waalse verhoudingen. Plaats 
naast elkaar IJzertoren - Van Steenkiste, 
Voerstreek - Moeskroen, hier ook ter in
tentie van Kiebooms, met zijn « Vlaams 
imperialisme » in Wallonië, ingeval 
Straatsburg aan onze franskiljons genoeg
doening zou verschaffen. Een lezersbrief 
uit Wallonië. 

« Als Vlaming^en in Wallonië worden wij 
volledig over het hoofd gezien. Door kerk, 
gemeente en staat. 

De Vlamingen durven in Wallonië vaak 
hun eigen taal niet meer spreken, blijk
baar omdat zij beschaamd zijn ten opzich
te van de Waalse vrienden. 

Toen ik in een ziekenhuis door een 
Vlaamse geneesheer verzorgd werd, wei
gerde deze zijn moedertaal te spreken. De 
verpleegster had er hem nochtans op ge
wezen dat ik Vlaming was. 

Is het om de Walen genoegen te doen, 
dat sommige Vlamingen in Wallonië Frans 
spreken ? 

Ik stel vast dat de Walen in elk geval 
deze inspanning niet dioen. Zij trekken 
aaa één enkele koord. 

F-en misnoegde Vlapiing uit Gilly. » 

Naar aanleiding van de « bonbons » 
in de onwettige Franse school te Remers-
daal, wijst Pallieterke op de reusat itige 
fopspeen die de taalwetters ons met die 
faciliteiten in Voerstreek en andere ge
bieden bereid hebben. 

« Want wie zijn de goede vaderlanders, 
wie zijn de echte demokraten i* 

De Vlaamse jongelui die zaterdag op een 
weliswaar burleske maar spektakulaire 
wijze herinnerden aan de gelijkheid in 
rechte en de ongelijkheid in feite of de 
heerschappen van Luik en hun suppoosten 
in Remersdaal die in de Voer een Franse 
school instandhouden, volkomen in strijd 
met de letter en zeker met de geest van de 
wet 1 

De nieuwe Voer-streek uitgehaald in Re
mersdaal is niet alleen de uitdrukking van 
de klassieke machtswellust der fransspre-
kenden in het Belgikske, zij is tegelijk, ik 
zei het reeds, een klare illustratie voor de 
defensieve stellingen die de Vlamingen se
dert 23 mei betrekken 

Of men het wil of niet, maar de verkie
zingen hebben ons emotioneel een paar 
banken achteruit geplaatst. Voor wie het 
Belgisch klimaat kent baart dat geen ver
bazing. De verwachte, homogene en in
drukwekkende doorbraak van de Volksunie 
werd in de typische sleer van het Bolgieks-
ke overschaduwd door de wilde voorsprong 
van de PVV. De Brusselse en de Waalse li
berale kiezers werkten angstaanjagender 
dan de Vlaamse Volksunie-stemmers. In 
plaats van zich verder te buigen over de 
Vlaamse faciliteiten begon de politieke we
reld zich plots, met een ernst, een betere 
zaak waardig, zorgen te maken over Waal
se prioriteiten 

En dat is het toppunt : wij Vlamingen 
moeten opnieuw vechten voor de Voer 1 Wie 
had zulks ooit durven denken in de 
Vlaamse wigwams i> Destijds zette men zijn 
borst in paraplu en heette het dat vooraf 
een aantal Vlaamse ei^en moesten worden 
ingewilligd alvorens de grondwetsherzie
ning de Vlaams-Waalse verhoudingen kon 
bevriezen. Nu acht men zich al gelukkig 
als opperste verworvenheid te kunnen be
weren « dat er geen sprake van kan zijn 
dat de taalwetten worden gewijzigd » 

Le Peuple 
De kasseismijters van Le l'euple doen 

heel verontwaardigd over de uitgedeelde 
karamellen van Remersdaal. Zij geven ons 
een nieuwe senator in de persoon van een 
zekere Janssens - zal wel Jorissen moeten 

Standaard 
Bracht een reportage over de soldaten 

die ingezet werden in West-Vlaanderen, 
om de oogst binnen te halen. 

Nog eens een kleine psichologische 
studie over Walen en Vlamingen. Uit de 
mond van een matroos is het als volgt 
samengevat. 

De Vlamingen werken eerst hard en 
eten dan. De Walen eten eerst en werken 
niet. « Il fuat que La Flandre se sent 
aimée ». 

« Het eerste uur vlotte zeer goed. Alaar 
daarna ging het wat minder vlug. Zij had
den « soldatenkoeken » op zak « om er te
gen te kunnen ». 

Een soepboer uit Izegem bracht 's mid
dags eten voor de mannen. « 't Is kermes-
se », zei hij. « Zie eens wat ze krijgen : 
stevige preisoep, een kiekebil met appel
moes en aardappelen en een ijsje ». 

— Tevreden ? vroegen wij aan een ma
troos. 

— Helemaal, zei hij. Wij zijn hier met 
40 Vlamingen en 40 Walen. We gaan er 
geen taalkwestie van maken, maar deze 
middag hadden wij al drievierden van het 
werk gedaan, en de Walen éénvierde. Maar 
ze w£iren de eerste om te eten, hoorl » 

Het is erg gesteld met de eenheid in 
ons dierbaar vaderland, als men al die 
bovenstaande verschillen leest. Maar als 
het vaderlands hart niet meer aan het 
trillen gaat, dan zullen de kraaien het uit
brengen of liever de « meerlen », volgens 
dit verslag in Het Handelsblad. 

« De « Moniteur de Louvain » meldt met 
buitengewoon veel genoegen, dat in het 
bosch van Berthem al de meerlen, dage
lijks en met ongelooflijk « entrain » de 
« BrabanQonne » zingen. Een vaderlandei 
van Leuven had eene merel gevangen en 
haar het nationaal aria geleerd, waarna hij 
het dier in gemeld iiosoh liet vliegen. Kor
ten tijd nadien konden al de meerlen van 
Berthem de « Brabangonne » fluiten. De
zelfde vaderlander van Leuven heeft beslo
ten om dit lied aan een paar andere meer
len te leren en die dieren alsdan in het 
bosch van Heverlé te laten vliegen, ten ein
de in de lanen van dit bosch insgelijks het 
vaderlandsch aria zou weergalmen. » 

« Nooit zal men ons een morzel gronds 
ontwringen, zolang één merel leeft ». 
Spijtig stond dit hartversterkend voor
beeld van vogelpatriottisme onder de ru
briek « Het Handelsblad schreef honderd 
jaar geleden ». 

Waiier Luyten. 

