
Men verzoekt ons het volgende mede te 
delen : 

HU ZONDAG FRANSKILJONSE BETOGING 
TE KNOKKE-HET ZOUTE, OM 11 UUR AAN 
DE DOMINIKANENKERK. 
EEN STERKE VLAAMSE AANWEZIGHEID 
DRINGT ZICH O P ! 
(Te Antwerpen vertrekken de autobussen 
om 8 uur op de Linkeroever. Ook elders 
worden tochten ingericht). 

L M M nummer* 6 fr Weekblad - 9 oktober 1965 - nr 41 11» jaargang 

B^s^fum 
BLAD V A N DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

BEHEER : Maur. LEMONNIERl/lAN 82, BRUSSEL 1. TEl. 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

KEERT DE MOORDENAAR STEEDS TEROG NAAR DE PLAATS OER MISDAAD? 

NIEUWSTE VONDST IN ANTI-VLAAMS OFFENSIEF 
LEGER BEZETTE DE IJZERTOREN 
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VOLKSUNIE ZAL INTERPELLEREN IN PARLEMENT 
Einde mei 1925 gaf de Belgische legeroverheid bevel, op 
de frontkerkhoven in West-Vlaander en zowat 500 zer
ken van Vlaamse gesneuvelden kapot te slaan om met 
dit puin grintwegen aan te leggen. 

De veertigste verjaardag van deze militaire grafschennis 
werd verleden week gevierd met een nieuwe ontering 
van de begraafplaatsen van Vlaamse gesneuvelden : on
der het bevel van luitenant-kolonel Baele werden het 
Ijzerbedevaartterrein, de crypte met de graven en de 
nieuwe toren bezet door het bataljon West-V laanderen, 
een reserve-eenheid met territoriaal karakter. 

De bezetting van het IJzerputn en de toren begon 's 
ochtens en duurde tot omstreeks 2 n 's namiddags : ze 
ging gepaard met een reeks ergerlijke baldadigheden en 
grafschenderijen. De deur van de nieuwe IJzertoren 
werd ingebeukt en bovenop de graven van de gesneu
velden in de crypte werden machinegeweren en gra
naatwerpers in stelling gebracht. 

De bataljonskommandant werd door de heer Rik De 
Gheyn, sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee, om 
opheldering over dit ongehoord militair optreden ge
vraagd; hij weigerde elke uitleg en verantwoording. Een 
rijkswachtkapitein die verzocht werd, de zaak te onder
zoeken en op te treden om de graven, het vredesmonu-
ment («Nooit meer oorlog».') en de privé-eigendont 
van het Bedevaartkomitee te beschermen, scheen hoe
genaamd met geneigd om zich met de zaak in te laten. 
Urenlang bleef de toestand ongewijzigd, 's middags ge
bruikte het bataljon m alle gemoedsrust een middag
maal op de bedevaartweide en nog een paar uur later 
werd de bezettmg opgebroken zonder één enkel woord 
uitleg, zonder enige verontschuldiging of verklarimi. 

Terwijl de militairen bovenop de graven en op enkele 
passen afstand van de viertalige vredesopschriften oor-
loaje aan het spelen waren, werd door de sekretaris van 
het Bedevaartkomitee een protest telegram gestuurd aan 
de heer Moyersoen minister van landsverdediging. Op 
het ogenblik dat we dit schrijven is vanwege het mini
sterieel kabinet slechts het lakonieke antwoord geko
men « dat de zaak zal onderzocht worden ». Hoever het 
onderzoek staat en of het eventueel al verder is opge
schoten dan het onderzoek destijds naar de dynamileurs 
van de toren, is thans — anderhalve week na de feiten 
— nog met uit te maken. De minister schijnt al niet 
méér gehaast te zijn dan de Diksmuidse rijkswacht-
kapitein. 

Het Belgisch leger heeft steeds een zeer merkwaardige 
belangstelling gehad voor de IJzerbedevaart en het mo
nument te Diksmutde. Hierboven herinnerden we er 
aan, dat de bezetting van 28 september kan gelden als 
een ietwat late « viering » van de veertigste verjaardag 
der vernieling van enkele honderden grafstenen, be
stemd voor de wegenbouw. 

Dat was echter niet de enige militaire bijdrage tot de 
geschiedenis der IJzerbedevaarten. Op een perskonfe-
rentie van de Verbroederingen van het Veldleger te Brus
sel op 11 maart 1946 verklaarde een vooraanstaand 
militair, generaal Willenis, dat hij voorstander was van 

{lees veider onderaan blz- 3f 
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VAN STEENKISTE 

6eachte Heer Hoofdredakteur, 

Het onderzoek ingesteld door 
prokureur Vossen tegen de Oost-
endse politieofficier Van Steen-
kiste : nog buiten beschouwing 
gelaten dat het verleden van de 
prokureur zelf niet zo « politio
neel-zuiver » is en hij dus de 
eerste zou moeten zijn om zich 
>;o rustig mogelijk te houden, 
kan ik uit de feiten slechts vol
gende konklusie trekken : naast 
de duidelijke bedoeling om de 
heer Van Steenkiste persoonlijk 
en in zijn karrière te treffen, 
gaat het hier mijns inziens om 
een brutale intimidatiepoging 
die erop gericht is bepaalde ka-
tegorieën mensen ervan af te 
schrikken nog aan Vlaamse 
beweging te doen. 

Het Belgisch gerecht heeft 
tegen alle rechtswetten in, in 
het verleden reeds bij her
haling gepoogd alles wat vlaams-
gezind was te likwideren. De 
repressiewetgeving (door zgn. 
katolieke ministers en een zgn. 
kristelijke partij mogelijk ge
maakt) alleen reeds ontneemt 
het gerecht in Belgié elke aan
spraak op objektiviteit en juri
dische bekwaamheid. Maar nog 
steeds moet de flamingantenjacht 
verder gezet worden. Het wordt 
tijd dat figuren zoals prokureur 
Vossen eens figuurlijk en letter
lijk op hun plaats worden ge
zet ! Het geval Van Steenkiste 
zou wel eens als een boemerang 
kunnen werken ! 

J.L. - De Panne. 

WILFRtED MARIENS 

Waarde Redaktie, 

Met veel belangstelling heb ik 
het artikel van Walter Luyten 
gelezen over Wilfried Martens. 
Verschillende bedenkingen kwa
men bij me op. Ook enkele in
teressante anekdoten uit onze 
gemeenschappelijke studenten
tijd. W. Luyten zal wel een 
boekje vol hebben en hij heeft 
zich zeker beperkt tot enkele 
uitlatingen van W. Martens. 

Waarom ik U vooral s<hrijf ? 
Ten eerse is W. Martens nooit 
C.V.P.-er geweest, wat de Stan
daard ook mag schrijven. Hij 
heeft er altijd van gedroomd 
carrière te maken in de B.S.P. 
Wat mij veel interessanter lijkt 
bij de huidige minister-adviseur, 
is de evolutie die hij in enkele 
jaren heeft gemaakt van moge
lijke minister-ontvoerder tot ad
viseur. Want de jaren zijn nog 
niet ver af dat we in een klein 
groepje het plan van W. Martens 
op punt stelden om de toenma
lige minister van justitie te ont
voeren als stunt voor onze am-
nestie-aktie. Ja, ja, Wilfried 
droomde er toen van deze spek-
takulaire stunt uit te halen. Nu 
is hij adviseur van een minis
ter... 

Dr. K. - Antwerpen, 

GERECHTELIJKE POLITIE 

Mijnheer de Hoofdredakteur, 

Ik wil uw aandacht vestigen 
op « Le Soir » van 18-9-1965, 
waarin een artikel met als titel 
« Comment on flamandise la 
Police Judiciaire ». 

Daar ik gedurende tientallen 
jaren in dienst ben geweest bij 
deze politie, zal het mij wel 
toegelaten zijn, mijn eigen me
ning te zeggen. 

Over wat klagen de Walen ? 
Ze willen gelijkheid in de ver
deling der benoemingen tussen 
Vlamingen en Walen. Wij ook 
vragen dit, want het is wettelijk 
en natuurlijk dat in Brussel 
ieder politieman de twee lands
talen zou kunnen gebruiken. 
Het ware beter, hier in Brussel 
minstens vier talen te kunnen 
gebruiken. Het is een feit dat de 
echte tweetaligen (die enkel in 
aanmerking zouden mogen ko
men) grotendeels tussen de 
Vlamingen worden gevonden. 
Wat willen de Walen daar aan 
veranderen ? Zij plukken de 
\ruchten van hun domme kop
pigheid die ze jarenlang volge
houden hebben. 

De Walen vergeten te zeggen 
dat bij de Gerechtelijke Politie 
bij het Parket te Brussel ver

schillende van hiin stamgenoten 
(zowel kommissarissen als eerst
aanwezend inspecteurs en in
specteurs) in dien.st zijn die het 
Nederlands totaal onkundig zijn. 
Ieder Vlaming die met de Ge
rechtelijke Politie in aanraking 
komt (hetzij als getuige of be
schuldigde) heeft toch het recht 
in zijn taal te worden onder
vraagd. Hoe deze ondervraging 
dan zal gebeuren, is een raad
sel ! « Comment on flamandise 
la Police Judiciaire » : Hiervoor 
bestaat er geen gevaar. Sommi
gen der leidende officieren staan 
wel op de Vlaamse taalrol, 
maar.. . 

Men zal ons doen opmerken 
dat de Walen die in Brussel 
dienst doen, een eksamen heb
ben afgelegd in de tweede taal. 
Laat ons voorzichtig zijn met 
zulke eksamens. Ik heb de gevol
gen van deze eksamens van 
dichtbij kunnen waarderen. Ik 
beweer dat verschillende leden 
der Gerechtelijke Politie (Walen 
natuurlijk) niet in staat zijn een 
gesprek te voeren in het Vlaams 
met een beschuldigde of een ge
tuige en dat zij misschien wel 
in enkele gevallen de grond van 
het onderhoud min of meer kun
nen begrijpen, doch in de onmo
gelijkheid verkeren de opgeno
men verklaring in een klein 
Nederlands verslag samen te 
^ atten. 

Waarop wacht men dan om de 
nodige maatregelen te treffen 
en deze Walen tot verhuizing 
aan te zetten ? 

J.F. - Brussel. 

DAGBUD 

Het debat over de noodzaak 
van een Vlaams-nationaal dag
blad is blijkbaar niet gesloten. 
Regelmatig hebt U het - terecht 
- over de Standaard die de rol 
van La Libre in Vlaanderen 
overneemt. Alleen volgt La 
Libre een standvastiger lijn. Een 
Vlaams-nationaal blad zou door 
zijn mededinging de Vlaamse 
houding van de kranten van 
C.V.P.-strekking stimuleren. Er 
moet niet overijld te werk ge
gaan worden, maar gedegen 
\akmensen en zakenlieden moe

ten de plannen maken, rekening 
houdend met wat elders sukses 
beeft. Geen enge partijkrant zo
als Vooruit, Le Peuple en D« 
Gids. Die lijn normaal onleef
baar. Voor een goede Vlaams 
nationale krant zijn onmiddel
lijk 50- tot 80.000 lezers beschik
baar. Wat denken uw lezers 
erover 7 

V.K. - Lede. 

WATStSNOOD 

De Volksunie-afdeling Veurne 
stelt vast dat na de waterellen
de in de Westhoek, met al haar 
financiële gevolgen voor onze 
landbouwers, de kleurpartijen 
alles in het werk stellen om 
tnet misleidende wetsvoorstellen 
en persartikels de indruk te 
wekken dat zij de getroffen 
landbouwersbevolking z u l l e n 
belpen en redden ; 
stelt vast dat het ministerie van 
landbouw, dat ook onder de 
vorige regering onder de be
voegdheid viel van de neder-
landsonkundige C.V.P.-minister 
Héger, sedert jaren voldoende 
op de hoogte was van de dwin
gende noodzaak om het water
probleem in de W^esthoek op te 
lossen en dat er niettemin op 
praktisch vlak niets werd ver
wezenlijkt ; 
stelt tevens vast dat de thans 
van zijn partij afgescheurde ex-
senator Sobry reeds op het ein
de van 1964 vóór de TV de uit
kering had geëist van de ette
lijke miljoenen, die tot 1963 in 
de landbouwbegroting waren in
geschreven ter sanering van de 
waterzieke gronden in de West
hoek, terwijl thans iedereen 
weet dat deze kredieten zelfs 
niet eens meer voorkomen op de 
landbouwbegroting van het lo
pende jaar, ofschoon ze nooit 
werden uitgekeerd. De vóór de 
TV afgelegde verklaring van dhr 
Sobry heeft dus blijkbaar niet 
eens in eigen C.V.P.-rangen enig 
gehoor gevonden ; 
besluit hieruit dat alleen de 
Volksunie de landbouwers daad
werkelijk steiipt en is ervan 
overtuigd dat na het schitterend 
sukses van de VU bij de vorige 

verkiezingen, deze partij zich 
thans met meer dan verdubbel
de kracht aal blijven inzetten 
voor de belangenverdediging van 
alle bevolkingsgroepen. 

R.S. - De Panne. 

FRANS-VLAANDERENFILM 

Alle Volksunieafdelingen wor
den langs deze weg bericht, dat 
een film handelend over het 
Frans-Vlaamse gewest is gerea
liseerd. Deze nieuwe prent 
moet in alle afdelingen worden 
vertoond bij gelegenheid van 
bijeenkomsten of feestvergade-
ringen. 

Het is een leerrijk dokument 
en een aangename kennisma
king met volk en land uit de 
Westhoek, binnen Frankrijk. De 
film heeft een projectieduur van 
circa 30 minuten, en is volledig 
op klank gemonteerd. Teneinde 
een zo ruim mogelijke belang
stelling te verzekeren, werd de 
vergoeding uiterst laag gesteld. 
De groep Kultura komt zelf ter 
plaatse om de film voor uw af
delingen af te rollen. De heren 
Dr. P.C. Paardekooper, Andre 
Demedts en vele anderen, gaven 
hun welwillende medewerking. 
Kosteloos wordt U een uitge
breide folder met inlichtingen 
toegestuurd. Inlichtingen aan : 
Kultura V.Z.W. Filips van den 
Elzasiaan, 35 Kortrijk, of Git-
schotellei, 141 Berchem-Ant-
werpen. 

E.D. - Kortrijk. 

VERZORGD 

Geadhte Heren, 

Hartelijk proficiat met het 
hoofdartikel in « Volksunie > 
van 25-9-65, door Toon van Over-
straeten. 

Niet alleen die bladzijde, maar 
gans het weekblad was deze 
maal buitengewoon verzorgd. 

Moge diezelfde geest van 
•scherpe bewoordingen en eisen 
naar verantwoording in daden 
overgaan. 

H.D.G. - Avelgem. 

WENTELPOORÏÏN 
In hODt, itaal, klominliim 
ol pUsHek. 
SteDdurdaltvMrIiic «I 
naar {cwenst model. 
9yit«meD tsncepmsl MUI de 
Mird rui bel bouwwerk. 
Band of elebtrIeelM bedtenlas, 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

S i. ZONEN PVBA 

flOLLUIKEN 

ROUXlKOi 
ia hout, itaal. alumt-
nlum ot plastiek 
Band' ol elektiiaehe 
bedieoing. 
AU* untemen. 
VBNBTIAANSB 
ZONNBBLDfDXN 
Bediening met 
koorden' ot net 
•tang en windwerk. 

A.JEURISSEN-CIOOSTERMANS^ ZONEN 

;ENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRILlA-FLEX\ 

fe.ii 

TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

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

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

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
« D E VOLKSUNIE» 
d i e n e n toeges tuurd a a n onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

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

Alleen de zoekert jes gaan n a a r 
h e t hoofdsekre ta r i aa t : 
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GLAZeN en MONTUflCN, 
&r«ttt voor v«ri«Wf^n. 
HcfïUllingen tn tigvn wfrlKwC 

WoKer ROLAND 
KerltiraM, 58 — Antw»rp«« 
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HERMES 
SCtt^P^^i» ^̂  Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

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

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlaminisen 

zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

Ik 
ben 

ui tgeslapen 
v /an f . . . 

l i R Ë L L I 
Ounlopillo 
STRR 

... ik koop bij 

MATWISU'S BiPOENdeVRIJf 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , B O R G E R H O U T - TEL. 35.17.83 

• IJHUIZEN : Diepestraat 84-t6, Aniw. Tel. 31.01.18 
• egiinenslr»»! 39-41, Anlw. Iel. 33.47.24 - Galliforllei 60, Deurne, Tel. 36.5 

W l M M A E S 

DIANALAAN, 10,6ERCHEM - Antwerpen. - T e l . : (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

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

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande Terzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, «nz. 
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"nu geloven wij 

hen niet meer" 

Het volstaat, er even de kranten op 
na te lezen om vast te stellen hoe zeer 
de door franskiljons uitgelokte taalin
cidenten aan de kust de Vlaamse pu
blieke opinie beroeren en hoe sterk de 
afkeuring wordt voor het eenzijdig 
anti-Vlaams optreden der gerechtelij
ke diensten. 

Het kristen-demokratisch dagblad 
« Het Volk » (en geen ziimig mens zal 
er toe komen, de jongens van de Poel 
voor ekstremist te verslijten) bekende 
deze week : a We hebben de gerechts
dienaars geloofd, toen zij vorige zomer 
verklaarden dat de Vlaamse betogers 
aangehouden werden omdat zij de orde 
in de kerk verstoorden. Nu geloven wij 
hen niet meer. Zij hebben het kenne
lijk alleen gemunt op de Vlamingen ». 

De « Gazet van Antwerpen » schreef : 
« We hebben het meegemaakt te Oos
tende hoe een (vlaamsgezind, n.v.d.r.) 
persoon, die in de kerk alleen maar 
luidop het Onze Vader begon te bidden, 
werd opgebracht, We waren getuige 
van de opleiding van een persoon die 
kuchend de kerk had verlaten maar 
die voor de kerk prompt om zijn een-

zelvigheidskaart werd gevraagd en ten 
slotte werd meegevoerd naar de rijks
wachtkazerne. Het is blijkbaar voldoen
de Frans te spreken opdat de houding 
van de ordediensten opeens heel an
ders wordt». 

Deze perskonamentaren werden inge
geven door de ongelooflijke eenzijdig
heid waarmee de gerechtsdienaars ver
leden zondag eens te meer zijn opge
treden tijdens de franskiljonse taalin
cidenten in en rond de Dominikanen-
kerk te ICnokke-Het Zoute. 

Naar het unaniem oordeel van alle 
verslaggevers in de Vlaamse pers en 
van de talrijke ooggetuigen overtrof 
het franskiljons optreden in onbe
schoftheid en arrogantie dat van acht 
dagen vroeger in ruime mate. Schimp-
partijen, luide toejuichingen en afkeu
ringen, handgeklap en geroep in en 
buiten de kerk zorgden voor de akoe
stische achtergrond van het franskil
jons protest. Toen een paar gelovigen 
het welletjes vonden en de kerkdeiu: 
wilden sluiten achter de rug van de 
luidruchtige protestanten die tijdens 
de preek naar buiten trokken, kwam 
het tot handtastelijkheden : enkele 
heetgelopen franskiljons begonnen het 
ijzeren hekken in te beuken. 

Vlak daarop gebeurde het ongeloof
lijke : niet de herriemakers en orde
verstoorders, maar wel de drie Vlaam
se gelovigen, die hadden gepoogd de 
kerkdeur te sluiten, werden aangehou
den. Onder het triomferend oog van de 
franskiljonse woelmakers werden ze 
opgeleid en in een politiewagen gesto
ten. Eens te meer was het optreden van 
de ordediensten ronduit en eenzijdig 
tegen de Vlamingen gericht. Het heeft 
er alle schijn van, dat zulks niet toe
vallig gebeurt : de stelselmatigheid in 
het eenzijdig optreden duidt op binden
de instrukties in die richting. 