HARTENS RAYHOra 

behanger 
— gordijnen 
— tapijten 
— vloerbeldeding 
— wandbeldeding 

Jules Adantstraat Nr 141 
KRAAINEM 
Telefoon : 20.31.78. 

b 

B 

r a n 

TEL 

E C O 

d s t o f f e n 

(03) 32.04.77 

32.02.10 

|Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaiiteitsspeeigoed 
Spellen voor groot en klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog om 
kosteloze Drochure, fo-
tolljsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
belde geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

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

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs Huwelljks-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! Alleö ge-
helm ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen 
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DE VOLKSUNIi 

BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

Brasschaat 
De Volksunie Brasschaat stelt 

vast dat het aantal verkeersonge
vallen op de Bredabaan de laat
ste maanden srhrikwekkend is 
toegenomen; vele van deze onge
vallen waren met dodelijke af-
ioop. 

De Volksunie wijt deze onge
vallen gedeeltelijk aan overdreven 
snelheid, maar vooral aan het 
feit dat het verkeer op deze baan 
reeds lang het verzadigingspunt 
heeft overtroffen-

De Volksunie dr ingt bij het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen aan dat onverwijld 
drastische maatregelen zouden 

eenomen worden ter beveiliging 
an het verkeer en van de bevol

k ing op de baan; ondermeer door 
he t opvoeren van de kontrole op 
de snelheid, het aanbrengen van 
knipperl ichten bij de zebrapaden 
en het invoeren van een blauwe 
zone op het gedeelte der Breda
baan tussen gemeentehuis en 
Door Verstraefelaan. 

De Volksunie eist van het Kol
lege van Burgemeester en Schepe
nen vanwege de Minister van 
Openbare Werken de formele be
lofte op de vragen : 

1) Dat de aanleg van de auto
strade Antwerpen - Breda een 
prioriteit zou bekomen zodat de
ze zou kunnen opengesteld wor
den voor het verkeer ten laatste 
in 1970. 

2i Dat in het plan van aanleg 
er \oor zal gezorgd worden dat 
een rechtstreekse verbinding de
ze autostrade met het cent rum 
van de gemeente zou verbinden. 

Mechelen 
GEMEENTERAAD 

Reeds met de gemeenteverkie
zingen werd door de Volksunie 
een felle kampanje gevoerd ten 
gunste van het Mechels Minia-
tiiur-teater. In de gemeenteraad 
brak ir. Oscar Benard dan ook 
een lans om de belachelijke sub
sidie van 10.000 frank te verho
gen tot een bedrag dat waardig 
zou zijn aan deze instelling. 

De CVP-BSP meerderheid wilde 
van geen liefde weten. Al de her
r ie rond deze kamertoneelgroep 
had ondertussen tof gevolg dat 
de provincie de toelage naai om
hoog heeft gevoerd tot 56.000 fr. 

Opsomming werd dan nog ge
geven van de verdere reeks be
langwekkende tussenkomsten 
(bevlagging der stad, het aan
brengen van zebralijnen op Nek
kerspoel, verbetering van de weg 
naar Muizen en beveiliging van 
de bewoners van de Brusselse-
steenweg). 

Een voorstel van Fons Van de 
Werf, ingediend op het ogenblik 
dat de CVP-BSP-meerderheid een 
verhoging van de watertarieven 
met 100 %stemde, teneinde toch 
voor de grote gezinnen een ver
minder ing te verkrijgen werd 
verworpen met meerderheid te
gen minderheid. Tot slot m a s de 
recente verkiezing van de heer 
Fon.s Van Stappen tot schepen 
worden in her inner ing gebracht. 
Ir, Oscar Benard stelde als tegen
kandidaat mevrouw Cools-Tam-
buyser (eveneens lid van de GVP) 
welke deze kandidatuurs te l l ing 
aanvaardde en daarmee aan het 
licht bracht dat de CVP-traktie 
onderl ing in felle ruzie lag. De 
uitslag der geheime s t emming 
luidde 17 voor van Stappen, 4 
voor Mevrouw Cools en 3 onthou
dingen. 

De heer Van Stappen heeft zijn 
rol van zogezegd Vlaams stem
menlokker flink beloond gezien. 
De Saeger heeft hem n u ook op
genomen in zijn kabinet als pers-
attaché. 

Als algemeen besluit kan men 
vaststellen dat het werk van on
ze mandatarissen in de gemeen
teraad de Volksunie in n a u w 
kontakt b reng t met de bevolking, 
zodat daarmede grote snksessen 
in de toekomst voorbereid wor
den.. 

VLAAMSE KLUB 
Al de Vlaams nationalisten van 

de hele provincie Antwerpen, en 
ook vanuit het Brabantse worden 
verwacht op het Bruegeliaanse 
volksbal op zaterdag 9 oktober 
65 in de stedelijke feestzaal, Me-
rodestraat te Mechelen, Aanvang 
21 uur . Toegang 40 fr. Het orkest 
Peter Philips blaast en strijkt er 
de s t emming in. Nu meer dan 
ooit moet het Vlaamse gezel-
schapsleven aangemoedigd wor
den. Mechelen rekent dan ook op 
de belangstell ing van alle sympa-
tisanten Het sukses is verzekerd. 

Merksem 
VERGADERING 

Op de eerstvolgende vergade
r ing voor aJ de leden van onze 
afdeling zullen onze mandatar is 
sen in gemeenteraad en COO 
verslag ui tbrengen over h u n wer
k ing in deze bestuursorganen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onze gemeentelijke mandata-
. rissen houden zitdag iedere eer

ste maandag van de maand van 
19 tot 21 uur , alle donderdagen 
van 20 tot 21 u u r in het Vlaams 
huis « Tyl », Bredabaan 298. Men 
kan ook telefonisch afspreken. 

COO • Leo Michielsen, 45 55.90; 
fiskaliteit : Lieven Kalingart 
45.85,19; gem. belangen : K. Van 
Bookjl 45.57,77. 
VROUWEN AFDELING 

Onze vrouwen, die zich tijdens 
de twee voorbije kieskampanjes 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H. MiS — 16.00 : Voor boer 
en tuinder — 18.30 : De Plintstones 
(100e afl,) — 16,55 : Mens en dier 
op de Shetlandeilanden (II) — 
18 25 : Klein, klein, kleutertje — 
18.45 : De grijze wolf, avonturen
film voor de jeugd — 19.55 : Weer
bericht — 20.00 : TV-nieuws — 
2015 : Sportweekend — 20.40 : 
Getekend : Will Ferdy, een show-
programma met Will Ferdy, Annie 
Palmen, Chris Wijnen, Tonia, Bina 
Pia, Louis Neefs, Johnny White — 
21.20 : Populair ballet — 21.35 : 
Moed en karakter In de politiek. 
Vijfde en laatste afl. : « Gouver-
T-eur John M, Slaton > — 22,25 ; 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 
19,00 : Zandmarmetje — 19,05 : 
Teletaalles : Engels. Vijfde les : 
The present — 19.20 : De Flintsto-
nes, lOle afl, : De verkennersjam
boree — 19.45 : Zoeklicht — 19 55 : 
De Weerman — 20.00 ; TV-nieuws 
— 20,30 : Drie dozijn rode rozen 
toneelspel door Aldo de Benedetti 
— 22 00 : Fllmverslag van de voet
balwedstrijd Bulgarije-België — 
22.30 : TV-nieuws. 

19.30 : Voor geld en recht, 9e afl : 
Recht zal geschieden — 19,55 : De 
Weerman — 20,00 : TV-nieuws — 
20,25 : ' t Is maar een woord — 
20,55 : Speelfilm : Het brood der 
jonge jaren, film van Herbert Ves-
sely, met Vera Tsjechowa — 22,15 : 
TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19,00 : Zandmarmetje — 19,05 • De 
schat van Malta. Ie afl. ; Ontvoerd 
— 19,20 : Kijk omhoog. Sterren
kunde voor ledereen — 19,55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19,59 : 
Weerbericht — 20,00 : TV-nieuws 
— 20,25 : Het Hof van Assisen 1886 
(1). Reconstructie van de eerste 
Assisenzaak in het in 1886 nieuwe 
Paleis van Justit ie (eerste dag) — 
21,50 : Première — 22,15 : Penelope 
— 22,45 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 

D I N S D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Filmmuseum van de schaterlach. 
De virtuoos, filmklucht met Billy 
West — 19.20 : Internationaal 
Jeugdmagazlne — 19.30 : Tiener
klanken — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
•wijkagenten, 34e afl, : Toody en 
Lucille verhuizen — 20,50 • Pano-

. rama — 22.00 : Gastprogramma. 
De katholieke gedachte en actie — 
22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
15.00 : Televlsum — 19 00 : Zand
mannetje — 19.05 : De wereld Is 
klem. India, 2e afl, : Kumbh Mella 
en de tempel van de Arenden — 

19 00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Teletaalles : Engels. Zesde les : A 
rise m salary — 19,20 : Tienerklan
ken — 19,56 : De Weerman — 
20.00 : TV-nleuws — 20,25 : Het 
Hof van Assisen 1886 (II). Recon
structie van de eerste Assisenzaak 
in het In 1886 nieuwe Paleis van 
Justitie (tweede dag) — 22.00 : 
TV-nieuws — 22.05 : Close-up van 
John Huston. 

Z A T E R D A G 
15 45 : Atletiek. Rechtstreekse re
portage Frankrijk-Rusland — 16.32: 
Teletaalles : Engels — 17.00 : 
Schooltelevisie — 18,05 : AtleTiek 
(vervolg) — 18,55 : Zandmannetje 
— 19.00 : Religieus programma : 
Luceat, rooms-katholieke uitzen
ding — 19,30 : Volkskunde. Op 
mijn kloefen zal Ik vrijen — 19,55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19,59 : Weerbericht — 20,00 : TV-
nieuws — 20,25 : Intergezin, spel-
programma — 21,35 : Echo — 
22.0S : De onkreukbaren. 2e afl, : 
De kroongetuige — 22,55 : TV-
nleuws. 

niet onbetuigd hebben gelaten, 
hebben gewacht tot na de kermis 
en verlofperiode om te rug op 
gang te schieten. De vergadering 
op maandag 13 septeimber, onder 
voorzitterschap van Maria Van 
Grinsven-Ghijs, werd d ruk bij
gewoond. Met veel brio werd het 
voornaamste p u n t van de dagor
de, het jaarlijks kerstfeest voor 
de kinderen en s impat isanten, 
aangepakt. 

Br worden honderden steun-
kaarlen tegen vijf frank in oin-
loop gebracht. Wie omslagen van 
chocolade-repen bewaard heeft, 
moet deze inbrengen bij Mevr. 
Van Grinsven of in het Vlaams 
Huis « Tyl », wie nog bruikbaar 
speelgoed op zolder heeft liggen, 
brenge het b innen . 

Alle geschenken worden in 
dank aanvaard, Borrewaterstraat 
22, telefoneer 45,70.15 en wij ko
men het halen. 

LIMBURG 

Limburg 
KA DERVERGADERING 

Te Hasselt had vorige zaterdag 
een bijeenkomst plaats in Hotel 
Warson, waarop een kleine hon
derd kaderleden en propagandis
ten u i t de provincie aanwezig 
waren. 

Deze vergadering werd georga-
nizeerd op initiatief van de kom
missie welke door het hoofdbe
s tuur is aangesteld om de Volks-
unieorganizatie in L imburg na 
de verkiezingen te rug effektief te 
laten werken. 

Senator Jorissen bracht al de 
problemen die hiermee samen
hingen naar voor, en in een le
vendige en openhart ige diskussie 
met de aanwezigen k w a m er een 
beter licht op de bestaande pro
blemen. 

De aanwezigen werden he t er 
over eens dat de parti j in Lim
b u r g tijdelijk zou geleid worden 
door een voorlopig bes tuur , dat 
in zijn samenstel l ing en wer
kingswijze unan iem door alle 
aanwezigen werd goedgekeurd. 

Dit bes tuur zou reeds zeer snel 
bij elkaar komen om te t rachten 
een werkprogramma op te stel
len en te doen uitvoeren, om de 
werking in de provincie zo ratio
neel mogelijk te koödineren en 
te rug s tuwing te geven. 

Senator Jorissen beloofde te
vens dat he t centrale partijbe
s tuu r L imburg zal helpen waar 
dit nodig is en voor zover dit 
kan . 

Twee Antvk'erpse jwrlementai-
ren hadden zich alvast verbonden 
om regelmatig aan dienstbetoon 
te komen doen. 

Zepperen 
VOLKSBAL 

De plaatselijke afdeling van 
Vriendenhand r icht op zaterdag 
25 september, in samenwerking 
met het Limburgs Volksblad, een 
groot volksbal in, in de zaal Cleom 
tegenover het gemeentehuis . Eer
ste dans om 20 uur , met het be
taamde orkest van Louke Aay, de 
Nachtegalen (vijf uitvoerders -
met veldsterkte stereoinstallatie). 
Als animators en zangers mogen 
wij verder verwachten ons aller 
Bob van Velm en Cyriel van Ko
zen. Aan aparte bars worden 
wijn en l ikeur geschonken. 