HET SCHANDAAL VAN DIKSMUIDE 
(vervolg van blz. 1) 

de vernieling van de IJzertoren en dat hij in die zin een verzoek tot de 
toenmalige minister van landsverdediging had gericht; hij betreurde dat 
de minister (die blijkbaar evenmin graten in de vernieling zag) « het 
ogenblik niet opportuun vond ». 
Niet iedereen deelde dit ministerieel standpunt omtrent de opportuni
teit, want vijf dagen later — op 16 maart 1946 rond kH>art na twee 's 
nachts — vloog de IJzertoren de lucht in. Van meet af aan werd in het 
onderzoek vastgesteld dat de dynamitering het werk was van vakmen
sen, die met vaste hand en technische kennis de springstof en de lon
ten hanteerden. 
In de loop van het onderzoek naar de daders — onderzoek dat, zoals 
men weet, op een sisser is uitgelopen — kwam het Belgisch leger eens 
te meer herhaaldelijk ter sprake. Onder de hoofdverdachten van de aan
slag was er een officier van het Belgisch leger, nl. Robert Samyn uit 
Waasten, die ten tijde van de aanslag luitenant was bij de ontmijnings
dienst, ten tijde van het gerechtelijk onderzoek was hij reeds tot kapi
tein bevorderd. De toen algemeen aanvaarde versie over de aanslag was, 
dat deze luitenant Samyn de technieker voor het dynamiteren zou zijn 
geweest, dat de springstof afkomstig was uit het Belgisch legerdepot van 
Westrozebeke en dat ze door een militair voertuig naar de IJzertoren 
werd overgebracht. 
Zoals men ziet heeft het leger redenen te over om zich in verband met 
de IJzertoren zeer diskreet en voorzichtig te gedragen. De bezetting van 
verleden week moet dan ook beschouwd worden als een grove provokatie 
en eon zoveelste nieuw element in de grootscheepse kampanje van inti
midatie en belediging die thans over heel Vlaanderen gevoerd wordt. 
Of kwam de militaire overheid eens heel voorzichtig onderzoeken, waar 
men in de nieuwe toren 'een volgende keer» op de beste wijze de 
springstof kan aanbrengen ? 
Of wilde de militaire overheid niet ten achter blijven bij het beste ge
recht ter wereld, dat in de persoon van boterprokureur Vossen een antt-
Vlaamse kampanje begonnen is ? Kwestie van eenvoudige dankbaarheid 
en beleefdheid, vermits het beste gerecht ter wereld destijds in de per
soon van prokureur-generaal Bekaert de vaklui van de dyhamitermg 
onder zijn bescherming nam door het onderzoek te hinderen en lam te 
leggen. 
De bezetting van de bedevaartweide, de crypte en de toren, de nieuwe 
grafschennis tonen aan dat in de officiële Belgische kringen en met name 
in het leger er hoegenaamd niets verandert en dat de oerdomme, hate
lijke verachting voor al wat Vlaams of Vlaamse simboliek is, er nog 
steeds opgeld maken. 
Wij zijn uiterst benieuwd, wat de minister uiteindelijk over de verant
woordelijkheden in deze zaak zal weten te vertellen. Om hem behulp
zaam te zijn, heeft senator Jorissen een parlementaire vraag gesteld over 
de sankties die getroffen werden en over de maatregelen die genomen 
zijn om dergelijke ergerlijke, uitdagende en wansmakelijke militaire 
heldendaden voortaan te beletten. 
Senator Elaut heeft reeds een verzoek tot interpellatie in het parlement 
ingediend. We vernamen, dat C.V.P.-senator De Boodt hetzelfde deed. 
Het woord is thans aan Moyersoen ! 

Toon van Overstraeten. 

Voor zover het nog nodig was, werd 
verleden zondag te Knokke tevens een 
einde gesteld aan het sprookje van de 
« franstalige toeristen aan de kust », De 
herrieschoppers van de Dominikanen-
kerk behoorden tot de franskiljonse 
upper ten uit Knokke zelf, verstrekt 
door Brusselaars en francophonen uit 
de randgemeenten rond Brussel. Zulks 
blijkt trouwens duidelijk uit de oproep 
van de organisatoren der relletjes : de
ze oproep was ondertekend door de 
« Francophones de Flandre », de « Amis 
des libertés fondamentales a Alsem
berg » en het fameuze « Bloc des liber
tés linguistiques ». In hun dank
woord tot de opgekomen betogers ver
noemden de inrichters trouwens spe
ciaal « les Bruxellois et les Wallons », 
die gevolg hadden gegeven aan de op
roep. 

Zo worden de taalrelletjes aan de 
kust uitgelokt niet door toeristen, 
maar door hetzelfde incivieke gespuis 
dat te Brussel en in de randgemeenten 
tot zelfs het laatste spoor van het Ne
derlands wenst uit te roeien. 

De Dominikanen van Het Zoute had
den gloeiend ongelijk, aan deze be-
roepsfanatiekers «faciliteiten» te verle
nen. 

Alles laat voorzien dat de francofo-
nen morgen zondag zullen herbeginnen: 
in die zin werden nieuwe t^roepen 
rondgestuurd. 

Ditmaal echter zullen rij niet alleen 
rijn! 

" r ik weurre 

van 't slik IJ 

Gedurende de jongste weken hebben 
wij heel wat plaatsruimte besteed aan 
de gebeurtenissen te Oostende en el
ders in West-Vlaanderen en zo komt 
het, dat de schandalen op het Depar
tement van Openbare Werken wat in 
de verdrukking zijn geraakt. Maar ver
geten zijn we ze niet en in de komende 
weken zal nog menige hamerslag op 
deze nagel worden gegeven. Inmiddels 
zijn, in het spoor van mr. Frans Van 
der Eist, ook andere parlementairen 
belang gaan stellen in de zaak zodat het 
cijfermateriaal in de parlementaire 
vragen steeds maar overvloediger 
wordt. 

Om niet uit de toon te vallen bij de 
overige rubrieken op deze bladzijde, 
zullen wij ons deze week beperken tot 
een paar kustschandalen waarbij een 
Oostendse firma, de s.a. Dragages De 
Cloedt & fils (lijfspreuk : «wi'der 
weurre rik van 't slik ») de hoofdrol 
speelt. 

Deze s.a. met de Franse slag kreeg in 
1938 - lees goed : twee jaar vóór het 
begin van de oorlog - de onderhouds-
baggerwerken in de haven en de rede 
van Zeebrugge toegewezen. Sindsdien 
(en dat zijn dan zowat 27 jaar ! ) werd 
voor deze werken nooit meer een open
bare aanbesteding uitgeschreven. De 
Cloedt & fils krijgen telkens, na ver
strijken van hun kontrakt, een nieuwe 
onderhandse overeenkomst die hen het 
praktisch monopolie van deze werken 
verzekert. Het jongste onderhands 
kontrakt dateert van 22 maart 1965 
en het heeft een geldigheidsduur tot 
15 december ... 1980! De firma De 
Cloedt & fils beurt thans voor deze 
werken jaarlijks het fraaie sommetje 
van 70 miljoen. 

Ook in de overige kusthavens geniet 
dezelfde firma op dezelfde wijze van 
een onbeperkt monpolie. Het oorspron
kelijk kontrakt voor deze werken da
teert van 1959 en De Cloedt & fils mo
gen op hun beide oren slapen tot 31 
januari ... 1982 ! Want tot op die datum 
mogen zij ongestoord verder rik weurre 
van het slik der zeehavens, dat hen 
thans jaarlijks zowat 40 miljoen op

brengt dank rij de meer dan verdachte 
vlotheid waarmee Openbare Werken 
de wettelijke openbare aanbestedingen 
omzeilt en de kontrole van het parle
ment aan zijn hielen lapt. 

de eed van de 
poütie-officier 

In de « zaak Van Steenkiste » was er 
deze week weinig of geen nieuws. De 
adjunkt-kommissaris blijft te Oostende 
normaal zijn dienst doen en prokureur 
Vossen liet (voorlopig ?) niets meer 
van rich horen. De in beslag genomen 
dokimienten van het V.V.O. berusten 
nog steeds bij het gerecht, ondanks 
herhaald aandringen en niettegen
staande het feit dat zij met de tenlas
telegging hoegenaamd geen uitstaans 
hebben. 

Inmiddels rijn toch nog enkele feit
jes aan het licht gekomen die de zaak 
stilletjes-aan afronden. Zo is men te 
Oostende er van overtuigd dat niet al
leen de in « Het Laatste Nieuws » en 
«De Zeewacht» gepubliceerde brief 
van Hermans de zaak aan het rollen 
zou gebracht hebben; het P.V.V.-ge-
meenteraadslid zou zich telefonisch in 
verbinding hebben gesteld met de (li
berale) substituut Opstaele en zo zou 
dan het vuur aan de gerechtelijke lont 
zijn gekomen. Wat er ook van zij : in 
en om het Brugse « paleis » is men er 
vast van overtuigd dat boterprokureur 
Vossen, en niet de prokureur-generaal, 
de pas heeft gemarkeerd; Gent zou 
door Brugge bewerkt zijn om mee te 
marsjeren en niet omgekeerd. Deze 
gang van zaken past in ieder geval be
ter bij Vossen's temperament dan 
diens bewering, dat hij slechst op last 
van de prokureur-generaal zou gehan
deld hebben. 

Want inmiddels is het ook duidelij
ker geworden, dat men op het « paleis » 
te Brusse sinds geruime tijd Van 
Steenkiste zocht — en hem niet alleen 
trouwens. De Oostendse adjunkt-poli-
tiekommissaris is een konsekwent 
Vlaming en een stipt ambtenaar : als 
beëdigd jjolitieman is hij er toe gebon
den, de wetten van het Belgisch volk te 
eerbiedigen en toe te passen. Hij heeft 
het steeds bij het zeer civieke stand
punt gehouden, dat zulks geldt voor 
alle wetten, inbegrepen de taalwetten. 
In het verleden is het dan ook voorge
komen dat hij een franstalig bundel, 
hem ter behandeling overgemaakt door 
de Brugse gerechtelijke instanties, te
rugstuurde met het verzoek om verta
ling in het Nederlands zoals de wet 
dat voorschrijft. Op het gerechtshof te 
Brugge — waar men het met de Bel
gische wetten klaarblijkelijk dus heel 
wat minder nauw neemt — wordt een 
dergelijke houding hoegnaamd niet ge
waardeerd. Zo is er het geval van een 
politieofficier die, net als Van Steen
kiste, om een vertaling van een bundel 
verzocht en als antwoord de zachte be
dreiging kreeg « dat hij nog wel eens 
tegen de kas zou lopen ». 

Van Steenkiste is thans klaarblijke
lijk om identieke redenen « tegen de 
kas gelopen ». Maar met het door zijn 
belagers onvoorziene gevolg, dat zijn 
naam meteen de kracht van een sim-
bool kreeg en dat overal in de open
bare diensten de Vlaamse ambtenaren 
zich aan dit voorbeeld spiegelen. 

Te Oostende wordt over het hele ge
val druk gepraat. Men vraagt er zich af 
hoe het komt, dat een onberispelijk 
Vlaams politie-officier blijkbaar niet 
eens in een betoging mag opstappen, 
terwijl bijvoorbeeld te Schaarbeek bij 
de jongste verkiezingen een adjunkt-
politiekommissaris op de lijsten van 
het franskiljonse F.D.F, prijkte. 

En wat boterprokureur Vossen be
treft : is het de dienst die rijn vrouw 
verplicht, regelmatig met een wagen 
van de gerechtelijke politie de baan op 
te gaan ? Of zijn het de boodschappen ? 
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open brief 
aan de heer Berten De Clerck 
Minister-staatssekretaris voor de 
Nederlandse kuituur 
Wetstraat 155 
B R U S S E L 

Heer minister, staatssekretaris. 

Degenen die zich destijds (vaak met twijfelachtig resultaat) 
bemoeiden om onze opvoeding, zijn er (dan toch) in geslaagd 
ons voor de rest van onze dagen de eerbied mee te geven voor 
•wie zich ontfermt over de zwakken, de weduwen en de wezen. 

Zo zouden wij dan ook vervuld moeten zijn, heer staatsse
kretaris, met een diepe eerbied voor uw persoon en uw ambt. 
Beschermer van de zwakken en de wezen : wie is dat in België 
méér dan gij ? Onder uw departementele hoede hebt gij het meest 
verweesde en verwaarloosde wicht van heel het land : de Neder
landse kuituur. Welke schone, welke verheven taak, deze wees 
bij de hand te nemen, hem met toewijding en zorgen te omringen, 
hem een beetje krachtvoeder en versterkende kinawijn te geven 
opdat hij eindelijk zou opgewassen zijn tegen de wisselvalUg-
heden van het bestaan en de treiterachtigheid van zijn Franse 
speelkameraad. 

We zijn dus zo ver dat we een staatssekretaris hebben voor 
de Nederlandse kuituur. Maar zéér tot ons spijt, heer staatsse
kretaris, kunnen we weinig of geen eerbied opbrengen voor het 
ambt zelve. De bevoegdheid van dit half onderminislerschap, de 
kredieten waarover het beschikt en het terrein waarover het 
zijn jurisdiktie raag uitstrekken zijn zo belachelijk gering en 
bekrompen, dat wij de hele indrukwekkende titulatuur hoogstens 
beschouwen als het zoveelste belletje aan de unitaire narrenkap. 

Het neemt niet weg dat de mogelijkheid openbleef, grote 
eerbied en bewondering op te brengen voor de ambtsdrager. Men 
moet geen miljardenkredieten en men moet zelfs geen superpor-
tefeuiile hebben om getuigenis af te leggen voor de achting 
en de liefde die men wenst" te besteden aan de verwaarloosde 
wees. lien staatssekretaris voor de Nederlandse kuituur zou 
desnoods ook binnen het kader \an zijn al te kleine bevoegdheid 
een symbool kunnen zijn, een baken waarnaar wordt opgekeken 
als naar een veilige wegwijzer in een voor de Nederlandse kui
tuur betere en stralender toekomst. 

Die baken en dat simbool, die veilige wegwijzer, neer staats
sekretaris, hadt gil kunnen zijn. Gij hebt daarvoor in uw jeugd 
alles meegekregen wat nodig was. Tot zelfs het heilige vuur van 
een waarachtige passie voor het Nederlands, passie die zo sterk 
was dat zii u in illo tempore bij nacht en ontij de straat opioeg 
om op de donkere muren der steden en dorpen uw liefdesver
klaring voor het Nederlands met het reine wit van de kalkemmer 
neer te borstelen ! Dat was in de dagen van de Nieuwe Vlaamse 
Schilderschool van Florimond Grammens en het bracht u zelfs 
een pro lu.stitia op vanwege de staat die gij thans in uw ver
heven ambt dient. 

Geen beschermer der zwakken en wezen ecbter, doch wel 
een harteloze voogd van Dickensiaans formaat : zo hebt gij u 
ontpopt. Enkele dagen geleden waart gij onder de officiële klap
lopers, die aangezocht werden om met hun vererende aanwezig
heid het knippen van een lintje in een nieuwe Brusselse kunst-
galenj aan de Louisalaan wat luister bij te zetten. 

Gij hebt er gesproken. In het Nederlands Enkele woorden. 
En de rest, mijnheer de halve minister van de Nederlandse 
dinges, was in het Frans. Zoals destijds op de gildevlag die onder 
het raam van die andere en grotere Berten werd voorbijge
dragen. 

Salutations distinguees de la part de 
dio Genes. 

IN M E M O R I A M 

KAREL NUYTS 

Verleden week stierf te 
Borgerhout de heer Karel 
Nuyts, vader van Pallieter-
ke's hoofdredakteur Jan 
Nuyts. 

De heer Karel Nuyts was 
r u s t e n d schoolhoofd te 
Borgerhout. Als oudstrijder 
14-18 behoorde hij tot de 
generatie van de definitieve 
Vlaamse bewustwording. 
Hij was een tijdlang hoofd
bestuurslid van V.O.S. en 
nam deel aan de strijd van 
de Frontpartij . Hij is zijn 
leven lang trouw gebleven 
aan zijn Vlaams-nationale 
overtuiging. 

Aan de heer Jan Nuyts 
en aan de familie bieden 
wij onze oprechte gevoe
lens van deelneming. 

DEZEUFDE ? 

In een palmares van het 
Oostends O.L.V.-kollege, an
no 1936-1937, vonden we een 
zekere Jan Piers die in de 
Derde Latijnse de 33ste was 
op 33 geslaagde leerlingen. 
Een palmares van het jaar 
nadien vermeldt in poëzis een 
zekere Jan Fiers als 19de op 
20 geslaagde leerlingen. En in 
de retorika 1938-1939 prijkt 
weer al een Jan Fiers als 38ste 
op 40 geslaagd leerlingen. 

Het lijkt ons volkomen uit
gesloten dat deze krabber en 
de huidige, uiterst verstandi
ge burgemeester van Oosten
de één en dezelfde persoon 
zouden zijn. Wie dat zou dur
ven veronderstellen, is waar
schijnlijk een « ekstremist» ! 

HUN OFFENSIEF 

De aanhoudingen te Oost-
duinkerke, de zaak Van 
Steenkiste de incidenten te 
Knokke, de tribulaties rond 
het Vlaams onderwijs in de 
Voerstreek o.m. te Remers-
daal, de ontering van de 
Uzertoren door het leger : 
het zijn allemaal uitingen 
van een en dezelfde « Bel
gische » geest, fazen in een 
grootscheeps anti-Vlaams 
offensief. 

Thans werd het offensief 
terug ingezet in het bedreig
de har t van Vlaanderen : 

Vlaams-Brabant en de Brus
selse periferie. 

Te Overijse, op de wijk 
« Kruis van Lotharingen », 
werd door een wettelijk vol
doend aantal Vlaamse ou
ders de oprichting van een 
.Vlaamse kleuterklas ge
vraagd. 

De Nationale Maatschap
pij voor de Kleine Landei
gendom weigerde ronduit, 
gronden voor het oprichten 
van deze kleuterklas ter be
schikking te stellen. De 
Maatschappij moest vanwege 
het gemeentebestuur van 
Overijse onder zeer zware 
druk gezet worden, opdat ze 
lokalen zou ter beschikking 
stellen als voorlopige kleuter
school in het oud kasteel dat 
zij op de wijk « Kruis van 
Lotharingen » bezit. 

De Vlaamse kleuters kon
den aldus slechts op het nip
pertje en na talloze inciden
ten onderdak vinden in de 
totaal ongeschikte zalen van 
een reumatieke en vermolm
de eigendom van de NMKL. 

T E R H U L P E N 

A U SECOURS 

De Waalse gemeente Ter-
hulpen, die dank zij Gilson 
enkele maanden geleden de 
wijk Comiche aan Overijse 
kon ontstelen, nam blij kaar 
geen vrede met een Vlaamse 
kleuterklas « zo dicht bij de 
taalgrens »• Stel u voor : 
Vlaams kleuteronderwijs on
der de rook van de schoor
stenen van een Waals dorp! 
Tegen een dergelijke grove 
uiting van Vlaams imperia
lisme moest opgetreden wor
den! 

Een geüniformeerd Terhul-
pens politieman werd naar 
de kleuterschool (op grond
gebied van Overijse!) ge
stuurd om er de kinderen te 
tellen en om propaganda-
pamfletten voor de Franse 
school van zijn gemeente uit 
te delen 

Stel u één enkel ogenblik 
voor dat Vlaamse politie
mannen zoiets in een Waal
se gemeente zouden gaan 
doen : ze werden op slag en 
ter plaatse gelyncht. 

Inmiddels wprdt niets on
verlet gelaten om de Vlaam
se kleuterschool het leven on
mogelijk te maken. 
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Wie zegde daar ook weer, 
dat sinds de taalgrensafba
kening en de «overwinning» 
van Hertoginnedal alles in 
orde is ? 

Nietwaar, De Saeger, Ver
roken en andere Kieboom-
sen? 

TE ETTERBEEK 

In de Etterbeekse gemeen
teraad kwam het tot een 
buitengewoon ernstig taa l 
incident 

PW-schepen Moureaux 
verklaarde tijdens de jong
ste zitting dat hij voortaan 
geen antwoord meer zou ge
ven op vragen of interpella
ties van het Vlaams gemeen
teraadslid Szondi. Moureaux 
is niet de eerste de beste : 
als gewezen minister behoort 
hij tot de topsieraden van de 
PVV. 

Ook schepen Motte (Union 
Démocratique Francophone) 
deed zijn duit in het zakje : 
hij verklaarde, geen in het 
Nederlands ingediende zaken 
meer te zullen behandelen 
zolang de Voerstreek niet bij 
Luik terug is. 

Ziedaar dus twee schepe
nen, die slechts enkele maan
den geleden plechtig zwoe
ren de wetten van het Bel
gisch volk te zullen eerbie
digen en doen eerbiedigen en 
die thans openlijk durven 
verklaren dat zij diezelfde 
wetten aan hun hakken va
gen. 

D E « V L A A M S E » P.V.V. 

Geeft toe, dat sinds Her
toginnedal de verhoudingen 
in de Brusselse agglomeratie 
werkelijk schitterend z i j n 
geworden. Nietwaar, heren 
Vlaamse CVP-ers en socia
listen? 

De twee incivieke schepe
nen van Etterbeek staan niet 
alleen * hun houding ver
raadt de geest die thans 
overal in het Brusselse 
heerst. 

Maar tussen haakjes : gaan 
de « Vlaamse » liberalen de
ze zoveelste smerige PLP-
streek weer slikken, na voor 
de vorm even een papieren 
protest te hebben gezwaaid? 

Schitterende voetmatten 
en schotelvodden, die PVV-
0verwinnaars van bij ons! 

WWWMMMHil 

Overijse en Terhulpen : oorlog aan de grens 

J. 
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DIE KAT... 
Het is ongelooflijk, maar het ongelooflijke gebeurt! 