Op he t gemeenteplein is par
k ing voor mins tens honderd wa
gens. Wi l t u oude vrienden 
weerzien of nieuwe vrienden ma
ken, komt naar Zepperen op za
terdag 25 september. 

OOST-VLAANDEREN 

Deinze 
DIENSTBETOON 

Nevele, volksvertegenw. Wan-
nyn , 1ste vrijdag van de m a a n d 
te 19 u u r thu is . 

Deinze, volksvert. W a n n y n , 2de 
vrijdag van de maand te 19 u u r 
bij MauT. Onderbeke, Van Eeck-
houtestr . 45, Deinze. 

Machelen, volksverteg. Wan
nyn, 3de vrijdag van de maand , 
te 19 u u r in café « De Leiezonen» 
Stationsstx. 

St. Martens-Latem, volksverteg. 
Wann.yn, 4de vrijdag van de 
maand te 19 u u r bij Coppens 
Raymond, Brakclstr. 30, St. Mart 
Latem. 

Aalter, prov. raadslid Omei-

HULDE AAN PATER STRACKE 
Op zondag, 12 december 1965, wordt Pater Stracke negen

tig jaar. 
Onder het voorzitterschap van Mevrouw Dosfel werd een 

komitee opgericht da t diezelfde dag te 10 u u r in de zaal Bl-
cherlijk, Frankrijklei 85, Antwerpen, aan deze verdienstelijke 
Vlaming een nationale hu lde brengt . 

Het inr ichtend komitee roept reeds n u alle verenigingen en 
Vlamingen op om die dag vrij te houden en op deze hu lde 
aanwezig te zijn. 

Nadere berichten, hierover volgen. 

Vandekerchove, iedere zaterdag 
van 10 u u r tot 12 u u r thu i s . 
Brugstraat 4, Aalter of op af
spraak 74,10,44, 

Gent 
Op 26 sept, a,s. te 11 u u r 30 zal 

in de kerk der B.P, Dominikanen, 
Halstraat te Gent. de jaarlijkse 
zielemis voor wijlen Leo Vinde-
vogel plaats bobben. 

Op 25 sept, is het juist 20 jaai 
geleden dat Leo Vindevogel werd 
vermoord in naam van de Belgi
sche gerechtigheid. 

DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoord. Wouters , 

iedere vrijdag 18 u u r tot 20 u u r , 
Roeland, Korte Kruisstraat 3, 
Gent . 

Provinciaal raadslid Van Oote-
ghem, 1ste en 3de donderdag van 
elke maand , te 20 u u r 30, Roe
land, Korte Kruisstraat 3, Gent. 

Gemeenteraadslid G. Deroo, 
2de maandag van iedere m a a n d , 
20 mi r - 21 u u r . Roeland. Op af
spraak thu is , Raketstr. 8, Gent. 
Tel. (09) 22.68,83. 

Ledeberg 
DIENSTBETOON 

Gentbrugge, schepen V. Wit
ten berghe, elke woensdag 18 u u r 
19 u u r ; op he t gemeen.tehuis. 

Merelbeke, prov. raadslid Van 
Ooteghem, 1ste m a a n d a g van ie
dere maand 20 u u r 30, Berken
hof. 

Zeveneken, schepen Van Pete-
ghem, iedere dag na telef. af
spraak 51.56,36. 

Grentbrugge, prov. raadslid 
Van Ooteghem, iedere dag na te-
lef. Afspraak 52.72.87. 

Eekio 
DIENSTBETOON 

Volksvertegenw. Wouters , 1ste 
zaterdag van de maand in het 
Vlaams Huis, van 16 uu r tot 18 
u u r . 

Prov, raadslid M. Stals, 3de za
terdag van iedere maand , in het 
Vlaams Huis, van 16 uu r tot 18 
u u r . 

Zelzate, de heer De Grieze Jo
ris, iedere zondag thuis , van 10 
u u r tot 12 uu r , Burg. De Slercq-
str, 2, Zelzate. 

Maldegem, M, Stals, prov. 
raadslid, 3de zaterdag van iedere 
maand , van 15 u u r tot 16 u u r 
in café « Stadsschouwburg ». 

Evergem 
DIENSTBETOON 

St. Amandsberg, gemeente
raadsleden Ritzen, Calluwaerts en 
De Kegel, elke dinsdag, te 20 
uu r , in café St. Aimand, Ant
werpse stwg. (bij gemeentehuis ) . 

Lovendegem. Mare Stals, prov. 
raadslid, 1ste zaterdag van de 
maand 15 u u r tot 16 u u r bij Van-
dercruyssen Hugo, Kerkstraat 40, 
Lovendegem. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
LEDENWERVING 

Met he t oog op de bestuursher-
kiezing word t te Blankenberge-
Uitkerke intensief gewerkt om 
het aantal leden nog in de hoog
te te krijgen. Wie nagelaten 
heeft z 'n l idmaatschapsgeld te 
vereffenen, kan alsnog terecht 
bij de afd- sekretaris : J, van Pa
rijs, leperstr . 7, Blankenberge. 

HUWELIJK 
Op 24 sep. werd te Blankenber

ge he t huwelijk ingezegend tus
sen juffr. J. De Bondt en d h r Ce-
sar De Coninck, plaatselijk VU-
bestuursl id. Onze welgemeende 

.gelukwensen aan het jonge paar. 