De grote unitaire machten in dit land, die zo gemak
kelijk de goedzakkige Vlaamse mensen in slaap 
zouden kunnen wiegen - enkele schijnbewegingen 
zelfs zijn daartoe al voldoende - begaan de ene flater 
na de andere. Wie aandachtig de wereld waarin de/e 
mensen leven bekijkt, zou er eigenlijk niet mogen 
over verwonderd zijn. Maar ten slotte kan men nooit 
•weten : wie zal het ooit aandurven de graden van 
domheid of verstand met zekerheid te bepalen ? 

De Bedevaart naar de IJzergraven hebben die
zelfde machten als het ware uit de grond gestampt 
door hun onbeperkte minachting voor de Vlaamse 
frontsoldaten, een minachting die ook voor de dood 
niet ophield. De stukgeslagen grafzerkjes van 
Vlaamse doden werden de « grondvesten » voor het 
eerste IJzerkruis. De puinhoop van dit IJzerkruis 
ligt, ten minste symbolisch nog, als een onverwoest
bare getuige tegenover de nieuwe IJzertoren. 

En nu gaat het geniale Belgische leger op deze 
Ijzergraven, bij dit vredesmonument, brutaal-weg 
militaire oefeningen houden. Moeten de technische 
specialisten een tweede dynamitering voorbereiden ? 
Menen ze werkelijk dat de geschiedenis van de tech
nische bekwaamheid, waarmee op 16 maart 1946 het 
IJzerkruis gedynamiteerd werd, niet meer kan ver
teld worden ? Ongestraft, omdat « ons » gerecht zich 
wel wachten zal over dit onderwerp een nieuw 
proces of zelfs maar onderzoek te beginnen. Ook al 
geniet de beruchte procureur-generaal al een hele 
tijd van zijn ruim rustgeld ! 

En nu begaat ons geniale gerecht de ene domme 
onrechtvaardigheid na de andere. Even opsommen : 
aanhoudingen bij de zeer bescheiden Vlaamse pro
testen tegen de franstalige imperialisten in de kust-

kerken ; een maand voorlopige hechtenis voor Frieda 
en Joris omwille van zogezegde weerstand aan de 
politie, die beiden dan gelukkig toch niet helemaal 
moeten uitzitten ; een procureur die wet en recht in 
zijn reiskoffer meeneemt naar een onbekend verlof-

...KOM WEER 
adres ; het oerdomme optreden tegen de adjunkt-
kommissaris Van Steenkiste, de pogmg tot intimida
tie tegen het V.V.O. (dat moeten ze juist daar pro
beren !) en nu vorige zondag het zeer duidelijk 
eenzijdig optreden bij de franskiljonse incidenten 
te Knokke... 

En zeer waarschijnlijk gaat de reeks verder. Er 
zijn immers ziekten waarvoor geen zalf bestaat : 
arrogantie, minachting en domheid behoren daartoe. 
Zelfs bij de meest goedzakkige Vlaamse mens blijven 
dergelijke dingen niet zonder reaktie. De enige voor
waarde is echter, dat zij deze feiten duidelijk te 
weten komen. 

Dit gebeurt op een uitstekende wijze door « De 
Gazet van Antwerpen », ook al doet het persover
zicht van de BRT alsof de « Vrije > Tribune (op 
vooj^waarde dat zij van Kiebooms is) belangrijker is 
dan exklusieve berichten en stellingnamen ! Zoek 
echter in « Het Volk » niets wat het leger zou kun
nen « schaden » ; blijkbaar weten ze daar nog niet 
dat Segers niet langer minister van landsverdediging 
is ! Over de standaardmaat die door de smalle piers 
wordt aangelegd, is ieder woord overbodig. 

Gelukkig hebben « Het Volk > en « De Gazet » 
vandaag al geprotesteerd tegen de partijdigheid, en 
daardoor bedrog, van de BRT-berichten ; de bazen 
van deze mensen zouden er moeten aan denken dat 
bewezen onbetrouwbaarheid voor henzelf zeer 
schadelijk i s ! Eens gelogen, nooit meer te 
betrouwen. 

Laten « zij > zich gerust inbeelden dat dit alles 
slechts enkele extremisten raakt ! Al wie door hun 
arrogante domheid en onrecht geraakt wordt, wordt 
« extremist » ! 

Nemrod. 

B.R.T. Z O N D E R G E L D 

In een « Open Brief » ver
telden we enkele weken gele
den hoe in de B.R.T. (waar 
blijkbaar de kredieten uitge
put zijn) gegooid wordt met 
de centen van de belastingbe
taler. We kunnen vandaag 
het dossier aanvullen met een 
nieuw kras staaltje. 

In de T.V.-uitzending « Pe
nelope » is er telkens — zoals 
de dames wel weten — ook 
'n kookles je. De opnamen voor 
d e z e keukenscene werden 
verricht door een filmbedrijf, 
dat daarvoor 6.000 fr per uit
zending kreeg. 

In het kader van de «be-
sparingspolitiek > werden de
ze 6.000 fr geschrapt. De BRT 
verzorgt de opname in de 
keuken thans zelf met de 
magnetoscoop. Wat voor ge
volg heeft, dat thans twee 
kaptatiewagens en 50 (vijftig) 
techniekers de verplaatsing 
naar Antwerpen maken. 

Reken maar zélf eens uit, 
hoeveel het grapje thans 
méér kost. 

PRIORITEIT 

Verleden zondag voerde 
Van den Boeynants te Ber
gen het woord op een bijeen
komst van het arrondisse
menteel CVP-kongres. 

In zijn redevoering onder
zocht hij de verschillende 
oorzaken die geleid hebben 
tot de CVP-nederlaag van 23 
mei jl-

Daarbij stipte hij in de al
lereerste plaats het algemeen 
verspreid ongenoegen over 
de behandeling der Waals-
Vlaamse problemen door de 
vorige regering aan. Hij 
hield zijn Waals gehoor o.m. 
het volgende voor : « Onge
twijfeld zijn de ekonomische 
problemen voor de Walen de 
belangrijkste; zij kunnen 
geen oplossing krijgen ten
zij door de inspanningen 
waarbij het gehele land is 
betrokken ». 

Dat is ten minste duide

lijke taal : Walen, waarom 
willen jullie federalisme als 
jullie toch weten dat wij de 
hulpmiddelen, het geld en 
het arbeidspotentieel van 
heel het 'and voor u mobi
liseren? 

De redevoering van Van 
den Boeynants te Bergen is 
een aanvulling van de belof
te voor « priorité absolue 
pour la Wallonië », die Col-
lard aflegde op het jongste 
algemeen BSP-kongres. 

De voorzitters van beide 
regeringspartijen hebben 

iedere twijfel over de te ver
wachten regeringspolitiek 
weggenomen : Wallonië 
eerst' 

« GELIJKHEID » 
De top van het bestuurs

apparaat der stad Brussel 
omvat 28 hogere ambtena
ren. 

Tussen deze 28 is er één 
enkele (zegge en schrijve 
1) Vlaming, daar waar de 
taalwet een verhouding van 
14 tot 14 voorschrijft. 

Binnenkort wordt het aan
tal topambtenaren uitgebreid 
tot 42 Uit alles blijkt dat de 
nieuwe benoemingen (die 
omwille van de taalwet in
tegraal naar Vlamingen zou
den moeten gaan) eens te 
meer hoofdzakelijk aan 
franstaligen zullen voorbe
houden worden,zodat de ver
houding er voor de Vlamin
gen nog slechter zal uitzien. 

Herinnert u zich ook nog, 
met welke arrogantie Van 
den Boeynants in de Kamer 
tijdens de bespreking van de 

MET EEN KLUITJE IN T RIET 
NIET ROOSKLEURIG 

Onze lezers zullen zich 
herinneren dat VU-volksver-
tegenwoordiger Lootens zich 
onlangs tot de minister van 
landbouw richtte met een 
reeks parlementaire vragen 
over de overstromingen in 
de Westhoek. 

Een antwoord van Heger 
werd zopas gepubliceerd. Na 
uitvoerig en naast de kwes
tie over de technische aspek-
ten van de overstromings
ramp gehandeld te hebben, 
verduidelijkt de minister 
zijn standpimt in zake scha
devergoeding aan de land
bouwers En dat ziet er voor 
de betrokkenen alles behal
ve rooskleurig uit. 

GEEN 

SCHADEVERGOEDING 

Ziehier het standpunt van 
de minister : 

« Ten slotte moet ik het 
geacht Lid mededelen dat in 
princiep de landbouwers 
niet door de Staat vergoed 
worden voor de schade aan 
het beroep verbonden en ver
oorzaak door de weersom
standigheden. 

De hulp van de Staat be
perkt zich over het alge
meen tot het verstrekken aan 
de landbouwers van de no
dige technische inlichtingen 
ten einde de schade tot een 
minimum te beperken 

Om eventuele verminde
ring van de bedrijfsbelasting 
te bekomen dienen de ge
troffen landbouwers de uit
zonderlijke schade te doen 
vaststellen door bevoegde 
personen, oa . de plaatselijke 
landbouwcommissie; de door 
dit organisme afgeleverde 
individuele attestatie moet 
op het tijdstip der schade 
voorgelegd worden aan de 
Controleur der belastin
gen, » 

SCHANDALIG 
Dit ministerieel antwoord 

kan niet anders dan schan
dalig genoemd worden. 

De overstromingen waaron
der de landbouwers in de 
Westhoek te lijden hebben, 
zijn immers niet m de eer
ste plaats het gevolg van de 
« weersomstandigheden ». 
De schade die de boeren in 
de Westhoek thans lijden, is 

allerminst « aan het beroep 
verbonden >. 

De weersomstandigheden 
hebben slechts tot overstro
mingen kunnen leiden om
dat de afwatering van de 
Westhoek niet in orde was. 
En deze grove tekortkoming 
is een rechtstreeks gevolg 
van het gebrek aan kredie
ten en van de te geringe be
langstelling der Brusselse in
stanties voor de Westhoek-

Het standpunt van minis
ter Heger is dan ook abso
luut onaanvaardbaar. We 
vragen ons thans meer dan 
ooit af, wat deze eentalige 
Waal eigenUjk in de West
hoek kwam uitpolsen tijdens 
zijn zgn. inspektiebezoek. In 
ieder geval niet de schade 
opnemen, want die interes
seert hem blijkbaar geen 
barst! 

De VU is echter niet zin
nens, het daarbij te laten en 
zal verder ijveren voor een 
ruime schadeloosstelling. 

We zijn uiterst benieuwd 
naar de houding van de CVP-
parlementairen, die een wets
voorstel voor schadeloosstel
ling indienden. Zullen zij 
voet bij stek houden of leg
gen zij eens te meer de dui
men voor hun Waalse part i j
genoot en minister? 

regeringsverklaring Frans 
Van der Eist toebeet « dat 
in Brussel alles in orde was 
en dat hij gerust mocht ko
men kijken »? 

Een op zeven en twintig : 
dat is volgens CVP-voorzitter, 
schepene van Brussel, volks
vertegenwoordiger en been
houwer Van den Boeynants 
helemaal « in orde »• 

EEN ZAAKJE 

Ons duurbaar Belgisch le
ger heeft natuurlijk nog an 
dere adelbrieven dan die van 
de IJzertoren. Zo is er een 
recent geschiedenisje van 
een tweede-handskoopje dat 
het vertellen waard is. 

Ergens in Frankrijk lagen 
sinds onheuglijke tijden tien
duizenden afgekeurde anti
tankmijnen rustig te roesten. 
Er was geen mens die wist, 
wat er met het onbnukbaar 
goedje moest gebeuren en 
zelfs schroothandelaars haal
den er hun neus voor op. 

Zo echter niet ons onover
troffen Belgisch leger. Er-
g?ens op een aankoopdienst 
had iemand een schitterend 
idee : laat ons de boel op
kopen. 25o geschiedde en 
voor het nette sommetje van 
6 fr. per stuk werden in het 
geheel 140000 mijnen inge
kocht. Als we goed rekenen, 
kost deze grap aan de Bel
gische belastingbetaler 
840.000 fr., plus waarschijn
lijk nog wel wat kosten voor 
een paar « studiereisjes > 
naar het depot in Frankrijk. 

Op de aankoopdienst van 
het leger beseft men zelf 
wel, dat de mijnen totaal on
bruikbaar zijn en hoogstens 
bestemd om hun roestend 
bestaan thans in een Bel
gisch depot verder te rek
ken. Men heeft echter een 
rechtvaardiging voor de aan
koop : « onze voorraad mij 
nen was onvolledig. Door de 
aankoop voldoen we weer 
aan onze NAVO-verpUchtin-
gen ». 
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DUITSE INVASIE 

Indien men sommige histe-
rieke patriotten mag geloven, 
dan bedreigt eens te meer een 
Duitse invasie ons duurbaar 
Belgenland. 

Sinds enkele tijd poogt na
melijk een Duitse krant, de 
< Aachener Volkszeitung », 
vaste voet te krijgen in de 
j!g"n. Oostkantons. 

In het Belgisch duitsspre-
kend gebied verschijnt sinds 
laren de « Grenz-Echo >, een 
katoliek dagblad met een zéér 
lakse houding t.o.v. de ver-
fransingspogingen in Oostbel-
gië en overigens een kleur
loos en slecht-geïnformeerd 
provincialistisch kwakkelt je. 

< Grenz-Echo > heeft al ge
ruime tijd moeite om het 
hoofd boven water te houden. 
De « Aachener Volkszeitung » 
•— zeker geen « revanchardis-
tisch » blad — heeft daar een 
erfenis geroken. Het Akens 
dagblad is trouwens een grote, 
m o d e r n e en interessante 
krant. 

De heer Michel van «Grenz-
Echo » weert zich natuurlijk 
als een duivel in een vat wij
water : hij is er klaarblijke
lijk in geslaagd, de vader-
landslievenden er van te over
tuigen dat de invasie van de 
< Aachener Volkszeitung > 
het begin van een nieuwe 
Duitse bezetting is. 

Eigenaardig toch dat zij, 
die moord en brand schreeu
wen over de handelszin van de 
«Aachener», zich nooit ver
zet hebben tegen de belang
stelling van France-Soir, Fi
garo en andere Monde's voor 
de Belgische markt. 

/ 

ARM HENEGOUWEN 

' Een paar weken geleden 
brachten we het bericht dat 
een groot Amerikaans bedrijf 
van aannemersmateriaal be
sloten had, een fabriek op te 
richten nabij Gosselies. In
middels zijn de eerste Ameri
kanen reeds ter plaatse geko
men en over 15 maanden zal 
de lijst van grote Henegouwse 
bedrijven (A.C.E.C., Monceau 
Fonteyne, Hainaut-Sambre, 
Thy-le-Chateau, Providence, 
Fabrique de Fer, enz.) met 'n 
splinternieuwe eenheid ver
rijkt zijn : Caterpillar. 

Deze fabriek is qua tewerk
stelling vergelijkbaar m e t 
Sidmar. 

Op te merken valt dat Ca
terpillar oorspronkelijk aan 
vestiging in het Antwerpse of 
het Mechelse had gedacht; 
zoals zo vaak reeds werd de 

vestiging behendig naar He
negouwen gedraineerd. 

Op de zetel van de inter-
kommunale voor de streek-
ontwikkeling van zuid-oost-
Henegouwen is men méér dan 
optimist : men beweert er, 
binnen afzienbare tijd nog 5 
a 6 zeer belangrijke industri
ële vestigingen te zullen boe
ken... 

« ZEEWACHT » 

H e t Ooste*ilse weekblad 
* De Zeewacht » van kampi
oen-zeiler EUeboudt beweert, 
vanwege V.ü.-gemeenteraads-
lid Leo Van de Weghe een le-
zersbrief ontvangen te hebben 
die niet voor publikatie m 
aanmerking kwam «. omdat 
hij eerrovend, lasterend en 
onbeschoft was opgesteld ». 

« De Zeewacht » staaft haar 
bewering door te zeggen dat 
zelfs < De Volksunie » (« die 
van geen kleintje vervaard 
is») de tekst niet integraal 
dierf brengen. 

We kunnen « De Zeewacht » 
geruststellen : alleen gebrek 
aan plaatsruimte belette de 
volledige publicatie van de 
tekst waarmee wij het overi
gens eens waren. 

GEESTIGAARD 

Aan de Minister-staatsse-
kretaris, A d j u n k t bij de 
Eerste-minister v o o r h e t 
Openbaar Ambt (amaai !) 
werd onlangs een parlemen
taire vraag gesteld over het 
aantal personeelsleden van de 
parastatale instellingen. 

De minister-staatssekreta-
ris, adjunkt enzovoort ant
woordde dat de uitdrukking 
< parastatale instelling » niet 
bestaat en dat een antwoord 
dus onmogelijk is. Op de ke
per beschouwd heeft de mini
ster van het zevende knoops
gat gelijk : «parastatale in
stellingen » heten officieel 
anders. De uitdrukking werd 
echter reeds miljoenen maal 
gebruikt en geen kat kent de 
« echte » ( officiële ) bena
ming. 

Het haarklievertje dat zich 
met deze «terechtwijzing > 
voortaan waarschijnlijk voor 
de grootste geestigaard van 
de Wetstraat verslijt, is mijn
heer Van Cauwenberghe. 

Hij zou best echter niet al 
te zeer de aandacht vestigen 
op «vergissingen» : hijzelf 
werd nl. slechts halve mini
ster dank zij de «vergissing» 
van Harmei, die het Waalt je 
Van Cauwenberghe ten on
rechte voor Vlaming liet door
gaan. 

VRIJE TRIBUNE 
DE POLITIEKE VRIJHEID 

VAN HET LEKENPERSONEEL 

DER KATOÜEKE SCHOLEN 
Vanaf 1 september van dit jaar is het perso

neel van het katoliek lager en secundair onder
wijs onderworpen respectievelijk aan het 
« .\lgemecn Reglement van het personeel van 
de katolieke lagere en kleuterscholen » en het 
« Algemeen Heglement van het onderwijzend 
en administratief personeel van het katoliek 
middelbaar, normaal en technisch onderwijs ». 
De/,e reglementen bevatten een aantal beschik
kingen, die de Volksunie als politieke partij 
rechtstreeks aanbelangen. Laten we er eveii 
een blik in vverpen : 

UGER ONDERWIJS 
— Art. 2 par. 4 : « Worden in principe be
schouwd als schadelijk voor of onverenigbaar 
met een betrekking in de school o.a. : 
(...) politieke werkzaamheden die het vertrou
wen \an de ouders aantasten of de goede gang 
van de school in het gedrang brengen ». 
•— Ar t 28 par. 1 : « De personeelsleden zijn 
verplicht aan het schoolkomitee(...) politieke 
activiteit te doen kennen, die zij buiten de 
school uitoefenen(...). Behoudens schriftelijke 
bepaling van het tegendeel kan het schoolko-
mitee op ieder ogenblik het personeelslid ver
plichten een einde te stellen aan deze werk
zaamheden, wanneer het schoolkomitee deze 
schadelijk acht voor of onverenigbaar met het 
ambt in het onderwijs ». 

— Art. 31 par. 1 : « Bij toepassing \an art. 2 
wordt de aanwervingsovereenkomst van rechts
wege en zonder vergoeding verbroken (...) : 
xodra het personeelslid lid wordt van(...) een 
anti-nationale vereniging (...) ; zodra het perso
neelslid zich kandidaat stelt voor een politiek 
mandaat of zulk mandaat uitoefent, zonder 
daartoe de voorafgaande toelating te hebben 
bekomen vanwege de bevoegde kerkelijke 
0 verheid (...) ; zodra het personeelslid weigert 
binnen de vastgestelde termijn, een einde te 
maken aan werkzaamheden bedoeld in art. 2 
par. 4 van onderhavig reglement(...) ». 

SECUNDUAiR ONDERWIJS 
— Art. 2 par. 3 : « De personeelsleden verbin
den zich er toe, geen(...) andere werkzaam
heden uit te oefenen, die naar het oordeel der 
inrichtende macht, \ an aard zijn om te 
schaden aan hun ambt(. . . ) . Kunnen onder 
andere beschouwd worden als zijnde van aard 
om aan hun ambt in de inrichting te schaden : 
(...) politieke werkzaamheden ». 
— De arts. 24 en 30 par. 1, al. 3, 6 en 7 stemmen 
praktisch woordelijk overeen met arts. 28 par. 
1 en 31, 1 al. 3, 6 en 7 van het « Algemeen 

Reglement van het personeel \an de katolieke 
lagere en kleuterscholen ». 