Brugge 
BESTUURSIIERKIEZINGEN 

Zonder tegenbericht zullen te 
Brugge in het Vlaamse tehuis 

« Breydelhof » op zaterdag 16 
oktober a,s, de bestuursherkio-
zingen plaats vinden voor de VU-
afd. Brugge, Assebroek en St. 
Kruis. 
VAN HET GOEDE TEVEEL 

Op zat. 25 sep, hebben we te 
Brugge de keus tussen het bal 
van de Brugse Vers tandhouding 
van Toneelkringen (in de stads
schouwburg) , he t bal van bur* 
gemeester P. Leys (Jagershof-St-
Andries) en een voordracht voor 
het ANV door publicist en radio-
spreker Kees Middelhof (Breydel
hof, Brugge) . 
VANDALEN 

Vandalen hebben in de nach t 
van 19 op 20 sept. enkele ru i t en 
van het Vlaams Tehuis « Breydel
hof » vernield. De daders zullen 
wel onbekend blijven doch met 
een werd aangetoond da t « de 
anderen » de n ieuwe ui t ingen 
van Vlaams leven naar waarde 
weten te schatten. 
ZITDAGEN 

Het AVV h o u d t zitdag in he t 
lokaal « Breydelhof », Suveestr. 
2, Brugge en d i t iedere donder
dag en d insdag van 19 tot 20 u u r 
en iedere zaterdag van 10 tot 12 
u u r . 
PROVINCIERAAD 

Onze fraktie in de Weslvlaamse 
provincieraad komt op 25 sep, te 
Brugge samen, en dit me t he t 
oog op de voorbereiding van de 
zit t ing van 1 oktober a.s. Wie 
nu t t ige suggesties heeft, kan de
ze richten tot Mr Guido Van In, 
Predikheren rei 20, Brugge, tel. 
050.37599. 
LEDENWERVING 

- De Brugse VU-a,fd. besliste tot 
een intense ledenwerving; de 
voorbereiding van gemeenteraads-
en parlementsverkiezingen heeft 
inderdaad tal van personen nader 
tot de parti j gebracht Verwacht 
wordt dat deze personen t hans 
niet zullen aarzelen om onze ka
ders aan te vullen 

zoekertjes 
Welke dynamische Vlaamse 

firma kan mi j aan werk helpen, 
als opzichter van won ingbouw of 
als vertegenwoordiger in bouw
mater ia len. Ik ben 37 jaar e n 
reeds zwaar beproefd. 

Schrijven redaktie blad ü 25. 

Bezoek res tauran t « De Vlaam
se Kelder », Handschoenmarkt 9 
bij O.L.V. kerk Antwerpen. 

Verzorgde keuken. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
Begin oktober sset de Kontakt-

I h i b zijn zesde werkjaar in . 
Cïedurende die vijt voorbije Ja

ren werden de meeste vergadam-
gen voorgezeten door onze voor-
Bitter Mr. Hugo Sehiltz. 

Om hulde te brengen aan hem, 
«Is voorzitter van onze Kontakt-
klub heeft het bestuur gemeend 
hem een dmer aan te bieden en 
wel op donderdag 30 september 
1965 te 20 uur in het loicaal «Bris
tol», Prankrijklei 19 te Antwer
pen 

U kunt aanzit ten op dit dmer 
door storting van 165 fr. op post
rekening 1275 01 van J. Dillen te 
Borgerhout, en dit tot 25 dezer. 

Het diner wordt opgeluisterd 
door het orkest « Podonoswki ». 

miUusstrftat 111 of isekrctarls .Tuul 
Caulreels, August \ an Dael'^traat 
18. 

Edegem 
Vrijdag 8 oktober te 20 u u r 

koni l pix)fessor Florquin , bezie
ler van het befaamde taallrio van 
de TV, me t zijn medevN'erkers 
Annie van Avermaat en Fons 
Fraelers een avond verzorgen in 
de parochiezaal Elsdonk, me t als 
onderwerp : « Dal Nederlands 
van ons ». 

Kaarten aan 2-5 fr. Deze avond 
word t irigeiic-ht door de Knltu-
rele Kring. 

Mechelen 
LEDl•^Vl':RGiDERI^G 

De afdeling Mechelen zelte een 
p u n t achter de val^antie met een 
leden\ergader ing in het Gulden-
hu i s . 

Gerijpcnleraadslid Ir. Oscar Re-
nard gaf een overzicht van de 
reeks interpellaties en voorstellen 
die tol nu toe roeds ui tgingen 
y«n de fraktie. Belangwekkende 
resultaten morh ton reeds ge
boekt worden. 

Een interpellatie over h e l on
derhoud \ a n het stedelijk zwem-
dok had een peisoneelsaanpas-
sing lot gevolg en de veizekering 
da l herstel l ingswerken zouden 
uitgevoerd vvoiden. Fen aan
klacht van gemeenteraadslid Fons 
Van de Werf betreffende he t uit
blijven van hervormingen aan 
de Mechelse Groenlenmarkt ver
wekte grote beroering. Verder 
werden o.a. voorstellen gedaan 
betreffende de verbetering der 
u i t rus t ing voor de gemeentescho
len, en verschillende wegenis-
werken. Een voorslel tot vermin
der ing van de belasting op h e l 
tewerkgesteld personeel voor mid
denstanders met minder dan tien 
personeelsleden werd door de 
meerderheid verworpen. 

Verder werden toelagen ge
vraagd voor de s t icht ing Lode-
wijk De Raet en de Vlaams Na
tionale Jeugd. Deze laatste word t 
vanaf volgend jaar toegekend. 

Schilde 
Aan onze vrienden over he t 

land : noteert nu al 10 november, 
jaarlijks Volksuniebal Schilde in 
de zaal « Pallieter » aan de Turn-
houlsebaan. 

Reuzeorkest - R&u/efeest - Reuze-
s t emming . 

Wilrijk 
VOOBDRACUT 

Over enkele weken zal dr Flo-
ren t Veeckmaas in het Vlaams 
Huis « Lange Wapper » een 
voordracht houden over de « Lan
den achter het IJzeren Gordijn ». 

Dr. Veeckinans bereisde prak
tisch alle kommuii is t ische staten 
van Europa en heeft hierover 
heel wat te vertellen. Volgende 
week zal de juiste d a t u m vSin de
ze veelbelovende spreekbeurt wor
den medegedeeld. 
SPAARKAS 

Vrijdag 17 september j . 1 . werd 
in de « Lange Wapper » he t 
spaarkaslje van « De Plakkers » 
boven de menigvuldige doop-pin-
ten gehouden. « De Plakkers » — 
wat een dubbeUinnige b e n a m i n g 
— zullen voorlaan iedere week 
tenmins te 5 fr. H- 1 fr. = 6 fr. 
sparen. Het ledenboek van de 
« Plakkersspaarkas » telt roeds 
47 ingeschrevenen, maar het 
spaarkaslje heeft 63* gleuven zo
dat er dus nog heel wat personen 
k u n n e n aanslui ten. Belangstel
lenden die ook de Vlaamse deugd 
van het sparen willen beoefenen 
gelieven zich hiervoor te wenden 
tot de steunpilaren van het 
spaarwc/.on in onze gemeente : 
voorzitter Gaston Krols, Sinl-Ca-

BRABAffr 

Aarschot 
Met de bedoeling een ru ime 

k r ing van Vlaamsvoelenden ui t 
Aarschot en omgeving in ©en ge
zellige sfeer samen Ie brengen en 
aldus he t samenhorigheidsgevoel 
van he t Vlaamsbewuste deel van 
onze bevolking te versterken, 
r ichten de Vlaamse verenigingen 
van Aarschol een Vldamse dans
avond in,, op zaterdag 16 oktober, 
in de Wit te Molen te Aarschot. 

Aanvang te 20 uu r SO. 
Orkest : de Comancheros. 
Inkom r 40 fr. 
Toeganskaarten en plaatsbespre

k ing ; van nu af, op de seoreta 
r iaten : 

Waule r s Paul, Langdorpsestwg 
7, Aarschot. 

Van Hoof Paul, Alberllaan 18, 
Aarschot. 

Brussel 
Op zondag 26 «epleinber a.s te 

10 u u r 30 in de kapel van de KP 
Je«uiten, Brialmontstraat 11 te 
Brussel, plechtige H. Mis ter na
gedachtenis van de overleden le
den van VOS en ter bie/ondere 
' intentie van wijlen Karel De Fey-
ier. Kanselrede door E P. O i c k 

Nadien volgt, in het lokaal 
i( Graaf van Egmont «, J . Van 
Praetstraat 28, een korte huide
zi t t ing ter nagedachtenis van K. 
De Fe) ter. 

Dworp 
Zaterdag 2, zondag 3 en maan

dag 4 oktober 1965. richten de 
Pallieters hun jaarlijkse mossel
en frietkermis in, met opbrengst 
ten voordele van een Kerst- en 
Smt-Niklaasfeest voor de Dworf>-
se kinderen (telkens van 18 urn-
af). 

VU-Iokaal : De Leeuwerik, Cha-
bert J., 34 Kerkstraat Dworp. 

Op 2 okt. te 19 u u r 30 zal Dr, 
volksvert. Anciauji aanwe/.ig zijn. 

Kapeiie-op-den-Bos 
Na de verkiezingstrijd, afgeslo

ten m e i een feestmaal en de ver
lofperiode, zijn wij op vrijdag 17 
dezer in vergadering bijeengeko
m e n o m ons nieuw bes tuur te 
kiezen, onder leiding van onze 
kantonale afgev.jardigde Deblieck 
Finmin. 

Op deze vergadering werd het 
bes tuur vernieuwd en verru imd 
en ook leden opgenomen van de 
gemeenten Londerzeel en Nieu
wenrode om de winlerwerkzaam-
heden zo rendabel mogelijk te 
maken . 

Hierna dan het nieuw bes tuur 
van onze afdeling : 

Vooi-zitter : Pas Edward, Me-
ohelbaan 159, Kapeüe-opden-Bos. 

Sekrelaris : Huysmans Hector, 
Paslorijstraat 13, K. 

Penningmeester : De Schouwer 
Leopold, SI. Niklaaskv^ artier 13, 
K. 

Propaganda : Calders Leon, 
Bormstraat 23, K. 

Organisatie : Keymolen Frans , 
Toekomststraat 6, Londerzeel. 

Afgevaardigde arrondissemenls-
raad : Verhulst Aimé, Blauwen-
hoek 83, L. 

Leden : Deblieck F i rmin , Van 
Derieck Marcel, Peelers Jan , Van 
d e Braiide Karel, LoncJke Willie en 
Schepens H. 

Het secretariaat, vroeger waar
genomen door Firniin Deblieck, 
komt , om zijn taak als kantonale 
afgevaardigde te verlichten in an
dere handen . 

Wij danken de heer Deblieck 
voor zijn werk en toewijding voor 
onze afdeling. 

Laken 
Het afdelingsbestuur heeft be 

sloten de s ta tuta i re bcstuursvei- ' 
kiezing te laten doorgaan op vrij
dag 24 september om 8 u u r op 
ons sekrelariaat, Rich. Neybergh 
laan 188 te Brussel 2. 

De schriftelijke kandida turen 
moeten ingediend worden bij de 
voorzitter Frans Adang, Edm. 
Tollenaerestr. 19 te Brussel 2 . 

Alle leden worden dr ingend 
uitgenodigd op deze zeer belang
rijke verkiezingen aanwezig te 
zijn. 

Ondanks de vakantieperiode 
zijn we niet in slaap gevallen. 

We hebben ons ledenaantal 
van me t de verkiezingen tot n u 
praktiscii verdubbeld. Hartelijk 
welkom aan al de nieuwe mede
standers in ons midden . 

Voor de hei-fat hdbben we een 
k«mipemJ6 to t yeorylaaansiiag v«m 
de handel uitgekniutseld, zodat 
wij in de zelfde lijn blijven 
voortwerken als vroeger. Deze 
keer komen de bioscopen aan de 
beur t en worden de grootwaren
huizen opnieuw grondig aange
pakt. De bevolking van Laken is 
nog steeds voor 60 % Vlaams en 
dat moeten de handelaars niet 
vergelen. 

Rode-Alsemberg 
Ook Rode heeft n u zijn afde

ling. Op 17 september 1965 
werd onze afdeling officieel ge
sticht in aanwezigheid van ar-
rondisseanenleel sekrelaris Van-
thournou t en kantonaal afge
vaardigde Vandenbussche. 

Met volgende bestuursleden 
werdt gestart : voorzitter : Poel-
mans Gustaaf; secretaris : De 
Ganok Oskar; penningmeester 
Vanderjeucht Alfred; propaganda
leider ; Pouillon Florent; be
stuurslid ; Tilmans Maurits. 

Met 63 leden mogen we reeds 
van u u af zeggen ; Rode-Alsem
berg is er bovenop. 

Voor alle inl icht ingen : Poel-
m a n s Gustaaf, Gevaertweg 5'ik, 
? t Genesiu^^ Rode TPI . 58.48 01 

LIMBURG 

Tongeren 
VIERT TONGEREN SINT LUT-
GART? 

Op 26 september e.k. organi
seert de VTB een St Lutgar tdag 
in Tongeren met plechtige H. 
Mis, kerkraamwijding en akade-
niische zi t t ing. Zal Tongeren zelf 
meedoen ? 

In het verleden moesten we 
immers met spijl bestatigen da t 
St Lutgar t in haar geboortestad 
niet gevierd wordt , tenzij 'n beet
je in de St. Lulgarlparochie. Met 
angst hebben in het verleden de 
Tongerse geestelijke en wereld
lijke overheden steeds venneden 
de patrones van de Vlaamse Be
weging in he l daglicht te plaat
sen en zelfs de a.s. VTB-dag 
word! aan het Tongerse publiek 
niet bekend gemaakt. Ja, een 
overheid die in het verleden im
mer aanleunde bij de fi-anskil-
jonse kaste kon al n ie t anders 
doen. Hoe zal de franskiljon de 
Schaelzen zondag de akademische 
zi t t ing openen i> 

De Vlaamsgezinden van gans 
Zuid-Limburg maken voor a.s. 
zondagvoormiddag afspraak in 
Tongeren om mins tens een deel 
van de St. Lutgar tdag mee te 
maken. 