ONS KOMMENTAAR 
Het ligt voor de hand dat de leiding van de 

katolieke onderwijsinstellingen niet kan toe
laten dat een van haar personeelsleden een 
aktie voert ten voordele of binnen het kader 
van een partij die de katolieke godsdienst 
rechtstreeks of onrechtstreeks bekampt. In dit 
opzicht treft de Volksunie evenwei geen enkele 
blaam. (Zeker nu de bisschoppen het bij de 
laatste verkiezingen niet meer hebben nodig 
geacht, zich openlijk tegen onze partij uit te 
spreken I). Waarom wordt er dan geen duide
lijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
politieke partijen die de katolieke Kerk vijandig 
gezind zijn en andere die haar rechten eerbie
digen ? 

Niet minder normaal is het dat, wanneer een 
personeelslid ten gevolge van zijn politieke 
aktiviteit didaktiscb of paedagogisch te kort 
schiet, hij verplicht kan worden zich voortaan 
uitsluitend aan zijn leraarsambt te wijden (lid
maatschap van een niet-anti-godsdienstige 
politieke partij mag men evenwel nooit ver
bieden). Op dit gebied zou evenwel iedere 
partijdige beslissing moeten voorkomen wor
den. Daartoe ware een beroepsinstantie nodig 
die niet, zoals dit nu het geval is, uitsluitend 
zou bestaan uit leden van de inrichtende mach
ten en van de onderwijscentrale van het A.C.V. 

De Belgische staat beschouwt het lidmaat
schap van een federalistische organisatie niet 
als een anti-nationale activiteit. Het is dan ook 
duidelijk dat de Kerk in dit opzicht niet kato-
lieker moet zijn dan de Paus. Om de indruk 
van vooringenomenheid - en deze indruk berust 
niet op veronderstellingen maar op feitelijke 
gegevens - weg te nemen, zou de term « anti-
nationale vereniging » absoluut door een min
der dubbelzinnige uitdrukking moeten ver
hangen worden. 

BESLUIT 
In zijn •werk « Geloof en Wereld » schrijft 

de Leuvense priester-hoogleraar A. Dondeyne 
het volgende : « Het is(.. .) de taak van de 
Kerk er voor te zorgen dat haar gelovigen de 
evangelische boodschap getrouw blijven of 
m.a.w., haar taak is het over de gaafheid van 
geloof en zeden te waken. Zo kunnen wij be
grijpen dat de Kerk het steeds als een onver
vreemdbaar recht en heilige plicht heeft 
beschouwd, ook in politieke zaken het geweten 
van haar gelovigen te helpen vormen(.. .) . 
Precies omdat de interventie van de Kerk in 
het politieke leven ter wille van de morele 
gewetensvorming geschiedt kan ze, zoals elke 
interventie van het geweten, twee vormen aan
nemen : een met negatieve « ratione peccati > 
(d.i. ter wille van de zonde) en een met posi
tieve, door de verkondiging en verspreiding 
van wat men christelijk-geïnspireerde sociale 
en politieke doctrine pleegt te noemen. Onge
twijfeld is de meest ophefmakende vorm de 
negatieve. Ze gebeurt « ratione peccati », d.w.z. 
wanneer de Kerk aanduidt dat een bepaalde 
wereldbeschouwelijke staatsleer of een bepaal
de concrete politieke handeling of maatregel 
in strijd is met de eisen van de zedenwet, of 
de essentiële vrijheid van de Kerk in het 
gedrang brengt... ». 

Als wij echter de hierboxen v.eergege\en 
reglementaire beschikkingen leren, dan moe
ten wij ons toch terecht de vraag stellen wat 
er in de praktijk van het « anti-klerikalisine » 
van prof. Dondeyne in huis komt. Of vergissen 
VMJ ons en is de kerkelijke o\erheid zich 
bewust geworden van de beroemde woorden 
van wijlen Jeroom Leuridan : « Noch met het 
kruis noch met het Belgisch v.etboek laat het 
jonge Vlaanderen zich de kop inslaan » ? In 
dit geval is het evenwel absoluut nodig dat 
het statuut van het lekenpersoneel der kato
lieke scholen in < politiek > opzicht totaal 
anders opgevat en geformuleerd zou worden, 

dr. E. Raskin. 
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HERRIE IN INDONESIA 
O p Ket o g e n b l i k d a t w e d i t s c h r i j v e n , Js h e t n o g 

s t e e d s p r a k t i s c h o n m o g e l i j k o m e e n o v e r z i c h t t e 

k r i j g e n v a n d e h u i d i g e s i t u a t i e i n I n d o n e s i a . D e b e 

r i c h t e n z i jn n o g z e e r t e g e n s t r i j d i g e n h e t U i j f t o n 

d u i d e l i j k , of S o e k a r n o h e t h e f t a l d a n n i e t t e r u g in 

h a n d e n h e e f t . Z o v e e l is z e k e r , d a t o p M i d d e n - J a v a 

n o g w o r d t g e v o c h t e n e n d a t h e t g e v a a r v o o r e e n 

b u r g e r o o r l o g bli jf t b e s t a a n . 

N o c h t a n s w i l l e n w e t r a c h t e n , i n d e z e v o o r a l s n o g 

o n d u i d e l i j k e s i t u a t i e e e n l i jn t e t r e k k e n . E n d a n w e z e 

v o o r e e r s t o p g e m e r k t , d a t p r e z i d e n t S o e k a r n o o n g e 

t w i j f e l d d e i n z e t e n h e t m i d d e n p u n t is g e w e e s t v a n 

d e b e r o e r i n g in z i jn l a n d . 

De sleutel tot een beter begrip van de 
huidige moeilijkheden in Indonesia ligt 
ongetwijfeld bij Achmed Soekarno. Het 
ix een publiek geheim dat de Indone
sische prezident sinds geruime tijd ern
stig ziek is en dat te Djakarta het 
probleem van de opvolging was gerezen. 
Daarnaast was onmiskenbaar de i>opu-
lariteit van de staatscbef aan het dalen 
ingevolge de voortdurende achteruit
gang van het welvaartspeil en de ontred
dering in de ekonomie; Soekarno, die 
zich er nooit voor geschaamd heeft te 
zeggen dat hij van ekonomie geen barst 
verstand had en dat bij trouwens de 
ekonomie als sekundair achtte, werd in 
steeds toenemende mate verantwoorde
lijk gesteld voor de slechte gang van 
zaken. 

In die omstandigheden kan het wel 
geen verwondering baren dat het vroeg 
of laat tot ernstige tünnenlandse moei
lijkbeden moest komen. Het enige dat 
daarbij verbazingwekkend is, blijft bet 
feit dat de berrie zo lang op zich beeft 
laten wachten. 

In grote lijnen hebben de gebeurte
nissen van vorige week zich als volgt 
voorgedaan. Om een al dan niet inge
beelde samenzwering onder leiding van 
de onvermijdelijke Amerikaanse inlich
tingsdiensten te voorkomen, voerde 
luitenant-kolonel Oentoeng zelf een 
putsch uit. Hij schijnt daarbij de voor
zichtige steun te hebben genoten van 
Soebandrio (die inmiddels echter te 
Djakarta weer schijnt « aanvaard > te 
worden) en van de kommunistisch 
gezinde bevelhebber van de luchtmacht. 
Gedurende dagen bleef er onzekerheid 

heersen over de rol die de luchtmacht 
uiteindelijk zou spelen. De kommunis-
tische partij hield zich voorzichtig op de 
vlakte, alhoewel een aantal kommunis-
tische elementen een aktieve rol speelden 
in de putsch. 

Sinds jaren handhaafde Soekarno 
mede zijn gezag en zijn macht door het 
voorzichtig uitbalanceren van de twee 
belangrijkste krachten in de Indone
sische politiek : enerzijds de kommunis-
tische partij, wier ledenaantal het hoog
ste is van alle landen buiten het eigenlijk 
kommunistische blok, en anderzijds het 
rechtsgezinde leger. Deze twee sterke 
groepen beperkten er zich toe, in de om
geving van Soekarno stevige posities te 
bezetten om na diens verdwijnen vanuit 
de gunstigste stelling bet gevecht om de 
opvolging te kunnen aanvatten. 

De moeilijkheden in de < gordel van 
smaragd > schijnen momenteel geleid te 
hebben tot een versterking van de posi
ties van de legergroep. De grote man die 
de situatie terug in handen kreeg, was 
generaal Nasoetion, die in het verleden 
al vaker hardhandig tegen de kommunis-
ten is opgetreden en die beschikte over 
de sterkste militaire troef : de elite
divisie Siliwangi. 

Het is onwaarschijnlijk, dat Soekarno's 
persoonlijke positie door de moeilijk
heden wordt versterkt. We zegden reeds 
hoger, dat zijn populariteit in dalende 
lijn ging; zijn gezondheidstoestand is 
trouwens niet van aard om hem een ster
ke remonte toe te laten. 

Het is vooralsnog onmogelijk, te voor
spellen hoe de toestand in de nabije toe
komst zal evolueren. Het lijkt er sterk 

op, alsof men van beide zijden - de 
kommunistische partij én het leger - de 
uiteindelijke krachtmeting uit de weg 
gaat. De linksgezinde luchtmacht schijnt 
zich officieel aan de zijde van het gezag 
te hebben geschaard, alhoewel haar 
bevelhebber zijn handtekening niet 
onder het desbetreffende akkoord heeft 
geplaatst. En de kommunistische partij 
blijft verder kalm toekijken. 

Het is nochtans duidelijk dat de voor
naamste oorzaak van de herrie - de 
getaande macht van Soekarno - blijft 
bestaan en de kans is dus groot dat Indo
nesia na deze periode van paleisrevolu
ties een onzekere toekomst tegemoet 
gaat. En dat de periode Soekarno thans 
vlug naar haar kim neigt. 

Als weinig staatslui heeft Soekarno 
zich in een grote populariteit en de sim-
patie van zijn landgenoten kunnen ver
heugen. Voor Westerlingen was de macht 
en het aanzien van deze breedsprakerige 
vrouwenloper haast onbegrijpelijk. Maar 
hij belichaamde voor de Indonesiërs op 
volmaakte wijze al de eigenschappen en 
gebreken van hun ras : een bijna artis
tieke welsprekendheid, een sierlijk maar 
tevens inslaand en krachtig demagogisch 
redenaarstalent, weinig vasthoudendheid 
en geen al te grote vUjt, oog voor de 
lichte kant van het leven en een hang 
naar het sensuele. Dit portret van een 
Lebemann is nochtans onvolledig. Daar
naast is Soekarno toch ook steeds ge
weest en gebleven een overtuigd Indo
nesisch patriot, een nationalist die sinds 
zijn Hollandse studentenjaren, doorheen 
jarenlange gevangenschap en verbanning 
trouw gebleven is aan zijn fundamentele 
opvattingen. Tijdens de tweede wereld
oorlog was bij een kollaborateur van de 
.lapanse bezetters : voor die kollaboratie 
golden echter andere maatstaven dan bij 
ons, want toen hij na de Japanse kapi-
tulatie de onafhankelijkheid van Indo
nesia uitriep, was hij zonder twijfel de 
populairste man in het rijk der 13.000 
eilanden, een « vader des vaderlands :» 
die doorheen de hele onafhankelijkheids
strijd - het duurde nog tot in 1949 voor
aleer Indonesia vrij werd - en in de jaren 
daarna het grote vertrouwen dat zijn 
landgenoten in hem stelden, bleef be
houden. 

Op het vlak van de buitenlandse poli
tiek was hij een der grote figuren van 
de « derde wereld ». In 1955 lag hij aan 
de bazis van de eerste Afro-Aziatjsche 
konferentie - de konferentie van Ban
doeng - die een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de zgn. « neutraliteitspoli
tiek ». Soekarno spekuleerde echter min
der dan bijvoorbeeld een Nasser op de 

Oost-Westtegenstelling. Hij verwijderde 
zich al vlug van Amerika (het Amerika 
dat zo'n grote rol had gespeeld bij de 
totstandkoming van de Indonesische 
onafhankelijkheid) en speelde meer en 
meer de Chinese kaart. Aan deze evolu
tie was stellig de grote macht en invloed 
van de kommunistische partij in Indo
nesia niet vreemd. 

Op het binnenlands vlak predikte 
Soekarno een soort « geleide demokra-
tie », een socialisme-op-zijn-Indonesisch. 
Ook dit sisteem kreeg een sterke stem
pel van de stevig-uitgebouwde en grote 
kommunistische partij van Indonesia. 

Soekarno een kommunist noemen, 
ware echter onjuist. Als Maleier is hij 
stellig geen geboren Chinezenvriend; 
waarschijnlijk echter beschouwt hij 
Peking als het enige Aziatische machts
centrum dat een einde kan stellen aan 
alle vormen van kolonialisme en neo
kolonialisme, net zoals hij eens Tokio 
als het centrum van een Aziatische revo
lutie beschouwde zonder daarom Je 
Japanse politiek te onderschrijven. 
« Azië aan de Aziaten » en daarbij een 
zo groot mogelijk deel van de koek voor 
zijn eigen Indonesia is steeds zijn stel
regel gebleven, de grondslag trouwens 
van zijn zgn. konfrontatie-politiek. 

Soekarno, die in 1910 werd geboren als 
zoon van een onderwijzer en van een 
adelijke Balinese, heeft in Nederland 
gestudeerd. Hij spreekt onze taal uit
stekend en van hem is geweten dat hij, 
zelfs op de hoogtepunten van zijn strijd 
tegen Nederland, zich in beijerkte kring 
graag bleef bedienen van het Nederlands. 

In diplomatieke kringen doen over 
hem een ongelooflijk aantal - meestal 
autentieke - verhalen over liefdesaffaires 
en verhoudingen de ronde. In een Wes
ters land zou een dergelijke reputatie 
dodend zijn ; in Indonesia scheen ze zijn 
aanzien en populariteit te verhogen. O j 
het stuk van vrouwen putte Soekarn» 
trouwens grondig de mogelijkheden uit 
die zijn godsdienst hem laat, door vier 
vrouwen te huwen. 

Achmed Soekarno is een dier grillige 
en boeiende figuren waaraan onze eeuw 
met haar Uniwertung aller Werte zo rijk 
is ; vertegenwoordiger van een wereld 
die er vroeger geen had en die ons, on
danks vank eeuwenlange bezetting en 
aanwezigheid, vreemd en onbekend is 
gebleven. 

Toon van üverslraeten. 



Wij stonden te Achterbroek in de Kempen, te midden een landschap 
van wetcLen, oomentesems en siromtjten m de buurt van weggekropen 
boerendoeninkjes. Normaat hoort ge hier slechts het knepen van een 
draaiboom, het hjztge maatgeluid van een grazende koe-tong of het 
zachte geflidster van de melk die uit de demen tn de emmers stroelt. 
Langs een aardeweggetje, genepen tussen pindraadrtjen en greppels, 
v\?aren we er geraakt. Geen sprake van de vreedzame geluiden dte wij 
hoger opsomden, geen sprake van een eendelijk, onbewogen landschap 
waarin het leven trager schijnt te gaan. Vandaag sleepte Achterbroek 
de gewelddadige moderne wereld naar z'n rustige beemden, vandaag 
werd met veel lawaai een autocross gehouden en togen duizenden naar 
de schrale hooglandse wei, omspannen met prikkeldraad, af geboord 
met enkele sneeën van de ploeg en van verre zichtbaar door twee mas
ten die een batterij schreeuwerige luidsprekers in de lucht prikten. 

Ze waren inderdaad met duizenden, 
de toeschouwers. Ruige kempische 
koppen, rood getaand in weer en 
wind, gezonde, taaie mensen onder 
zondagse petten en vrouwen die nog 
degelijk kleergoed dragen en resems 
kinderen grootbrengen. Mensen die 
gewoon zijn met dichtgeknepen 
spieetogen over de velden te kijken 
naar de trage gang van een beest, 
maar die nu opgewonden als kinderen 
stonden te praten wanneer zij de 
crosswagens voor het eerst zagen ver
schijnen. 

En inderdaad biedt ncv knallende, 
rokende en benzine-slikkende alle
gaartje auto's een vreemdsoortige, 
niet-alledaagse aanblik. Ze leken ons 
op pantserauto's, of op rijdende for
ten waarmee smokkelaars de grens
streek plegen onveilig te maken. Een 
bende dreigende monsters voorhis
torische dieren wanneer ge ze van 
verre zaagt staan, samengetroppeld 
aan de startlijn, deze ingedeukte, 
met zware staven en stootblokken 
versterkte wagenwrakken. 

Chryslers, Cadillacs, Buicks, Che-
vrolets, Dodges en andere rijke-lie
den-wagens beleven er hun laatste 
glorieloze, maar sensationele dagen. 
Misschien - zo dachten wij — heb
ben in deze wagens welgedane heren 
gezeten met dikke sigaren, gevoerd 
door chauffeurs in livrij, misschien 
wel ministers of andere hooggeplaats-

ten of rijke grondspekulanten. Wie 
weet V Wij Demerkten een Chrysler, 
vol-automatisch, waarvan de ramen 
geopend werden door een druk op de 
knop waarvan de zetels naar voren, 
achteruit en omhoog konden glijden 
zonder de minste inspanning van de 
bestuurder Wij zagen Buicks die in 
betere tijden nagegaapt werden om 
hun schoonheid zoals jonge meisjes 
nagekeken en nagefloten worden. 

Van de eens zo luxueuse auto's 
schiet er in een auto-cross maar wei
nig over. Zware forse kerels met han
den als schuimspanen, wier asem naar 
benzine en motorolie riekt en wier 
voeten in zware vllegeniersbotten ge
stoken zitten, kruipen achter de glim
mende stuurwielen die vroeger mis
schien door fraal-gehandschoende 
dametjes bediend werden. De vergan
kelijkheid van de aardse dingen... 

Een crosswagen is een auto die 
doorgaans in zijn glorietijd tot de 
klasse der kwartmiljoen-wagens ge
rekend wordt. Wij zagen te Achter

broek «machines» die 32 paarde-
krachten onder de gehavende motor
kap bergen, één zelfs met tweehon
derd paarden maar hier ging het om 
een vrachtwagen-m&tor d i e inge
bouwd werd. Allemaal hebben ze dit 
gemeen : het zijn okassie-auto's 
waarvan het onderstel verstevigd 
wordt, waarvan de schokdempers 
versterkt worden, de motorkracht op
gedreven en de « stootkracht > ver
groot. Het koetswerk wordt verste
vigd door een hecht raam van aan-
eengelaste poetrels, door zware hou
ten palen zelfs, die vertikaal opge
steld worden achter de voorste zit
banken en het dak stutten, wat voor
al van nut te is bij het over de kop 
gaan. 

De trekkracht van deze auto's 
wordt verhoogd door het aanwenden 
van grotere achterwielen, grotere 
banden (soms worden zelfs twee paar 
buitenbanden gelegd) of het aan
brengen van dubbele wielen achter
aan. De stootkracht van de wagens — 
die tegelijkertijd een beveiliging moet 
vormen bij de menigvuldige botsin
gen — wordt verkregen door vóór en 
achteraan een netwerk van aaneen-
gelaste buizen, staven en zware ijzer
draad aan te brengen, het geheel ge
dragen door een reeks ijzeren balken 
die op de karrosserie gemonteerd wer
den. De motorkracht ten slotte wordt 
opgedreven door het aanwenden van 
twee, soms vier verstuivers, zwaarde
re en sterkere motoren en allerlei an
dere technische truukjes. Soms zijn 
er wagens die door V-8 motoren 
worden aangedreven. 

De karrosserie vormt een geschie
denis op zichzelf. Wij zagen wagens 
waarvan het kofferdeksel ontbrak, 
waarvan het achterste gedeelte weg
geveegd werd in vroegere botsingen, 
waarvan de bumpers, de spatborden, 
de deuren of zelfs de motorkap ont
braken. Van sommige rijdende wrak
ken vraagt men zich af hoe ze zich 
nog kunnen voortbewegen, van ande
ren kan men nog tenauwemood uit
maken tot welk merk ze behoord heb
ben. Ze zijn gedeukt, gescheurd, ont-
verfd, ruitloos en kapotgemarteld. Ze 
zijn beschilderd met allerlei slogans 
en namen. Wij zagen een «Flup en 
Flop» weghuppelen, een Ludo, een 
Patje, een « liefdeverdriet» en een 
«Bam-Bam». Een onooglijk eksem-
plaar heette « sloef », een ander « Ma
rianne ». De laatstgenoemde droeg 
een primitief gepenseeld doodshoofd 



V^UCSUMI 
- « 

arena voor schroot op vier 

wielen en puike motoren 

met het onderschrift < h o u d t af
stand », Een Chevrolet droeg het me-
lankolieke zinnetje < Och was ik 
maar...» nee, niet bij moeder thuis 
gebleven, maar wel ergens in de ga
rage van een gepensioneerde staats
ambtenaar of zo... Een vervaarlijk 
uitziende cross-auto pronkte met de 
Jugubere naam «Joe moordenaar», 
waarschijnlijk afgekeken van het 
Amerikaans « Joe the killer ». Een an
dere vroeg «niet blutsen» en weer een 
andere was beschilderd met de naam 
van zijn garage : < bij de Stan» en 
met een fraai rijmpje dat luidde 
< Nooit sukkelt ü met N.S.U.» ! 

Er reed ook een eksemplaar bij dat 
wolkjes stoom uitblies langs een om
hoogstekende waterleidingsbuis. Bij 
nader toezien bleek het een pijp te 
zijn die verbonden was met de radia
tor, zodat de stand van het koelwa
ter gemakkelijk kon gekontroleerd 
worden. Een andere wagen had zijn 
benzine-tank bovenaan achter, op de 
plaats waar eigenlijk het raampje 
behoorde te zitten. De dop ervan sloot 
niet goed meer, zodanig dat de brand
stof eruit gulpte. De meeste wagens 
hebben de voorraadtanks binnenin, 
in overwegmg nemend dat ze op die 
plaats moeilijker kunnen geblutst of 
stukgereden worden. 

Want het gaat er nogal ruw aan 
toe in een dergelijke cross. Evenwel 
behoort men onderscheid te maken 
tussen de verschillende eksploten. Er 
is de achtervolging, waar het eigen
lijk om zuivere snelheid gaat : twee 
wagens stellen zich op, ieder aan een 
kant van het eivormige terrein en be
ginnen een achtervolgingskoers; die
gene die het snelst is wint. Voor de 
renners is dit in de grond de zuivere 
sport maar voor de toeschouwers is 
zij het minst sensationeel. 

Al wat erger wordt het wanneer er 
afvallingskoersen worden gereden in 
verschillende reeksen en met als be
kroning een halve en een hele finale. 
Dan wordt er werkelijk kost wat kost 
om de eerste plaats gereden met de 
inzet van tien. twaalf en meer auto's 
alnaargelang het aantal deelnemers. 
Het meest spektakulaire is eigenlijk 
de echte rodeo, waarbi.i de crossdui-
vels mekaar mogen hinderen wegdu
wen, inhaken enz. Het gaat er dan 
werkelijk zwaar aan toe : er wordt 
gebotst zoals in een auto-skooter, 
schokbrekers vliegen in het ronde, 
koetswerken worden opengereten, 
ruiten (of wat er nog van rest) vlie

gen aan splinters, stootramen gera
ken verward, auto's worden uit de 
omloop geslingerd, geraken vast in de 
omgeploegde en opgehoopte aarde, 
banden worden aan flarden gereden, 
deuren en kofferdeksels afgerukt of 
öan diggelen geperst.^ 

Wij zagen een crosser met een wiel 
voor zich uitrollend het strijdperk 
verlaten : de moeren waren onder de 
enorme druk bezweken. Even later 
werd bij een andere wagen een band 
gewoonweg aan repen gesneden : de 
chauffeur merkte het niet eens, hij 
bleef voortrijden totdat ook het wiel 
begaf en hij in arren moede op de 
tamboers bleef verder huppelen. Tal
rijk zijn ook de wagens die uit de 
bocht vliegen en omslaan, die over de 
kop gaan en zelfs in brand schieten ! 

Wij vroegen aan een van die cross-
duivels of dit geen gevaarlijke sport 
is. De man was beslist in zijn ant
woord : « Nee in het geheel niet, er 
gebeuren in alle sporttakken ongeluk
ken en ik kan verzekeren dat het 
aantal ongevallen in een rodeo veel 
lager is dan in de meeste andere 
sporten zoals wielrennen, voetballen, 
zwemmen enz... ». Het lijkt wel ge
vaarlijk maar het is het niet, wij heb
ben genoeg kennis, het zijn allemaal 
ervaren chauffeurs die meerijden en 
mannen die de stiel kennen maken 
niet gemakkelijk brokken, zo zei hij 
nog. Eigenlijk behoren deze chauf
feurs vastgeriemd te zitten in de wa
gens maar dat doen zij meestal niet. 
De helm is wel verplichtend en dat 
wordt over het algemeen wel nage
leefd. 

Waar komen deze crossers van
daan ? Wij vroegen het een technisch 
leider van een crossteam uit Gooreind, 
dat met drie wagens naar Achter
broek was gekomen. Er zitten crossers 
in alle lagen van de bevolking, het 
is eigenlijk een sport zoals een ander. 
De man noemde een advokaat die er 
z'n hobby van gemaakt heeft en zelfs 
een dokter. Meestal echter komen de
ze mannen uit het autovak, uit ga
rages en sloperijen en ook uit auto-
scholen. De deelnemers komen van 
zeer ver : zestig, zeventig kilometer 
uit de omtrek, uit Nederland ook en 
soms zelfs uit Duitsland. Er worden 
de jongste tijd weer zeer veel rodeo's 
ingericht, nadat er een tijdlang een 
stistand op dit gebied geweest is. Vol
gens onze zegslieden kan dit verklaard 
worden door het feit dat er eens een 
zwaar ongeval plaatsvond ,zowat een 

achttal jaar geleden. Een chauffeur 
die vóór de wedstrijd een toertje 
maakte langs de omloop zag zijn 
wagen omslaan De benzine werd door 
zijn sigaret in brand gestoken en voor 
er hulp kwam opdagen was de onge
lukkige reeds omgekomen... 

Sindsdien is het aantal branden fel 
gedaald. Toch worden er nog wel pre
mies gegeven voor de deelnemer 
wiens wagen het eerst in brand schiet. 
De pompiers die steeds op de rodeo-
velden aanwezig zijn, zijn er dan 
vlug bij om de zaak te blussen. Het 
blijft echter steeds een riskante on
derneming omdat de voerder als een 
bliksem uit z'n wagen moet springen 
wanneer de vlam erin komt. Ook voor 
het omslaan en het over de kop gaan 
worden er speciale premies uitgereikt. 

Overigens is er voor de deelnemers 
niet veel te verdienen aan zo'n auto
rodeo : zevenhonderd frank startgeld 
loont niet eens de moeite om de af
stand met de crosswagen — die steeds 
dient gesleept te worden door een 
normale auto — en met de takelwagen 
naar het terrein te doen. Ook de prij
zen die toegekend worden dekken in 
de meeste gevallen niet eens de on
kosten, omdat de wagens niet alleen 
zeer veel benzine verbruiken (een 
man die wij het vroegen en waarbij 
wij een schatting maakten van 25 li
ter, dierf zelfs niet eens de juiste hoe
veelheid zeggen) maar zij vergen ook 
een heleboel aan onderhoudskosten. 
Na iedere rodeo dienen de motoren 
praktisch volledig nagezien en afge
steld te worden, onderdelen vervan
gen, gebroken of kapotgereden delen 
gelast en vernieuwd. Want deze wa
gens kunnen uiterlijk op wrakken 
lijken, wat 't eigenlijke mechanisme 
aangaat zijn zij tip top in regel : de 
motor loopt gesmeerd, de remmen 
zijn tot in de puntjes in orde (ver
geten wij niet dat op sommige wed
strijden snelheden ontwikkeld worden 
tot honderd kilometer per uur !) en 
de stuurinrichting mag geen enkele 
fout vertonen. Met deze wagens zou 
men gemakkelijk de technische kon-
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trole kunnen doorstaan op gebied van 
motor en remmen, zo zei ons een 
chauffeur. 

«Eigenlijk IS net vooi de deelne
mers een zuivere sport, ze doen het 
voor hun plezier ?> Ze doen het ook 
voor de sensatie en omdat ze liefheb
bers zijn van auto's en motoren. Ze 
knutselen er de ganse week aan in 
hun vrije tijd. vaak "s nachts om de 
machines klaar te hebben tegen de 
wedstrijden van 's zondags Ze werken 
in een soort los klubverband en weten 
hierdoor ook de plaatsen waar gere
den wordt in eigen land en m Neder
land Er wordt gereden in Roosendaal, 
in Poederlee, in Hoogerheide, in 
Veerle, in de Kempen, in Nederlands 
Limburg, in Noord-Brabant en in 
Zeeland. Er zijn wedstrijden in de 
bossen, in heuvelachtig gebied, op be-
tonbanen ook en soms zelfs 's avonds 
bij kunstlicht. De beste terreinen lig
gen daar waar er schrale zandgrond 
aanwezig is, de zwaarste terreinen 
vindt men in de vettige weiden. Daar 
geraken de wagens niet rond en Is er 
aan de wedstrijd weinig te belevep. 
Dan moeten de traktors op het veld 
komen en de crossmachines wegsie
pen. Dat moet het volk niet hebben. 
De mensen willen sensatie, ze willen 
spektakel, botsingen, stukken en brok
ken in de geburen zien vliegen, wa
gens over de kop zien gaan of om
kantelen, ze willen het maksimum uit 
deze helse tuigen zien halen, de wel
de omwoelen tot één grote krater (wat 
geeft het, de boer wordt ervoor ver
goed) de wagens zien voortkrukken, 
desnoods zonder wielen, op de assen ! 

Met in onze haardos een grot« 
smeervlek, met in onze k l e r e n de 
reuk van uitlaatgassen, verhitte mo
toren en afgedraaide olie, met in onze 
oren nog het onbeschrijfelijke geraas 
van de zwoegende cilinders, zijn we 
die zondagavond thuisgekomen. We 
hebben ons voorgenomen het voorlo
pig nog maar even bij ons type-ma-
chientje te houden en ons nog nief 
aan het edele crossersberoep te be
geven. Staf De Lie. 
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Zopas heeft de « Kazakstanskaja Pravda » het verschijnen aangekondigd van een 
duitstalig dagblad « Freundschaft», met een voorlopige oplage van 100.000. Reeds 
geruime tijd verscheen er een weekblad « Neues Leben ». En wanneer men het 
radiostation van Alma Ata (ten zuiden van het Balkaj-meer dicht bij de Chinese 
grens) beluistert, dan hoort men berichten in het Russisch en in de lokale Mon
goolse taal, maar ook in het Duits. Momenteel leven er nog minstetts twee mil
joen Duitsers in de Sovjetunie. Voor de oorlog woonden deze Duitsers rond Sa
ratov aan de Wolga, in het Zuiden van de Oekraine, op de Krim en op de 
noordelijke -flanken van de Kaukasus. 
Bij de Duitse inval in 1941 werden al deze duitssprekende sovjetburgers naar 
Siberië verbannen. Velen kwamen om. 
Het was niet de eerste keer dat zij verbannen werden. De meeste didtssprekenden 
in Sovjet-Rusland waren afstammelingen van Duitse immigranten uit de 18e en 
19e eeuw, die weggetrokken waren uit Pruisisch en Pools gebied omwille van 
hongersnood, oorlog en godsdienstvervolging. 

Ze hadden in het tsarenrijk hun ne-
flerzettingen gebouwd, het land goed
gemaakt, wegen aangelegd, bijzoverre 
dat hun gemeenten de ordelijkste en 
bloeiendste waren der ganse streek. 
De revolutie verstoorde de betrekkelij
ke vrijheid en rust waarvan zij genoten. 
Hun zwaarste lijdensperiode zou ech
ter pas beginnen met de stalinistische 
kulakkenvervolging en de kollektivise-
ring, in 1928. Duizenden vluchtten naar 
Duitsland of elders. De onteigenden 
werden samengebracht in de streek 
rond Saratov, waar een autonome 
Wolga-republiek werd ingericht. In de 
Oekraine zelf was er eveneens een au
tonoom gebied voor de Zwarte-Zee-
Duitsers. 

De eerste volkskommissaris van de 
Wolga-republiek was een gewezen Duits 
krijgsgevangene : Ernst Reuter, de la
tere socialistische burgemeester van 
West-Berlijn en voorganger van Willy 
Brandt. 

Op korte tijd veranderde de streek 
van uitzicht en in de Wolga-republiek, 
met de centra Engels en Marxstadt, 
woonden nu ongeveer een half miljoen 

Duitsers. 
Wanneer de oorlog uitbrak in 1941, 

beval Stalin de deportatie van alle 
Duitssprekende Sovjetburgers naar 
Siberië; velen kwamen om. 

Na het einde van de stalinistische 

meinen Fuss aus der Schlinge ziehen », 
is een Ruslandduitser. 

Hij was lid van een Mennonietenge
meenschap in Halbstadt, ten noorden 
van Rostov in de Oekraïne. Een van 
zijn voorouders was uit de Weichsel-
vlakte naar Rusland getrokken om aan 
de vervolgingen tegen deze sekte te 
ontsnappen. Zijn vader werkte samen 
met zijn oom in een uitgeverij in Halb
stadt. De zoon studeerde en werd 
agronoom. Tijdens de revolutie sneu
velde zijn broer aan de zijde der Wit
ten en ook zijn zuster kwam om in de 
revolutietroebelen. 

Toen in 1928 de kulakkenvervolging 
werd ingezet, werd de jonge agronoom 
er bij betrokken. Hij was pas twintig, 
toen hij vluchtte over Perzië naar 
Duitsland. 

De jonge Peter kon in Duitsland niet 
aarden en vertrok alras met een groep 

zich in Bohemen en wordt krijgsgevan
gen genomen door de Amerikanen, die 
prompt de Duitse krijgsgevangenen 
uitleveren aan de Russen. Hij belandt 
in Siberië, in het grote sterven der 
honderdduizenden Duitse krijgsgevan
gen die van honger en uitputting om
komen in de Siberische kampen. Hij 
wordt onderhoord : de verdenking van 
zijn werkzaamheden bij de tegenspion-
nage groeit aan. Hij wordt naar Mos
kou overgebracht en veroordeeld tot 
25 jaar strafkamp. Dit strafkamp is 
Workuta, in het hoge Noorden. Een 
adem van de hel, noemt de schrijver 
het. « Met diegene die naar Workuta 
moet is het gedaan... » zegt men in alle 
strafkampen. Het sterftepercentage is 
50 percent. 

Hij houdt zich niettegenstaande al
les staande, geraakt in konflikt met 
kampleiders maar ontvangt ook hulp 

VOLK IN DE DIASPORA 
terreur werd de officiële tesis, dat de 
Rusland - Duitsers koUaborateurs en 
spionnen waren, verworpen. De auto
nome republiek werd echter niet terug 
opgericht. Duitse koloxiisten blijven 
gevestigd aan de grenzen van Afghani
stan en China, in Dushanbe en Alma-
Ata ten noorden van de republiek der 
Kirgiezen — maar ook in en rond de 
Siberische steden Tomsk, Omsk, Ir
kutsk en Karaganda. 

Peter Braun, de auteur van het boek 
met de langademige titel «Denn er wird 

uitwijkelingen naar Brazilië. Maar ook 
daar sloeg de ekonomische krisis toe 
en Peter Braun ging terug naar Duits
land. 

Hij huwt, leeft in stilte — tot de oor
log uitbreekt. Hij wordt opgeroepen en 
doet dienst bij de grenspolitie aan de 
Franse grens. Na een kort verblijf in 
Noorwegen en in het hospitaal wordt 
hij terug opgeroepen. Hij moet naar 
Polen en wordt ingedeeld bij de afde
ling tegenspioimage. 

Als de oorlog gedaan is, bevindt hij 

TONEEL TE BRUSSEL 
BEURSSCHOUWBURG 

Luis Agudo, de Spaanse mime en 
koreograaf die thans met 'n «one-
man-show» optreedt in de Beurs
schouwburg, aanziet de pantomi
me (net als de dans) als de oudste 
vorm van interpretatieve kunst en 
onderscheidt twee richtingen : de 
traditionele pantomime (pantomi
me pure) en de » pantomime de 
style». Voor de eerste vindt hij 
een goed voorbeeld in de « com
media della arte »; volgens hem 
zocht de tweede richting de zui
vere ekspressie van het gebaar en 
de techniek daarvan, waarvoor 
presence, houding en stijl onont
beerlijk zijn, samen met de prin
cipes van de moderne interpreta
tieve dans, gebaseerd op ritme, 
ruimte en tijd. 

Deze principes liggen aan de ba-
zis van zijn kunst. Hij bezit een 
grote beheersing van de mimische 
spieren en van de gekompUceerde 
gelaatsuitdrukkingen, waarmee 
hij vreugde, verdriet, verwonde
ring, angst, aandacht, genoegen 
e.d. weet te vertolken. Daarbij is 
hij een meester in de kunst om 
door middel van houdingen, te
kenen en gebaren —- ook mede 
dank zij een getraind en soepel 
lichaam — zijn denkbeelden, ge
waarwordingen en belevenissen te 
uiten en mede te delen. Hij 
schijnt een natuurlijke aanleg te 
bezitten voor de scheppende of 
idealiserende mimiek (speciale 
gemoedstoestanden weer te ge
ven) die zowel komisch, episch, 
anekdotisch of tragisch kan zijn 
en volkomen voldoet door haar 
duidelijkheid, bevalligheid en 
verscheidenheid. Hij houdt het 
minder bij de portretterende mi
miek en is in het tweede gedeelte 
van zijn optreden minder geluk
kig, waar hij de * Treurzang voor 
Ignacio Sanchez Mejias-Toreador» 
van Frederico Garcia Lorca (die 

tijdens de burgeroorlog werd ge-
fusiljeerd maar in 1948 door het 
huidige regime gerehabiliteerd 
werd) tracht uit te beelden, 
maar meer op de koreografie dan 
op de mimiek beroep doet, het
geen — gezien de duur van het 
gedicht — eentonig gaat werken. 

K.V.S. 

Tenessee Williams' eerste werk 
« Battle of Angels », geschreven 
in 1940, was een mislukking en 
een teaterschandaal. De nieuwe 
versie die hij na 11 jaar er aan 
gaf, onder de naam «Orpheus 
daalt af » werd een wereldsukses. 
De legende uit de oudheid heeft 
hij erin verwerkt tot een modern 
gebeuren : het verhaal van een 
jong en onafhankelijk mens — 
een dichter met een gitaar — die 
in een konventioneél dorpje ter 
recht komt en er bemind wordt 
door de vrouw van een oudere 
en ten dode opgeschreven man. 
Als deze de ontrouw van zijn 
vrouw ondervindt, schiet hij haar 
neer. De jonge rruin vlucht, maar 
wordt door de bloedhonden van 
de sheriff verscheurd. Evenals 
de mytologische held Orpheus, 
die zijn vrouw Eurydike niet 
mocht behouden, verliest hij zijn 
geliefde. In de legende echter 
wordt de nadruk gelegd op de 
held zelf, terwijl Tenessee Wil
liams de vrouw op het voorplan 
brengt (zij is het die de aktie 
leidt) en die van haar het meest 
levensechte personage uittekent 
met een diep-warm gevoel en een 
dichterlijkheid, die scherp kon-
trasteert met de ruwe omgeving 
en de sociale en morele verwor
ding van het sombere milieu. 
Tegenover het verwijt van bru
tale ruwheid dat men deze auteur 
over zijn oeuvre heeft gemaakt, 
beweert hij dat het leven in wer

kelijkheid zo is. Hij geeft toe dat 
door zijn gewelddaden, zijn woe
de, zijn hardvochtigheid de toe
schouwer als het ware dooreen-
geschud wordt, maar meent dat 
precies hierdoor een bevrijdende 
werking ontstaat. Met nieuwe 
simbolen en een surrealistische 
houding bereikt hij een expressie
ve dramatiek zodat hij, zoals in 
dit harde werk, interesse weet te 
wekken voor uitzonderlijke geval
len. Daarvoor beschikt hij over 'n 
snedige pen. De manier waarop 
hij de personages tipeert en uitra-
felt en in het geheel laat evolue
ren, wijst op een diepe mensen
kennis en op een verfijnd en 
waarachtig toneelgevoel. Al is hij 
niet de grootste toneelschrijver 
uit Amerika, toch behaalt hij 
overal de meeste bijval. 

De opvoering van dit werk werd 
gered door een briljante Yvonne 
Lex. Waar deze aktrice met de 
a Getatoeëerde Roos » zich langs 
haar beste zijde heeft laten ken
nen, krijgen we hier de bevesti
ging dat zij een grote tragedienne 
is. We achten haar als zodanig 
zelf groter dan als comedienne. 
Haar vertolking van de vrouw is 
aangrijpend en blinkt uit in een 
grote bezetting, waarin wel een 
paar goede prestaties kunnen aan
gewezen worden, maar tevens 
zeer zwakke en matte plekken. Zo 
kreeg Chris Lomme de belangrij
ke rol van het verlaten meisje toe
gewezen, een rot die ver boven 
haar beperkte mogelijkheden 
ligt : een tipisch voorbeeld van 
de manier waarop dergelijke 
nochtans dankbare rol niet moet 
gespeeld worden. Als de gitaar
speler zien we voor het eerst de 
Noordnederlander Rudi Falken-
hagen aan het werk : het kan een 
goede aanwinst worden. Voor het 
overige behouden we, buiten de 
prestatie van Yvonne Lex, van 
deze vertoning in haar geheel een 
verwarde indruk, grotendeels te 
wijten aan een verkeerde opvat
ting van zekere personages. 

van een vrouwelijke arts, lid van de 
MVD. Wanneer Stalin sterft, verandert 
het klimaat langzaam. Adenauer gaat 
naar Moskou en spreekt er over de 
Duitse krijgsgevangenen. En zo komt 
het dat de Duitse krijgsgevangene en 
Sovjetbvurger Peter Braun uit Sovjet-
gevangenschap ontslagen wordt in 1955. 