WEST-VLAANDEREN 

Oostende 
Onder het mol lo « Ons hoort 

het Noordzeestrand » nodigt de 
a Vlaamse M u b Kust » u i t op het 
groot avondfeest, op zaterdag 30 
oktober a.s. in het Kursaal te Oos
tende. 

Het hoofddoel van de « Vlaamse 
Klub Kust » is : gezonde, echt-
Vlaamse ontspanningsgelegenhe-
den oprichten aan de kus t (rui-
tersport , zeilsport. tennis enz.) 
terwijl materiele h u l p aan Vlaam
se noodlijdenden en een jaarlijks 
Sint Niklaasfeest voor Vlaamse 
kleintjes ook op het p rogramma 
staan. • 

Het feest vangt aan om 21 u u r 
in de Ambassadeurszaal en wordt 
opgeluisterd door het gekende or
kest Stan Philips. 

Toegangsprijs : 100 fr. 
Avondkledij verplicht. 

Roeselare 
DODENHERDENKING 

Op zondag 24 oktober h o u d t 
West-Vlaanderen zijn veertiende 
dodenherdenking te Roeselare. 
Te 10 uu r H. Mis in de Paters
kerk met kanselrede door Dom 
Albertus 'P i l , Benediklijn; te 11 
u u r herdenkingsplechtigheid in 
de zaal Gloei. Spreker Bob Degol. 
Deze mededeling geldt als per
soonlijke ui tnodiging. Elk zegge 
het voor t ! 

OVERLIJDEN 
Te Anderlecht overleed verleden 

week mevrouw C. Stegen, moeder 
van onze getrouwe vriend J. Ste
gen. Wij bieden de familie onze 
blijken van oprechte deelneming 
aan in he t zware verlies dat haar 
heeft getroffen. 

Verlof:BLANKENBERGE 

Cafê-Restaurant-Pensioen 

RUBENSHOF 
W e s t s t r a a t 79 

T e l e f o o n ( 0 5 0 ) 4 1 5 7 1 

V l a a m s e e'ezelHg^faeid 

SCHUIMHUBBEHMATRASSEN 
met 
Gebreve lee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTM.ATRASSEX 
(Brevet : 52973S) 
met 
Gebreve tee rde ka rkas sen 

AVET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 
(Brevet : 512767) 

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

Ind ien U geen ve rkoper 
in u w o m t r e k kent , s t u u r 
ons een kaa r t j e en we 
de d ich t s t bi jgelegen ver
zenden U het ad r e s van 
koper S ta r Zele. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Oppe r Beieren orkes t . 
S temming - p lez ier . 
Alle dagen, 's middags en 
's a v o n d s beste keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r ima koud buffet. 
Open d^g en n a c h t 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz. 

Staf W o u t e r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten da t men in 
de d r i e lokalen d« ech t e 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met d e 2 Hert jes . 

DORT THIERBRAUHOF I I I 
lang* an tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo-

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime pa rkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

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

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP» 
K e r k s t r a a t 9 

( b i j d e G r o t e M a r k t ) 

B a r - B o w l i n g - B u f f e t 

OOSTHOEK 
O o s t h o e k s t r a a t 17 

K N O K K E - T e l . 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
U i t b a t e r L e o V r e e s e 

F e e s t z a a l voor g r o e p e n 

E L E C . A P P A R . 

V e r m i n d e r i n g v r l e z e r s VU 
H u i s h . A p p . - R a d i o - T . V -

b a n d o p n e m e r s . . . 
37.92.57 E L A G R O 38.74.68 
D e D a m h o u d e r s t r . 2 3 , A n t . 

B O U W E N - W O N E N 

D e s p e c i a l i s t d e r 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J . LEEMANS Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T. 35.63.17 
Agent : De Coene. Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen. Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18, Deurne. T. 36.13.12 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kriüdtuinlaan 6. Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81 

BOEKEN - TiJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

H9TEL • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Hubenshof » 

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 
« Vlaams h u b Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden V.ü-
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DE FINANCIËLE TOESTAND 

DOOR MR F. VAN DER ELST 

II iK heb daarover een paf» 
lementaire vraag gesteld. Hier mo^ten 
wij eens te meer de formele verkla» 
ringen in twijfel trekken van de vo
rige minister van financiën, de heer 
Dequae, die aan het parlement ea 
aan het land de verzekering gaf dat 
de fiskale hervorming een blanco-
operatie was die geen belastingsver
hoging zou meebrengen. 

Wanneer wij de verklaringen horen 
van de huidige minister van financi
ën is het overduidelijk dat de vorige 
regering volledig gefaald heeft in 
haar politiek zoals deze uitgestippeld 
werd in de regeringsverklamig. 

D. FB Volksunie wenst een vol-
(ttBSTóige politieke partij te zijn die 
ftandacht besteedt aan alle proble-
knen die voor onze volksgemeenschap 
van belang zijn. Van groot belang zijn 
ongetwijfeld de openbare financiën. 
De staatsfinanciën hebben een zeer 
grote betekenis, niet alleen voor de 
Staat zelf, maar voor gans de eko-
nomie en voor gans de natie. De on
gunstige weerslag van slechte s taats-
ïinanciën kan katastrofale gevolgen 
hebben. 

Tot bij de verkiezingen werd door 
de vorige regering én door de rege
rende partijen, de C.V.P. en de B.S.P., 
steeds beweerd dat het met de staats

financiën uitstekend ging, dat de be
groting in evenwicht was, enz... Ter 
gelegenheid van de behandeling van 
de rijksmiddelenbegroting voor 1965 
werden door minister Dequae de 
meest geruststellende en optimisti-
mistische verklaringen afgelegd en 
werd de stellige verzekering gegeven 
dat de begrotingsvooruitzichten, zo
wel voor wat de uitgaven als voor wat 
de inkomsten betrof, betrouwbaar 
waren en juist geschat. 

E ïN van de voornaamste 
doeleinden die de C.V.P.-B.S.P.-rege-
ring zich in 1961 gesteld had was 
juist de sanering van de openbare fi
nanciën, het verminderen van de 
staatsschuld en het verwezenlijken 
van een strikt evenwicht tussen de 
inkomsten en de uitgaven. 