Zeven jaar schreef de auteur aan dit 
boek. Het nuchtere verhaal van zijn 
belevenis leert ons meer over de Russi
sche psyche en over de sterkte maar 
ook de zwakheid van een terroristisch 
systeem dat miljoenen heeft onderwor
pen, dan vele werken van zogezegde in
siders. Braun zelf is de beste insider : 
niemand kent het systeem zoals hij van 
zijn jeugd af en heeft zoals hij kunnen 
vergelijken met andere systemen. 

Het verhaal van zijn ontvluchting, 
zijn Braziliaans avontuur en zijn ver
blijf in Duitsland tot het begin van de 
oorlog is kort : nog geen tachtig blad
zijden van de 460 die zijn boek bevat. 
Het overige is de beschrijving van-zijn 
wederwaardigheden na de Duitse in
eenstorting. Veel werd over Sovjetrus-
land geschreven : zakelijk-nuchter en 
verhelderend, ontroerend en bitter of 
aanklagend-scherp. 

Dit boek tracht én kunstwerk én ge
tuigenis te zijn. Is de auteur er in ge
slaagd ? Reeds voor de oorlog, zegt hij, 
heeft hij herhaaldelijk in autobiografi
sche verhalen getracht de verspreide 
nota's en herinneringen een zinvolle 
vorm te geven. Eén grotere epische 
kompositie werd door het uitbreken 
van de oorlog onmogelijk gemaakt 
maar nu legt hij, aangevtild en toege
spitst op het later-beleefde, deze bre
dere epische schildering voor. Wij had
den gaarne een eerste epische uitwer
king gezien van dat wat in de ca. 80 
eerste pagina's kort wordt geschetst : 
daar moet zeker stof in zitten voor een 
even groot werk dat tegelijkertijd het 
epos der Ruslandduitsers zou kunnen 
zijn, weerspiegeld in het lot van één 
mens of één enkele familie. Nu blij
ven wij slechts half voldaan ,ten minste 
wat dat betreft. 

Over de rest kan ik slechts dit zeg
gen : ik hoop dat een uitgever de Ne
derlandse vertaling op de markt zal 
brengen. 

Dit boek, met zijn harde doch on
ontwijkbare waarheid, zal misschien 
toch enkelen tot inzicht kunnen bren
gen, het doel dat de schrijver zich ook 
gesteld heeft : « Wanneer ik zeven jaar 
lang immer opnieuw getracht heb in 
een uiteindelijke vorm gestalte te ge
ven aan wat anders toch aan de chaos 
zou ten offer vallen, dan gebeurde dat 
met de wens, de dwalende en van zo 
veel schuld bewogen vrije wereld een 
beetje in haar zelf er kenning te hel
pen... ». 

J.D. 

« Denn er wird meinen Fuss aus der 
Schlinge ziehen » 
Peter Braun - F.A. Herbig Verlag Berlijn 
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VERVLAAMSING 
VAN DE KUST 

V.U.-voorstel 
IN OOSTENDSE 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de Oostendse genieënteraadsütting van 
24 september werd door ons gemeenteraadslid 
Leo Van de Weghe een uitvoerige interpellatie 
gehouden over de taalincidenten te Oostende 
en de vernederlandsing van de kust. Aan deze 
interpellatie werd heel wat aandacht besteed 
door de plaatselijke pers en ook door de dag
bladen. De hoofdbrok ervan werd gevormd 
door een voorstel tot oprichting van een taai
kommissie; met dit voorstel bewees de heer 
Van de Weghe — die in volle zitting door bur
gemeester Piers voor «extremist» werd ge
scholden — dat de Vlaams-nationalisten én de 
nodige soepelheid én de nodige beginselvast
heid hebben om het proces der vernederland
sing zonder onnodige herrie door te drijven. 
Hieronder en hiernaast brengen we het stand
punt van de V.U. bij monde van Leo Van de 
Weghe en de antwoorden der drie «grote » 
partijen. Stippen we nog aan, dat onze woord
voerder zijn interpellatie stelde onder het 
motto : « Vtaamsgezindheid in Vlaanderen is 
de hoogste vorm van civisme ». 

Vlaamsgezindheid in Vlaan
deren is de hoogste vorm van 
civisme. 
Het oorzakelijk verband van 

de betogingen en incidenten 
met de taaimistoestanden en 
h e t dringend probleem der 
vernederlandsing v a n h e t 
openbaar leven is niet t« ont
kennen. Sociale onlusten en 
politieke rellen hebben hun 
oorzaken. Men kan onlusten 
en rellen met geweld onder
drukken zoals het gebeurt in 
een politiestaat. Wij zijn ech
ter een rechtsstaat, daarom is 
het de eerste plicht van de 
openbare besturen de oorza
ken op te sporen en gezonde 
toestanden te scheppen. 

Ik spreek hier dan ook de 
wens uit dat het schepenkol-
lege zich gedurende de win
termaanden op positieve wij
ze zou inzetten om de verne
derlandsing van het bedrijfs
leven en van het stadsbeeld 
te bevorderen. Het eentalig 
Franse uitzicht van vele han
delszaken in deze stad is een 
ware u i t d a g i n g voor de 
nederlandssprekenden. H e t 

Daarom is het de plicht van 
de gezagsdragers de hande
laars te wijzen op hun vader
landse plicht het Nederlands
talig karakter van onze stad 
te eerbiedigen. Wanneer zij 
voelen dat zij officieel worden 
gesteund zullen zij zich wêi 
aanpassen. Waarom moeten 
er in Oostende nog < bouche-
ries > en « boulangeries > zijn? 
In het franstalige landsge
deelte zijn er toch ook ner
gens geen «slagerijen » en 
« bakkerijen >. Of menen on
ze winkeliers dat de fransta-
ligen zo aartsdom zijn dat zij 
geen slagerij van een bakke
rij kunnen onderscheiden, 
ook al is het opschrift Neder
lands ? 

Maar wat doet ons stadsbe
stuur eigenlijk voor de verne
derlandsing van onze stad ? 
De vraag stellen is haar be
antwoorden. Niets, minder 
dan niets ! Dit schepenkoUe-
ge schijnt allergisch voor al
les wat maar enigszins het 
probleem der vernederland
sing van ver of nabij raakt. 
Het immobilisme is totaal. 

Leo van de Weghe : « Vlaams-zijn hoogste vorni van clv'f^iue » 

rondschrijven van de provin-
ciegoeverneur een paar jaar 
geleden heeft i.d.v. niet zoveel 
uitgehaald. Ik geloof niet dat 
het — m de meeste gevallen 
althans — onwil is. Men durft 
eenvoudigweg niet. Men is 
nog steeds bang van de ka
pitaalkrachtige franstalige 
kaste die een lange arm heeft 
en d r e i g t met broodroof. 

Men durft er zich wel niet 
openlijk t e g e n verzetten, 
maar men doet ook niets po
sitiefs om het te bevorderen. 
Men durtt het mes in het et
tergezwel niet zetten. Men 
verkiest het vanzelf te laten 
rijpen met veel pijn en ge
vaar voor infektie. 

Deze kritiek is wellicht 
scherp, maar ik zal het niet 

daarbij laten. Ik zal hier een 
positief voorstel doen. 

Het sctaepenkolleee heeft 
talloze kommissies in ' t leven 
seroepen. Waarom geen kom
missie voor de vernederland
sing: van Oostende ? Een kom
missie waar, benevens de ver
schillende politieke partijen, 
de plaatselijke Vlaamse kui
tuur- en belangenorgfanisaties 
zouden in vertegenwoordigd 
zijn : Davidsfonds. Willems
fonds, Vermeylenfonds, VTB, 
VVB, enz. alsook de hande
laars- en hoteliersverenipin-
gren. De werking van zulke 
kommissie zou ons heel wat 
herrie kunnen besparen want 
zolang- de uitdagende Frans-
talig:heid zal blijven bestaan, 
zullen er betogingen, relletjes 
en incidenten zijn. Er zullen 
er zelfs meer en meer zijn, 
want van jaar tot j aar wor
den de Vlamingen zelfbewus
ter en veeleisender. Zolang 
de Vlaamse kust niet even in
tegraal Nederlands zal zijn als 
de Waalse Ardennen Frans 
zijn, komt er geen einde aan 
de herrie. 

Is het dat wat de Oostendse 
middenstanders wensen ? Is 
het dat wat de Oostendse be
volking wenst ? Is het dat 
wat het Oostendse stadsbe
stuur verlangt ? Op al deze 
vragen is het antwoord NEEN. 
Wat wij wensen is rust en 
vrede. Maar dan moet men 
ook dit hatelijke kolonialis
tisch uitzicht van de kust 
doen verdwijnen en vervan
gen door een eigen gelaat, 
h e t onze, h e t echte, h e t 
Vlaamse. W i e dit gelaat 
schendt en met een Frans 
masker bedekt m o e t weten 
da t hij aan de Oostendse ge
meenschap een zeer slechte 
dienst bewijst, omdat hij de 
Vlamingen uitdaagt en scher
pe reakties '«•liokt 

Hei s^^jttiamei van sommige 
Franstalige kringen is bespot
telijk. De Franstaligen krijgen 
hier een prima onthaal. Geen 
mens denkt er aan hen van 
de kust verwijderd te houden. 
Wel integendeel. Overal wor
den zij m eigen taal bediend 
en geholpen en dat zal ook in 
de toekomst zo zijn, ook wan
neer de totale vernederland
sing zal doorgevoerd zijn. De 
enige soort franstaligen die 
wij hier met wensen en dat 
zijn geen Walen of Fransen, 
dat zijn diegenen die hier ko
men met een Herrenvolk-
mentaliteit, die onze taal mis
prijzen, aanstoot nemen aan 
onze Vlaamse symbolen en 
hier willen baas spelen. Zulke 
toeristen, die meer weg heb
ben van « bezetters > kunnen 
wij missen lijk kiespijn. Wij 
moeten nu maar eens ophou
den tegenover deze neo-kolo
nialisten de rol te spelen van 
« Ie petit nègre > van West-
Europa. 

HET ANTWOORD VAN . . . 

. . . DE C. V. P. 
dhr, Jan Piers 
« De manifestaties berokkenen veel 
schade aan de Vlaamse zaak en aan het 
toerisme. Er zijn andere manieren om 
gedachten en idealisme uit te werken. 
Doe het dan. Wij hebben hier geen 
lessen van vlaamsgezindheid te ontvan
gen van mensen uit het binnenland. 
Wij zorgen er voor dat de kust Vlaams 
wordt. » 

DE P. V. V. 

dhr. Bonnel 
« De h. Van de Weghe wast zijn handen 
in onschuld. Het is al de schuld van de 
tegenpartij. Ook ik ben Vlaming maar 
in de eerste plaats Oostendenaar. 
Inzake Franse preken vergeet men al 
te veel dat de verdraagzaamheid een der 
hoofddeugden is van het geloof en voor 
wat betreft de Franse uithangborden, 
die hangen toch op privaat terrein en 
daar heeft niemand iets aan te zeggen. » 

DE B. 8. P. 

dhr. Boudolf 
« De slogans gedragen in de optocht te 
Oostduinkerke hebben mij ook getrof
fen. Men dreigt dus volgend jaar te 
herbeginnen met Kursaal en Renbaan. 
Trouwens, een van de kandidaten die 
op de lijst stonden van de h. Van de 
Weghe, hotelier van beroep, zal toch 
niet verbieden aan zijn personeel 
vreemde talen te spreken. 
Wij gaan akkoord dat wij ons in een 
Vlaams gewest bevinden, maar aan ex
tremisme doen wij niet mee. » 

De w i n t e r staat voor de 
deur. Wij hebben dus acht 
maanden voor ons om het 
volgende seizoen voor te be
reiden. Laten we van deze 8 
maanden gebruik maken om 
de middelen te zoeken en ook 
te vinden teneinde de oorza
ken van ergernis die ieder 
waarachtig en zelfbewuste 
Vlaming ondervindt geduren
de zijn bezoek of verblijf aan 
de kust te doen verdwijnen. 
Met een beetje goede wil kan 
het gemakkelijk in orde ko
men. Ik hoop dat die goede 
wil bij ons schepenkollege 
niet zal ontbreken, en ik ver
wacht dat dit probleem nu 
eens ernstig en grondig zal 
aangepakt worden. 

Bij deze gelegenheid doe ik 
een beroep op mijn kollega's 
uit de andere partijen. Ik heb 

niet de pretentie de Vlaams
gezindheid in pacht te heb
ben en ik meen dat er in alle 
partijen bewuste Vlamingen 
zijn om mijn voorstel tot het 
oprichten van een speciale 
kommissie ter vernederland
sing van Oostende bij te t re
den. Met struisvogelpolitiek, 
zoals tot hiertoe werd ge
voerd, komen wij nergens. 
Oostende is het belangrijkste 
toeristische centrum van de 
Vlaamse kust. Zij wordt de 
koningin der badsteden ge
noemd. ZIJ moet dan ook een 
V l a a m s e koningin zijn en 
geen volgzieke nabootsing 
van Brussel, de stad die Vic
tor Hugo eens misprijzend 
« la capitale de la contrefa-
con » en die Baudelaire « une 
capitale de singes » heeft ge
noemd. 
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V.U.- WETSVOORSTEL INZAKE SUCCESIERECHTEN 

VOOR DE YOLKSMENSEN 
Door de Volksunie-senaatsfraktie werd 

zopas een wetsvoorstel, houdende wijzi
ging van het Wetboek van de successie
rechten, ingediend. 

Uit de toelichting tot dit nieuwe wets
voorstel blijkt duidelijk de bedoeling er
van : 

« Het 1° van artikel 54 van het Wetboek 
van de successierechten (koninklijk be
sluit W 308 d.d. 31 maart 1936) voorziet 
in een vrijstelling voor de eerste snede 
van 100.000 frank van hetgeen verkregen 
wordt door een erfgenaam in rechte linie 
of tussen echtgenoten met gemene kinde
ren of afstammelingen. 

« Veu'er wordt door het 2° van hetzelf
de artike' vrijstelling van successierecht 
verleend \ oor hetgeen verkregen wordt 
door alle andere erfgenamen, legatarissen 
of begiftigden uit de erfenissen waarvan 
het zuiver bedrag 7.000 frank niet over
schrijdt. 

« Uit deze tekst-en blijkt, dat hetgeen 
verkregen ^ordt tussen echtgenoten zon
der kinderen of afstammelingen, belast
baar is zodra het netto-aktief van de na
latenschap hoger is dan 7.000 frank. 

« De sucessiebelasting tussen echtgeno
ten zonder kinderen of afstammelingen 
kan zwaar vallen voor hen, die bij voor
beeld, als enig aktief, hun woonhuis bezit
ten. Bij het overlijden van zijn mede-echt
genoot staat de langstlevende dan voor de 
betaling van de kosten van laatste ziekte, 

van de begrafeniskosten en de successie
rechten 

« Wij menen dan ook, dat hier eveneens 
een vrijstelling of abattement van 100.000 
frank gerechtvaardigd is. 

« Verder zijn de indieners van oordeel, 
dat het bedrag van 7.000 frank moet aan
gepast worden aan de huidige waarde van 
de munt. Zij stellen voor het te brengen 
op 20.000 frank. » 

De tekst zelf van het wetsvoorstel 
luidt als volgt : 

« In artikel 54 van het koninklijk besluit 
W 308 van 31 maart 1936 houdende het 
Wetboek der successierechten wordt tus
sen het 1" en het huidig 2° een nieuw l°bis 
ingelast luidend als volgt : 

« l°bis. Hetgeen verkregen wordt tussen 
echtgenoten zonder gemene kinderen of 
afstammelingen ten belope van de eerste 
snede van 100.000 frank. » 

« In artikel 54 van hetzelfde koninklijk 
besluit wordt het 2" door de volgende 
tekst vervangen : 

« 2°. Hetgeen verkregen wordt door alle 
andere erfgenamen, legatarissen of begif
tigden uit de erfenissen waarvan het zui
ver bedrag 20.000 frank niet overschrijdt. » 

Het is wel overbodig er op te wijzen, 
dat de V.ü.-senaatsfraktie met dit wets
voorstel, dat gedateerd is op 23 septem
ber, uitstekend sociaal werk heeft ver
richt en een essentiële verbetering van 
de huidige wetgeving voorstelt. 

V.U.- WETSVOORSTEL INZAKE VERKEERSBEUSTING 

VOOR DE LANDBOUWERS 
Op verzoek van talrijke landbouwers, 

lezers van dit blad, brengen we hieron
der de toelichting tot het wetsvoorstel 
houdende wijzigmg van de wet van 14 
april 1965 tot wijziging van de samenge-
ordende wetten betreffende de verkeers
belasting op de autovoertuigen. 

« De wet van 14 april 1965, verschenen 
in het Staatsblad van 1 mei 1965, heeft ar
tikel 3, § 1, 6°, 1"^ lid, van de gecoördi
neerde wetten betreffende de verkeers
belasting op de autovoertuigen gewijzigd 
in die zin, dat vrachtwagens, bestelwagens 
en andere wagens bestemd voor land-
bouwgebruik, die voorheen van verkeers
belasting waren vrijgesteld, thans eraan 
onderworpen zijn. 

« Niemand zal betwisten, dat de land- en 
tuinbouw thans een krisis doormaakt. 
Wanneer een bepaalde ekonomische sek-
tor een krisis ondergaat, is het de taak 
van de Staat deze sektor te helpen door 
de lasten te verminderen in plaats van ze 
te verzwaren. 

« Daarom hebben de indieners, gemeend, 
dat die wetsbepaling in het licht hiervan 
als volgt moet gewijzigd worden. » 

Dit wetsvoorstel ten bate van onze 
landbouwers werd dooi de V.U.-senaats-
fraktie ingediend op 7 juli jl. De tekst 
van het eigenlijke voorstel luidt : 

« Artikel 3, § /. 6^ /'"• lid, van de op 10 
april 1951 samen geordende wetten betref
fende de verkeersbelasting op de auto
voertuigen 7oals gewijzigd bi] artikel 1 
van de wet van 14 april 1965, wordt als 
volgt vervangen : 

« 6" de traktoren, de voertuigen-werk
tuigmachines, die speciaal ontworpen zijn 

voor de land- en tuinbouw en de aanhang
wagens, bestelwagens en alle andere voer
tuigen, wanneer zij uitsluitend gebruikt 
worden om land- en tuinbouwarbeid te 
verrichten, zelfs indien ze het personeel, 
de voorwerpen of de produkten vervoeren, 
die daarvoor onmisbaar zijn en om de 
voortbrengselen van de uitvoering van die 
arbeid te vervoeren naar om. het even 
welke plaats van de onderneming van de 
land- of tuinbouwer voor wiens rekening 
de werken uitgevoerd worden. 

« Voor zover de land- of tuinbouwer er 
eigenaar van is of er het bestendig of ge
woonlijk gebruik van heeft mag hij even
eens met vrijstelling van belasting deze 
voertuigen gebruiken voor het vervoer van 
vee, waren of goederen, welke voortkomen 
van zijn land- of tuinbouwbedrijf of er
voor bestemd zijn. » 

Een viertal C.V.P.-senatoren (de heren 
Lagae Sledsens, Martens en De Boodt) 
hebben enkele dagen na het indienen 
van dit V.U.-wetsvoorstel eveneens een 
voorstel ingediend, dat echter minder 
ver reikt. 

De plotse belangstelling van deze he
ren voor dit probleem is des te merk
waardiger als men weet, dat onder de 
vorige regering de volledige C.V.P.-se-
naatsf aktie de belasting op de autovoer
tuigen voor landbouwgebruik goedkeur
de. Onder de ja-knikkers enkele maan
den geleden bevonden zich ook de heren 
Sledsens en De Boodt, die vandaag dus 
blijkbaar tot andere en betere inzichten 
zijn gekomen... dank zij het Initiatief 
van de V.U.-senaatsfraktie. 

Antwerpen, 4 oktober 1965 

Wetstraat, 103 

Heer Minister, 

In de raad van beheer van het Rijksuniversitair Centrum te Ant
werpen is een vertegenwoordiging voorzien van de politieke sector. 

Naar verluidt zou deze vertegenwoordiging voorbehouden worden 
aan afgevaardigden van de drie zogenaamd traditionele partijen. De 
Volksunie zou dus worden uitgesloten. 

Het weze mij veroorloofd als vertegenwoordiger van de Volksunie 
in het arrondissement Antwerpen, mijn verwondering uit te drukken 
over deze onaanvaardbare discriminatie. 

Indien het inderdaad in de bedoeling ligt, door de samenstelling 
van een ruime en geschakeerde raad van beheer de verdere uitbouw van 
de Universiteit Antwerpen mogelijk te maken in een klimaat van entoe-
siaste samenwerking met de ganse Antwerpse gemeenschap, dan zou het 
weren van de Volksunie-tendens in de beheerraad meer dan ongelukkig 
geacht moeten worden. 

Ik moge U herinneren. Heer Minister, dat bij de jongste verkie
zingen in het arrondissement Antwerpen vier volksvertegenwoordigers 
en twee senatoren op de Volksunie-lijsten werden verkozen en dat het 
percentage der stemmen, door de Volksunie in de hele provincie be
haald, vrijwel gelijk was aan dit van de P.V.V., in het arrondissement 
Antwerpen zelfs lichtjes hoger lag. In het aangrenzende Waasland be
draagt dit percentage nog beduidend meer. Men kan dus niet beweren 
dat de Volksunie een te kleine opiniestroming zou vertegenwoordigen in 
het gebied dat het voornaamste geografisch, ekonomisch en kurureel 
hinterland van de nieuwe Universiteit uitmaakt. 

Het zal U evenmin onbekend zijn dat de Volksunie in het Ant
werpse sedert jaren haar zeer aktieve steun heeft verleend aan de kam
panje die moest gevoerd worden om tot de eerste gedeeltelijke realisaties 
van de idee « Universiteit Antwerpen » te komen. 

Rest tenslotte het argument (dat er m.i. in feite geen is) dat de 
Volksunie als zogenaamd "niet-traditionele partij niet in aanmerking zou 
kunnen komen. 

Het Vlaams-nationalisme waarvan de Volksunie op dit ogenblik de, 
weliswaar niet aan het verleden gebonden, eigentijdse en autentieke po
litieke belichaming is, vormt sedert haast een halve eeuw een bestendige 
faktor in de Belgische politiek. 

De aanwezigheid van deze faktor verder blijven negeren onder het 
voorwendsel dat hij niet traditioneel zou zijn, laat vermoeden dat hierbij 
andere redenen gelden die men aan de publieke opinie niet wil of niet 
durft bekend maken. De vraag stelt zich trouwens of het gezond is, steeds 
opnieuw alleen traditionele — in de zin van honderdjarige — opinie
stromingen aan bod te laten komen. Is het verantwoord, angstvallig en 
systematisch jonge en vernieuwende ideeën en stromingen de kans te 
onthouden hun positieve bijdrage te leveren bij de opbouw van de instru
menten die de toekomst van de Vlaamse mens en de Vlaamse gemeen
schap mede moeten voorbereiden ? 

Op een ogenblik dat vooral bij de jongere generaties een sterk 
verlangen groeit naar doorbreking van traditionele verzuilingen evenals 
het streven naar een eerlijke samenwerking in pluralistische geest, moet 
het monopoliseren door de zogenaamd traditionele partijen van de poli
tieke vertegenwoordiging in de raad van beheer van het Rijksuniversitair 
centrum te Antwerpen beschouwd worden als een spijtige vergissing en 
'n reactionnaire toets. Hopelijk is zij niet de weergave van de mentaliteit 
waarmede diegenen bezield zijn, die dit voor Vlaanderen zo belangrijke 
initiatief van dag tot dag verder zullen moeten uitbouwen. 

Aanvaard, Heer Minister, de betuiging van mijn hoogachting. 

H. SCHILTZ 

Volksvertegenwoordiger. 

Aan de Heer Van Bogaert 
Minister, 
Staatssecretaris - Adjunkt 
voor Nationale Opvoeding. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voot 
«alen reklamewagens kerken hais-
kamers enz.. 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat 32 

ANTWERPEN Tel 33.04.95. 
Radio r.V draagbare radiotoestellen 
platendraaiers Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

V speciale voorwaarden 

MAATKLEDING 
Volgens 
hypermoderne methode 

G.BERGERS 
•k Perfekte pasvorm 
ir Prima afwerking 
•k Snelle bediening 

Sint-lans-Vh'et 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Tel. 33.91.65 
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PERSSPIECEL 

Knokken en Knokke. Gisteren nog niet 
maar morgen vermoedelijk wel, als frans
kiljons en politie zulke houding blijven 
aannemen aan de kust. Als een feniks uit 
zijn as is Kamiel Huysmans verrezen na 
de nederlaag van « De Socialist ». Gekke 
bev lieging van de Mefisto van de Bel
gische politiek of diepere krisis in het 
Beltfisch socialisme ? Dat zijn de bijeen
gebrachte perssbeschouwingen deze 
Week. 

Gazet van Antwerpen 
Leerrijk was het de verslagen van de 

Vlaamse kranten naast elkaar te leggen 
om de polsslag te voelen van hun Vlaams 
refleks bij de gebeurtenissen in Knokke. 
De titels spraken reeds duidelijke taal. 

In de Gazet werd het « Ordediensten 
hadden het weer op de Vlamingen ge
munt. Maar franstalige elite werd niet 
lastig gevallen ». 

In heel het verslag wordt scherp de 
partijdigheid van de Belgische politie 
sangeklaagd. 

« Niettegenstaande het zeer rustige ver
loop van de betoging en de waardige hou
ding van de aanwezige Vlamingen heeft de 
gerechtelijke politie het toch weer klaar
gespeeld om enkele Vlaamse jongens op te 
leiden. Aanleiding tot deze aktie was dus 
ditmaal het sluiten van de kerkpoort. We 
vragen ons in gemoede af of dit optreden 
meer een bedreiging inhield voor ordever
storing dan het luidruchtig protest van de 
fiHnstaligen in de kerk. 

We hebben het meegemaakt te Oostend<> 
hoe een persoon, die in de kerk alleen 
maar luidop het Onze Vader begon te bid
den, werd opgebracht. We waren getuige 
van de opleiding van een persoon die ku
chend de kerk had verlaten maar die voor 
de kerk prompt om zijn eenzelvigheids-
kaart werd gevraagd en ten slotte werd 
meegevoerd naar de rijkswachtkazerne. 

Het is blijkbaar voldoende Frans te spre
ken opdat de houding van de ordediensten 
opeens heel anders wordt. 

We menen dat de ordediensten zich ge
lukkig mogen achten dat de tegenbetogers 
zich zeer waardig hebben gedragen. Tot 
nog toe is het vaak tot relletjes en opstoot
jes gekomen omdat enkele fransdolle heer
schappen tot ongeregeldheden aanleiding 
gaven en hierbij ook de bescherming geno
ten van rijkswacht en politie. 

Maar nadien kwam al de laster op de 
nil.' van de Vlamingen terecht. Te Knokke 
v\ dit andermaal het geval. 

' i ' t optreden van de politie en rijkswacht 
gaal steeds meer gelijken op een eenrich-
tiiig^brstraffing. » 

DE NIEUWE GIDS 
Vondt het ditmaal ook te gortig en 

titelde « Franskiljonse betogers stoorden 
ongestraft de eredienst. Onder het oog 
van een sterke politiemacht. Maar drie 
Vlamingen werden voorgeleid ». Zeer 
scherp is het verslag ook over de partij
digheid van « Les forces de l'ordre », 
zo heette in Algerië ook de bezettende 
macht. 

« Wij waren in de SS. Petrus en Paulus-
kerk te Oostende, toen de jonge heer Ca-
trysse uit Koksijde aangehouden werd toen 
hij luidop een Weesgegroet begon te Bid
den, toen het Frans gedeelte van de preek 
een aanvang nam. Hier te Knokke hebben 
een 100-tal franskiljons luidop het Credo 
en het Onze Vader in het Frans aangehe
ven en geen een onder hen werd ook maar 
vermaand. 

Aan de H. Hartkerk te Oostende hebben 
wi| deze zomer Vlamingen zien aanhouden, 
omdat zij achteraan in de kerk gekucht 
hadden, toen de Franse preek begon en 
naar buiten gingen. 

fristeren hebben te Knokke een 100-tal 
fr.in^kiljons op lawaaierige en uitdagende 
m.inu'r de Dominikanenkerk verlaten. 

^ '̂" hebben die gerechtsdienaars geloofd, 
toeii 'ij vorige zomer verklaarden, dat de 
Vlaamse betogers aangehouden werden, 
omdat zij de orde in de kerk verstoorden. 
Nu geloven wij hen niet meer Zij hebben 
het kennelijk alleen gemunt, op de Vla
mingen. Overigens werden gisteren weer 
drie Vlamingen — jongens van de kust 
— opgeleid en in de dievenwagen gestopt, 
omdat zij de kerkdeuren wilden sluiten. » 

Standaard 
Schreef weer een zeer « slap » verslag, 

precies of de burgemeester van Knokke 
heet ook al Piers. Wel was er enkele 
dagen er voor een « echootje » geweest 
dat galmde voor de zoveelste keer « Pas 
op, houdt ons tegen ». 

« Het is opvallend dat — op een paar 
uitzonderingen na — de Franstalige kran
ten, die in de voorbije maanden steeds el
lenlange en sterk gekruide verslagen brach
ten over de Vlaamse protestaktie tegen de 
Franse preken, het incident van vorige 
zondag gewoon doodzwijgen. Er bestaat 
voor onze Franstalige konfraters ook maar 
weinig reden tot fierheid. De zaak is in
derdaad thans duizendmaal erger. Wat 
zondag te Knokke is gebeurd was in feite 
niets minder dan een poging om te belet
ten dat de Vlamingen in eigen land in ei
gen taal zouden worden toegesproken of 
in eigen taal zouden bidden. Flagranter 
overtreding van de rechten van de mens 
is wel niet denkbaar. 

Gerecht en politie hebben hel zondag 
nog niet nodig geacht op te tretlen, Deze 
houding was misschien begrijpelijk, om
wille van de orde, maar is niet lang houd
baar. De kalolieke Vlamingen hebben in 
het verleden bewezen veel vernederingen 
te kunnen ondergaan, doch dat een hand
vol volksvreemden hen zou beletten in ei
gen taal mis te horen is iets wat zij zich 
niet lang zullen laten welgevallen. » 

VOLKSGAZE^ 
Hier niet te groot, elders in steviger 

opmaak kon men lezen hoe Kamiel een 
nieuwe linkse partij wil stichten. De 
verkiezingsnederlaag hebben de betwis
tingen in de BSP nog versterkt « Meer 
rechts » blijft Jos Van Eynde zeggen en 
sleurt er bij gebrek aan eigen suksessen 
de « overwinning » van de Teutonerbroe-
ders van Willy Brandt bij. 

« Hoe dan ook, de zegepraal van de SPD 
is niet gering, zelfs al hadden haar leiders 
nog méér verwacht Haar opinars is in
drukwekkend. Het tempo was echter niet 
sterk genoeg om reeds in 1965 het resul
taat te brengen waarop velen hadden ge
hoopt. 

Elkeen, in de socialistische beweging 
van Europa, zal er goed aan doen de me
thoden te bestuderen die door de Duitse 
sociaal-democratie werden aangewend tij
dens de voorbereiding van de verkiezings
campagne en tijdens deze strijd zelf. 

Sedert 1957 heeft de SPD geen enkele 
achteruitgang meer gekend. » 

MARXISTISCH 
INFORMATIEBLAD 

Als een gestencilde Joannes De Doper 
effende dit veertiendaagse blaadje de 
weg des Heren. De nieuwe messias die in 
de wereld komt is Kamiel Huysmans, die 
naar het schijnt ,evenals Adenauer, een 
jonge schildpad gekocht heeft om te zien 
of het waar is dat zulk beestje 200 jaar 
oud kan worden. 

« De tijd is gekomen de lessen te trek
ken uit de jongste politieke ervaringen. 
Sinds het onverenigbaarheidskongres van 
de BSP (dec. 1964) is het onmogelijk voor 
de links-tendenz zich konsekwent uit te 
drukken in deze partij Met dit kongres 
slaat de BSP-leiding ook de vorm van in
nerlijke demokratie stuk, die naar inhoud 
reeds lang verdwenen was. Wij zijn en 
blijven, zoals in 60-61 : voor de arbeiders-
regering. 

Voor antikapitalistische slruktuui'hervor-
mingen; de enige manier om in de toe
komst deze ordewoorden te verwezenlijken 
is te starten met een nieuwe beweging en 
een nieuw blad om tot een volwaardige 
linkse socialistisrhe partij in Vlaanderen 
te komen, en in samenwerking met de 
reeds uit de BSP gestoten vi'ienden van 
Walllonië en Brussel. 

Dit nieuw blad heet Linkse Stem, het 
eerste nummer ervan versdhijnt op 5 ok
tober a.s., en zal veertiendaags zijn. Het 
is ons een genoegen te kunnen melden dat 
Kamiel Huysmans er het hoofdredakteur-

eofaap v«n aanvaard heeft. IMt blad z«l te-
j^enover de leaktie en tegenover de gede
genereerde socktal-desiK^ratie de vlag uit-
etrijken in Vlaanderen, van het strijdend 
socialisme en het centraal punt zijn in de 
opbouw van de nieuwe socialistische be
weging. » 

De Vlaamse Oudstrijder 
L. Van Mierlo, algemeen voorzitter van 

de Vlaamse Oudstrijders, bekijkt in ver
band met de amnestie-eis van VOS de 
toestand zoals hij zich voordoet in de 
Belgische politieke verhoudingen na de 
jongste verkiezingen .Met Wim Jorissen 
zijn zij akkoord dat de nazi-geest elders 
is blijven hangen dan men gewoonlijk 
zegt 

« Om ons zedelijk programma te verwe
zenlijken kunnen wij niet te veel staat ma
ken op de Heer Harmei. Wanneer wij de 
toespraak van de hatelijke Heer Collard bij 
de bespreking van de regeringsverklaring 
moeten geloven, komt er al vast van am
nestie niets in huis. 

Deze zegde dat hij er zich om verheugde 
dat er geen woord werd gerept in de rege
ringsverklaring over de beruchte ontwer
pen ten bate van de incivieken. 

De grote vreugde over het kelderen van 
de wetsontwerpen ten gunste van de klei
ne incivieken kwam bij alle socialistische 
en liberale sprekers tot uiting. Zij uit >ich 
ook in een loflied tot de Heer Harmei in 
de bondsbladen van alle nationale oud-
strijdersverenigingen die victorie kraaien. 
Geen enkele Vlaamse CVP-er heeft die kaak
slag beantwoord of ten gunste van de 
Vlaamse oudstrijders de mond geopend. 
Alleen senator Jorissen van de Volksunie, 
heeft de hyena's van de repressie, de kliek 
van de eeuwige haat, de supporters van de 
demokratische diktatuur, de mond ge
snoerd met hen te zeggen dat de Duitse 
diktatuur haar bezinksel van hardvochtig
heid achter gelaten heeft juist in die krin
gen welke beweren het meest tegen deze 
geest gekant te zijn. 

De Vlaamse oudstrijders weten daar iets 
van en. kunnen niets anders dan die woor
den van de Heer Jorissen beamen en zelf 
handelend optreden. » 

De Schelde 
Dit Vlaams-nationaal maandblad voor 

Antwerpen geeft een « toekomstvisie » 
van volksvertegenwoordiger Schiltz over 
wat hij noemt een nieuwe mentaliteit in 
de Vlaamse strijd. 

« Intussen is evenwel een nieuwe gene
ratie opgegroeid die volledig Nederlands 
onderwijs heeft genoten. Haar Vlaamsge-
zindheid is een vanzelfsprekende levens
houding geworden, gesteund door het re
fleks van sociaal zelfbehoud. 

Van jaar tot jaar wegen aldus de resul
taten van de taalwetgeving op het onder
wijs zwaarder door in de balans der Bel
gische politiek. 

Moest Vlaanderen geen deel uitmaken 
van een gemengde Nederlands-Franse staat 
en werden wij niet dagelijks geconfron
teerd met de Brusselse situatie dan kon 
men terecht met een gerust gemoed de tijd 
laten werken en zou men over een tiental 
jaren het einddoel bereikt hebben, nl. de 
heropstanding van een zelfbewust, mo
dern, volledig Nederlandstalig Vlaanderen. 

De mislukking van de taalwetgeving te 
Brussel en de voortdurende kolonisatie 
van de Vlamingen aldaar, gepaard aan de 
chantage van de Walen, die hun voorrech
ten niet willen prijsgeven, doorkruisen de
ze normale evolutie. 

De Volksunie, als voorhoede van de 
Vlaamse beweging, zal er bijgevolg voor 
moeten zorgen dat zij de nieuw-aantreden
de, door-en-door Vlaamse generaties, weet 
te winnen. Zij zijn immers het sterkste 
wapen in de Vlaamse strijd van nu. Te
gen de hefboom van een massale sociale re
fleks is niets bestand op voorwaarde dat 
deze refleks kan worden gebundeld en ge
leid en in politieke macht kan worden om
gezet. 

Vandaar onze plicht een open oog te heb
ben voor het gewijzigd akscnt in de Vlaam
se strijd. 

De nieuwe generatie zal er een zijn van 
meerderheidsbewuste Vlamingen. (« Meer-
derheidsbewust » niet in de betekenis van 
een bedwelmende zelfgenoegzaamheid, die 
tot inaktiviteit leidt, maar in de zin van 
een fier bewustzijn van de kracht en de 
talenten van ons Vlaamse Volk, een be
wustzijn, dat bijgevolg de volle 100 % van 
het Recht, dat Vlaanderen toekomt, zal ei
sen). 

Voor deze nieuwe generatie zullen de 

terminologie em de symbolen van de vroe
gere strijd, die er een was van een hard-
nekkig-vechtend en fanatiek-overtuigde 
minderheid, moeilijker verstaanbaar wor
den en alleszins niet even aantrekkelijk 

Een offer wordt aldus gevraagd van, velen 
onder ons. Met vele vezels zijn talloze 
trouwe medestrtijders verbonden aan een 
door vele generaties gegroeide stijl. Waair 
onze voorgangers evenwel, steeds in hun 
tijd vooruitstrevende, moderne taal voer
den, mogen wij hun voorbeeld niet bescha
men. Nu zoals vroeger moeten de Flamin
ganten vooraan staan in het begrijpen en 
verwoorden van hun tijd. » 

Walter Luyten. 

Pel»? 
Een bontjasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt ü vol vertrouwen 
tot het huls 

W CLAYKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon : 48.37.01 

Alle Inlichting op verzoek 

b 
B 

r a n 
TEL: 

E C O 
d s t o f f e n 

(03) 32.04.77 
32.02.10 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voot 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 

Staf Wouters 
aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de eebte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DORT THlbK.^iAl HOF III 
langt autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderlo-

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
YLAMINGEK houden voortaan hun geld in EIGEN HANDEN! 

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

UITSLUITEND NAAR VLAAMSE MAATSCHAPPIJEN ! ! I 

Alle inlichtingen vrijblijvend ; ook graag bij U 't huis. 

VEILIG VOORDELIG VLAAMS 

Frans VAN HOOF 
Lic. Hand. & 

Fin. Wet. 
Verzekeringen 
Spaargelden 

Leningen 
• 

Postrek. 4299.88 
Tel. 016/65.243 
KAMPENHOUT, 

Brouwerijstraat 14 
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BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
De nieuwe kie!;<'rslij«ten (die in 

voege treden op 1 mei 1966) lig
gen vanaf heden ter inzage in 
Vlaams Huis « Peler Benoit », 
Frankrijklei 8. 

Kijk nu dadelijk na of u mp de 
nieuwe kiezerslijsten voorkomt, 
want verbeteringen zijn slechts 
mogelijk tot 20 november e.k. 

IiERDENKT^G 
De jaarlijkse herdenking van 

Herman Van den Reeck zal dit 
jaar plaats hebben op zondag 17 
oktober 1965. 

Te 8 uur 30 in de St. Annakerk 
te Borgerhout zielemis voor Her
man Van den Reeck en allen, die 
voor de Vlaamse gemeenschap 
hebben geleden. Tijdens de plech
tigheid worden Vlaamse liederen 
gezonigen en hoadt W.E.H. Van 
yelthoven een kanselrede. 

Te 11 uur in de ontvangsthal 
van de begraafplaats Schoonselhof 
te Antwerpen bezinningsstonde 
met toespraak door dr. jur. Va
leer Portier. 

LEDENVERGADERING 17.9.65. 
Een sprekend beeld van de na

tionale strijd van de Basken werd 
ons door Valeer De Pauw voorge
steld. De 35 aanwezigen waren 
een en al aandacht. 

Na een dankwoord aan de spre
ker verduidelijkte dr De Boel, 
voorzitter, de betekenis van het 
nationalisme voor ons en voor an
deren. 