In een periode van hoogkonjunk-
tuur, met staatsinkomsten die reus
achtig gestegen zijn, moest dit van
zelfsprekend zijn. 

Doch nu de verkiezingen voorbij 
zijn horen wij de nieuwe minister 
van financiën plots alarmerende ver
klaringen afleggen en vernemen wij 
dat de toestand geenszins is zoals 
zijn voorganger ons voorhield. De 
heer Eyskens heeft het land gewaar
schuwd dat de vorige regering inte
gendeel een zeer bedenkelijke finan
ciële toestand achtergelaten heeft : 
verre van in evenwicht te zijn blijkt 
er nu een zeer groot deficiet te be
staan, niettegenstaande de verhoogde 
staatsschuld. 

O. FNZE vermoedens worden 
plots ten volle bewaarheid : men 
heeft het parlement en het land mis
leid en bedrogen. De verantwoorde
lijkheid van de heer Dequae is in 
deze aangelegenheid zeer groot. Wij 
hebben meer dan eens gewaarschuwd, 
omdat wij ons ongerust maakten over 
het steeds opdrijven van de staatsuit
gaven. Ik heb uitdrukkelijk de vraag 
gesteld of de Staat geen financiële 
verplichtingen op zich nam die slechts 
konden gedragen worden in een pe
riode van hoogkonjunktuur, doch die 
ondragelijk zouden blijken in een pe
riode van recesie. Ik kon niet ver
moeden, ten overstaan van de uit
drukkelijke verzekeringen van de mi
nister van financiën, dat de Staat 
zelfs in de periode van hoogkonjunk
tuur die wij kenden, zijn uitgaven 
niet kon dekken. 

grondwettelijke rol niet kan vervul
len wanneer het door de regering niet 
waarheidsgetrouw voorgelicht wordt, 
doch misleid. 

Hier moeten nog andere bezwaren 
aan toegevoegd worden : de minis
ters houden zich niet aan de door het 
parlement goedgekeurde begrotingen, 
vermits achteraf blijkt dat door kre
dietoverschrijdingen er veel meer 
uitgegeven is dan toegestaan werd. 
Het is betreurenswaardig, en ik heb 
dit feit ook reeds aangeklaagd, dat 
het parlement en de kommissie voor 
financiën geen aandacht schenken 
aan de waarschuwingen van het Re
kenhof. 

H< 

U= 
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stand, 

' IT is een zeer ernstige toe-
omdat het parlement zijn 

lIT het antwoord op een 
parlementaire vraag die ik stelde 
blijkt dat zelfs een van de essentiële 
regels voor de staatsuitgaven, de 
openbare aanbesteding, niet geëer
biedigd wordt. Hetgeen op het de
partement van openbare werken ge
durende de vorige legislatuur ge
beurd is loopt de spuigaten uit. 

Er is geen ernstige kontrole meer 
op de staatsfinanciën en zeker niet 
op de doeltreffendheid van de beste
ding der staatsgelden. 

Vorig jaar steeg de rijksschuld met 
7,8 miljard. Voor dit jaar steeg de 
rijksschuld met 12 miljard. Dan wan
neer de fiskale ontvangsten stegen 
met 6,4 miljard ten overstaan van vo
rig jaar ! Deze verhoging van de fis
kale ontvangsten vloeit hoofdzakelijk 
voort uit de meeropbrengst van de 
directe belastingen. Vermoedelijk is 
dit een gevolg van de fiskale hervor
ming. 

lET gaat echter niet op dat 
de huidige regering de verantwoorde
lijkheid afwentelt op de vorige rege
ring. Wij mogen niet vergeten dat de 
regering de emanatie is van de poli
tieke partijen die haar vormen en 
steunen. 

Het zijn uiteindelijk de C.V.P. en 
de B.S.P. die verantwoordelijk zijn en. 
verantwoordelijk blijven. Het zijn de
zelfde partijen die ook nu nog aan 
het bewind zijn en het land regeren. 
Het zal niet opgaan dat zij zich ver
schuilen achter de vorige regering. 
Het land moet weten dat zij de toe
stand geschapen hebben waarin wij 
beland zijn. 

Het is zeer de vraag of de sociale 
vooruitgang, die zogezegd door de vo
rige regering verwezenlijkt werd, geen 
schijnvooruitgang zal blijken te zijn. 

De ellendige resultaten van hun 
beleid steken schril af tegen de 
grootspraak van de « grote » partijen 
en hun « grote » staatslieden. 

K. LAN men overigens redelij
kerwijze verwachten dat de twee par
tijen die het tijdens de vorige legis
latuur zo slecht gedaan hebben het 
nu plotseling goed zullen doen ? Wij 
geloven het niet, maar wij zullen niet 
nalaten onze rol als oppositie te ver
vullen en met nog meer wantrouwen 
ten overstaan van de officiële verkla
ringen van regeringszijde scherpe 
kritiek uitoefenen in het belang van 
het land en onze werkzame bevol
king, die zeker niet verdient dat op 
zo lichtzinnige wijze omgesprongen 
wordt met de vrucht van haar arbeid 
en met haar welstand. 

Voor uw graafwerken, één adres: 
P.V.B A. 

ALWABO 
44, Kieldrechtsebaan. Verrebroek 
Telefoon : ( 0 3 ) 7 5 4 4 . 3 1 
• 
Alle graaf- en grondwerken 
met of zonder vervoer 
• 
VRAAGT ONZE PRIJS 
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Inf-erfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen • reklamewagens - kerken - huis-

ŷ  ifiiiÉ*liiifc kamers enz... 
^migggg OPGELET: Adresverandering 

• • • DE GELUIDSBRON" 
I H ^ ^ V Lange Leemstraat 32 
^ ^ H i r ANTWERPEN - Tel. : 33.04.93. 
^ ^ ^ ^ Radio • T.V. draagbare radiotoestellen 
IHBr platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
Mr enkel merken van de hoogste hoedanig-
^ held — Bandopnemers vanaf 2.250 F 

tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

U speciale voorwaarden. 

OOK JU KAN BOUWEN !! 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN.. • i 
Mooie landelijke villa, ekonomlsche stijlvolle halve villa, ruime standingvoUe meesterwoningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 

Een bedrag in dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID aan WERKELIJK SOCIALE PRUZEN 

V A N A F F 500 .000 , - Akte in handen. 

SLECHTS EEN ADRES : 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 
ANTWERPEN 

Meir 18 

(03)32.92.18 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

Molenstraat, 39 

(011)544.42 