PROPAGANDAPLOEG 
Nieuwe methodes en plannen 

met betrekking tot plakken en 
kolporteren werden bestudeerd en 
besproken. Indien de propaganda
leider Jan de Caluwe erin gelukt 
ze door te voeren,, zouden heel 
wat boeten uitgeschakeld worden. 
De heer Bergers, propagandaleider 
van de stad, trad op als modera
tor. 

Een kolportage wordt voorzien 
voor 31 oktober. 

BUSTOCHT NAAR DE VOER 

Gewapend met regenschermen, 
regenmantels, mondvoorraad en 
heel veel goed hujneur vertrok
ken wij rond 7 uur zondag mor
gen. 

De Antwerpse BOB had het ver
trek naar de Voer doorgeseind en 
zo werden wij in Hof ter Voer 
door twee BOB-ers «verwelkomd» 1 

Toen we instapten slaakten de 
stoere BOB-ers een diepe zucht 
van verlichting. De Voer was van 
het beruchte Noord verlost I 

De reis verliep uitstekend. Val
kenburg was voor velen een blije 
ontdekking of herontdekking. 

Doodmoe stapten we om 9 uur 
30 bij Café Tijl uit de bus. 
MOSSELFEEf^T 

Vrijdag 22 oktober mosselfeest 
in Calé Tijl, St, Jansplcin 22, Ant
werpen. 

Een gratis tombola met mooie 
prijzen is voorzien. Doch er kan 
er nog altijd ééntje bij. Bij voor
baat dank I 

Steunkaarten te hekomen aan 
de prijs van 10 fr. bij onze leden 
en in Oafé Tijl. 

Mogen wij er aan herinneren 
dat het sekretariaat gevestigd bij 
de Heer Van der Spurt, Van Aerd-
str. 3, open is alle dinsdagen van 
8 uur 30 tot 10 uur 's avonds ? 

Brasscbaat 
MOSSELFEESTMAAL 

Dit feest was een ware voltref
fer Met 165 man aan tafel en 
plezier tot in de vroege uurtjes 1 
Er werd een bewijs geleverd dat 
onze afdeling- leeft. 

Geel 
Na een lange onderbreking zijn 

we vorige zondag opnieuw ge
start met onze wekelijkse ko lp^-
tages. I 

We zijn van wal gestoken te 
Balen-Wezel waar ons een goed 
onthaal te beurt viel. Met negen 
wervers plus mikro-wagen, ver
kochten We op twee uur tijds 117 
n^lmme^s. Langs deze weg dan
ken we de inwoners van Balen-
Wezel. 

Volgende zondag helpen wij 
het kanton, Turnhout te Hoogstra
ten in voorbereiding van de al
daar geplande meeting van vrij
dag 15 oktober. 

De wervers verzamelen aan de 
kerk te Hoogstraten te 10 uur. 

Allen op post. 

Kaimthout 
VOORDRACHTENREEKS 

Viijdag 15 oktober : Cyriel Ver-
schaeve, voordracht door An toon 
Van der Plaetse, voordrachtkun
stenaar, vriend van Vcrschaeve. 

Vrijdag 22 oktober : Joris Van 
Severen, voordracht door Arthur 
De Bruyne, historicus. 

Kapellen 
De Vlaamse verenigingen van 

Kapellen richten hun eerste bal 
in op zaterdag 16 oktober a.s. in 
zaal « Starrenhof », Kapelsestraat 
61 te Kapellen. 

Begin : 8 uur. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H. Mis — 16,00 : Voor l)oer 
en tuinder — 15,30 : De Plmtstones 
(102 an.) — 15.55 ; Mens en dier 
op de ShetUndeilanden (II) — 
10 20 : Volloiconcert door de Phil-
harmonie van Antwerpen o.l.v. 
Freddy Oevreeae — 18.40 : Klein, 
klein kleutertje — 19.00 : De jonge 
uitvinder, »vonturenfllm voor de 
jeugd — 19.55 : Weerbericht en 
mededellneen — 20.00 : TV-nieuws 
— 20 15 : Sportweekend — 20.40 : 
My fair La«ardère, een muzikale 
komedie, met Nand Buyl, Bob Van 
der Veken, Wemer Kopen, Janine 
Bisschops, Denlse Deweerdt e.a. — 
22.15 : Beelden spraken. 2e sifl : 
Uit de zeer oude doos — 22.40 : 
TV-nieuw». 

M A A N D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Engels. 9e les : On the train 
— 19.20 : I>e Fllntstones. 103e »fl. : 
Dames niet toegelaten — 19.45 : 
Zoeklicht — 19.56 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nleuw8 — 20.30 : 
Judith, toneelspel van Charles de 
Peyret Chappuls — 21.56 : De eer
ste eeuwen van het Christendom. 
De Kerk der martelaren — 22.30 : 
TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14.06 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19 05 : Filmmu
seum van de schaterlach. De grote 
wedren — 19.20 : Tienerklanken — 
19 59 : Weerbericht — 20 00 : TV-
nieuws — 20.25 : De wijkagenten 
- 35e afl. ; Leerschool voor dieven 
— 20 50 : Panorama — 22 00 : 
Gastprograroma. De socialistische 
gedachte en actie — 22.30 : TV-
nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televlsum — 19,00 : Zand
mannetje — 19,05 : De wereld is 
klein India — 19 30 : Voor geld en 
recht, 9e afl. : De lerares — 19.55 : 

De Weerman — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.25 : 't Is maar een woord — 
20.55 : Speelfilm : Dorst naar het 
leven, psychologische film van Phi
lip Leacock, met Johnny Nash en 
Estelle Helmsley — 32.26 • TV-
nieuws. 

D O N D E R D A G 
14,05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19,05 : De schat 
van Malta. 3e afl. : Carnaval — 
19.20 : Te voet door Vla»nderen. 
Vandaag : Boekboute, Watervltet, 
Ste Margrlete en Maldegem — 
19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 ; TV-nleuw» — 20.36 : De be
drogen Kadi. komische opera in 
één bedrijf, van Chrlstoph Willl-
bald von Gluck — 21.20 : Première 
— 21.45 : Penelope — 33.1» ; TV-
nleuws. 

V R I J D A G 

Arrondissement Mechelen 

SOCJAAL DIENSTBETOON 
LIER 

Eerste maandag van elke maand: 
21 tot 22 uur, lokaal De Hoorn, 
Kon. Albertstraat; senator Joris-
sen. 

Derde maandag : 20 tot 21 uur, 
lokaal De Hoorn; senator Jorissen. 

Tweede en vierde dinsdag : 20 
uur 30 tot 21 UUT 30, lokaal Breu
ghel, Grote Markt; gemeenteraads
lid Vergauwen. 

Eerste en derde donderdag : 14 
uur 45 tot 15 uur 15, Eyckenboom, 
Grote Markt; provincieraadslid 
Sels. 
MECHELEN 

Eerste zaterdag : 11 uur 30 tot 
12 uur, Opsinjoorke; senator Jo
rissen. 

Derde zaterdag : 11 uur 30 tot 
12 uur 30, Gulden Huis, Vee
markt: senator Jorissen. 

Tweede maandag : 20 uur 30 
tot 21 UUT 30, Gulden Huis; pro
vincieraadslid Gauwenbeg-h. 

Vierde zaterdag : 11 tot 13 uur, 
Opsinjoorke; provincieraadslid 
Cauwenbergh. 

Eerste maandag : 20 uur 30 
tot 21 UUT 30, Opsinjoorke; ge
meenteraadslid Van de Wer*. 

Aan huis gemeenteraadslid Be
nard ,HoTenieirssU>aat 24 (013-
13314). 

WILLEBROEK 
Tweede maandag : 21 uur tot 

22 uur, lokaal Aimber, Appeldonk-
straat; senator Jorissen. 

Derde zaterdag : 10 uur 30 tot 
11 uur 35, Amber, provinc. Gau-
wenbegh. 

NIJLEN 
Derde maandag : 19 tot 20 uur. 

Bonte Os, Kerkplein,; senatcw Jo
rissen. 

Tweefle dinsdag : 19 uur .30 tot 
20 uur. Bonte Os; provinc. Sels. 
KESSEL 

Eerste maandag : 19 uur tot 
20 uur. Alcazar, Lierse steenweg; 
senator Jorissen. 

Tweede dinsdag : 20 uur 15 lot 
20 UUT 45, Alcazar; provinc. Sels. 

Elke maandag, woensdag, vrij
dag, gemeenteraadslid Devoe, aan 
huis, Nijlense steenweg. 
BERLAAR 

Eerste maandag : 20 uur tot 20 
uur 30, lokaal Rubens, Dorpstr.; 
senator Jorissen. 
Eerste maandag : 20 uur 30 tot 
21 uur, lokaal Winkelmans, Mel-
cauwen; senator Jorissen. 

Aan huis bij gemeenteraadslid 
Luyten, Lierse steenweg 140 (tel. 
706193). 

DUFFEL 
Elke donderdag : 16 uur tot 17 

uur, Van Loven, Kerkstraat; pro
vincieraadslid Sels. 

Derde maandag : 21 uur tot 22 
uur, Welkom, Handelsstraat; se
nator Jorissen. 

Vierde zaterdag : 20 tot 20 uur 
30, Welkom; gemeenteraadslid 
Stevens. 

KATELIJNE WAVER 
Eerste zaterdag : senator Joris

sen; 10 uur tot 10 uur 30, lokaal 
Lux (centruim); 10 u«r 30 tot 11 
uur, lokaal Bristol (Elzestraat). 

KONINGSHOOIKT 
Eerste en derde donderdag " 

13 uur 30 tot 14 uur 30, lokaal 
Van de Wijngaert, Leopoldplaats; 
provinc Sels. 
BORNEM 

Tweede maandag : 19 uur 30 
tot 20 uur 30, lokaal Ami, Kerk
plein; senator Jorissen. 

Derde donderdag : 20 uur 30 
lot 21 uur 30, lokaal Ami; pro
vinc. Cauwenbergh. 

Enkele schikkingen voor lokaal 
en data moeten nog getroffen wor
den in Puurs, Mariekerke, Sint 
Amands, Hingene, Heist op den 
Berg, Putte. Zij zullen weldra 
meegedeeld worden. 

19,00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Teletaalles : Engels. 10e les : At 
the town hall — 19.20 : Tienen 
klanken — 19,65 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuw8 — 20.26 : Aan
vang... dames en heren I Een pro
gramma met en rondom Corry 
Brokken — 31,10 : Literair portret 
van de Vlaamse auteur Raymond 
Brulez — 21.60 : TV-nieuws — 
21.55 : Stephen D, spel door Hugh 
Leonard. 

Z A T E R D A G 
16.30 : Teletaalles : Engels — 17.00: 
Schooltelevisie — 18.65 : Zandman
netje — 19,00 : Religieus program
ma Luceat, rooms-katholieke ult>-
zending — 19.30 : Parel in de woes
tijn — 19,55 • Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 ; Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20 25 : In
terland, een spel tussen België en 
Nederland — 21.88 : Echo — 22.28: 
De onkreukbaren. 3e afl. : Wie Is 
Charlie Argos ? — 23.15 : TV-
nleuws. 

Hecheleii 
VLAAMSE KLUB 

AI de Vlaams nationalisten rftn 
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. 

BESTUURS VERKIEZING 
Einde oktober wordt er overge

gaan tot een nieuwe bestuursver-
kiezing; 9 mandaten worden toe
gekend. 

De leden van de partij die zich 
verkiesbaar willen stellen dienen 
hun kandidatuur schriftelijk tè 
sturen naar de sekretaris, de heer 
Herman Keldermans, Aambeeld-

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

tig jciar. 
Onder het voorzitterschap van Mevrouw Dosfel werd een 

komitee opgericht dat diezelfde dag te 10 uur in de zaal El-
cherlijk, Frankrijklei 85, Antwerpen, aan deze verdienstelijke 
Vlaming een nationale hulde brengt. 

Het inrichtend komitee roept reeds nu alle verenigingen en 
Vlamingen op om die dag vrij te houden en op deze hulde 
aanwezig te zijn. 

Nadere berichten hierover volgen. 

straat 23, en wel voor 25 oktober 
65. 
FINANCIEN 

Tijdens de algemene ledenver
gadering werd verslag uitgebracht 
over de bedragen besteed aan de 
verkiezingen. Gemeenteraadslid 
Fons Van de Werf sprak een bi
zonder woord van dank uit voor 
de vrienden van het lokaal Op
sinjoorke die tot n,u toe meer dan 
18.000 fr. bijeenbrachten in hun 
steunbus. Ook de spaarkas bracht 
reeds flink zaad in het bakje. 

Alle stortingen zijn welkom op 
het Pr 601972 van F. Van de Werf, 
Gaputsteenstrabat, Mechelen. 

Heriuen 
JOS DE KLERK 80 JAAR 

Wij d r i n ^ n er bij de Vlamin
gen van Merkswn op aan, zondag; 
10 October, te 10 uur in de kerk 
St. BartliokHneus, de plecJitige 
H. Mis bij te wonen, dit ter ere 
van de bekende componist Jos De 
Klerk, die tachtig jaar werd. 
DE NIEUWE KIEZERSLIJSTEN 

Deze lijsten liggen ter inzage 
in ons lokaal Vlaams Huis Tijl, 
alle maandagen en donderdagen 
's avonds, vanaf 20 uur. 

Men kan deze lijsten ook in
zien op het secretariaat *naar dan 
liefst telefonisch afspreken : Erna. 
Lemineurstraat 33. Tel. 46.57.77, 

Zandhoven 
Zaterdag 23 oktober : Volks

unie-bal. Ingericht door het be
stuur van de kantonale propagan-
dagroep. 

Het bal vindt plaats om 20 uur 
in « Het Bakkershof » te Halle -
Kempen Het Bakkershof is gele
gen op 500 meter van de Turn-
houtsebaan op de Steenweg op 
Halle. 

Wilrijk 
« LANDEN ACHTER HET IJZEREN 
GORDIJN » 

Over dit onderwerp spreekt ons 
Dr. Florent Veeckmans nu dins
dag 12 oktober a.s. te 20 uur 30 
in het Vlaams Huis « Lange 
Wapper », Juul Moretuslei 269. 

Alle leden, simpatisanten en 
belangstellenden zijn hartelijk 
welkom. 
« DE SCHELDE » 

Dit maandblad wordt aan onze 
hoofdleden gratis toegezonden. 
Dit mag onze « welstellende » le
den niet beletten een abonnement 
(50 fr. per jaar) of een steunabon-
nement (100 fr. of meer per jaar) 
te nemen. 

Abonnementen kunnen beko
men worden bij onze voorzitter 
Ir. R. Van den Bossche, Doorn
straat 24, tel. 37.21.84. 

Zwijnaarde 
Het afdelingsibestuur nodigt al

le VU-leden en sympatisanten uit 
op een groot gezellig samenzijn 
dat plaats vindt in ons lokaal Heir-
weg Noord 120 op zaterdag 16 ok
tober te 20 uur. 

Akkordeonmuziek, Vlaamse leu-
te en plezier. 

Schrijf er tijdig een steunkaart 
aan, tegen de geringe prijs van 
20 fr. 
MEDEDELING 

Op 6 november a.s heeft de 
verkiezing plaats van een nieuw 
plaatselijk bestuur. Ieder lid heeft 
het recht zijn kandidatuur te 
stellen. Deze wordt ingewacht tot 
en met 30 oktober in het sekre
tariaat Hutsepotstraat 78. Zwijn
aarde. 

BRABANT 

Aarschot 
De Vlaamse verenigingen van 

Aarschot richten een Vlaamsa 
dansavond in, op zaterdag 16 ok
tober, in de Witte Molen te Aar
schot. 

Aanvang te 20 uur 30. 
Orkest ; de Comancheros. 
Inkom : 40 tr. 
Toeganskaarten «n piaalsbespr»-

king : vaa nu af, op de secreta-
Wftuters Paul, Langdorpsestwf 

7, Aarschot. 
Van Hoof Paul, Albertlaan 18, 

Aarscbot. 

Zwijndrecht 
Schitterende start van onze kol-

portageploeg. 
Onze gemeente werd uitgekamd, 

met een prachtig resultaat : 500 
bladen werden op twee zondag
voormiddagen verkocht. 

Afdelingen die onze hulp kun
nen gebruiken om te kolporteren 
mogen steeds op ons een beroep 
doen. 

Plaatselijk sekretariaat : Vlaams 
huis « Were-Di », Polderstraat 16, 
Zwijndrecht. 

Aiiderlecht 
Dikwijls gebeurt het dat kiezers 

vergeten wtwden op de kieeers-
lijst. Om dit te voorkomen doen 
we een <^roep o«na tijdig de lijs
ten te k t e n inkijken. U kunt 
zich hierover wenden, ofwel recht
streeks op het gemeent^u i s , ot-
wel op volgende adressen : 

Groot-Bijgaarden : Danhieux N., 
J. Mertensstr. 8a; St. Martens-
Bodegem : Verheyen Gh., Sta-
tionsstr. 58; Dilbeek : De Coster 
L., L., Ninoofsesteenweg 3; Buelens 
I., Don Boscostraat 8; De Winn8 
V., Kleine Kapellaan 27; Ander-
lecht : Eberaert A., Prins van 
Luiklaan 77; Zellik : Verdood, 
Goede Luchtwijk 66; Sint-Aga-
tha-Berchem : Deleu M., Gr. Bij-
gaardenstr. 324. 

Lezers of leden die nog over 
geen rechten beschikken kunnen 
zich altijd wenden tot : Van Wij-
meersch E., Oranjerielaan 4, Dil
beek, tel. 21.99.74. 

zoekertjes 
Bijverdiensten. Verkoop van 

huishoudapparaten (elektrische en 
andere). Inleressanten voorwaar
den. Schrijven bureel blad AS 20. 

Denkt aan Uw steunfonds I 
Afdelingen, verkoopt de Volks

uniesigaar I 
Het ideaal als geschenk, voor 

tombola en feestvergaderingen. 
Voorbestellingen tel. 09-518074. 
De Cock René, Kerkstraat 3, 

Wondelgem-Gent. 

D E V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgsra v«a de 

ra.ir. VOLKSUNIB 

REDAKTIE t 
Mr Fr. V«n der Ëlat, 

Hoofdradakteur. 
T. T«n Overstraetca, 

Redaktiesekretara. 
a. De IA9, W i a JerisMn, 
l i c W. Laytea, R. turnt-
therase iu . W. Cobb«at, H. 
Babjrlon. E. Slosse , dr L» 
Wouters. J. Dierickx. 

Leden. 
Alle briefwissel ing voor 
redaktie naar : 
RoUtrp . SylT. DapniaU 
11» BriM. 7. • TeL 23.11.98 

Beheer i 
Maurice LemonnierL 82 
Brussel L • 1'eL : 11.82.18. 
Alle klachten Toor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres. 

Jaarabonnement : 220 F. 
Halfjaarlijks ; 130 F. 
Driemaandelijks : 70 F. 
Abonnement buitenland : 

8S0 F. 
Steunabonnement : 500 F. 

(min imam) . 
Losse nummers : 6 F. 
Alle stortingen voor bet 
blad op postrekening : 
1476.97. Volksunie Brus. I 

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

Sdiaariteek 
Onder grote bel-angstelling had 

op dinsdag 16 geptember de ver
kiezing plaats van he t n ieuw be-
• t u u r der afdeling : 

Marcel Hendrickx (voorzitter); 
André Kegels (secretaris en afge-
vaai'digde bij d e arrondissements-
rftad); Michel Bielen (penning
meester) ; André Jonckers (propa
g a n d a ) ; W i m Elhers (organisa
t i e ) . 

Wij zijn er van overtuigd dat 
deüe n ieuwe en kran ige ploeg de 
spijtige moeilijkheden die in deze 
VU-afdeJing heersten vlug zullen 
doen, vergeten. 

Wij d*nken de leden, die kor t 
voor de jongste wetgevende ver
kiezingen, een voorlopig bes tuur 
hadden samengesteld dat prach-
^g werk gep res t ead heeft. 

Evere 
Op dinsdag 14 septeiiiher jl. 

werd he t l iestuur der afdeling 
herkozen : 

Theo Pauwels (voorzit ter); Ro
ger Vaes (secretaris en afgevaar
digde bij de ar rondissementsraad) ; 
Maurits Fonteyn (penninginees-
t e r ) ; André Clybouw (propagan
da) ; Leo Housen (organisat ie) . 

De innerlijke organisatie der af
del ing zal op de eerstvolgende be
s tuursvergader ing verder uitge
bouwd worden. 

St KatelijneWaver 
A^'eer werd gestart naet een 

n ieuwe reeks van 50 gratis abon-
natnenten op « De Volksunie » 
gedurende 3 maand . 

Inwoners van St. Kat.-Wave»-, 
O.L.V.-Wavec of Waletn, d ie d i t 
eveneens graag zouden ontvangen, 
k u n n e n zich laten inschrijven 
voor de volgende reeks van 50; 
naam en adres opgeven aan K 
V. d. Voorde. Netestr. 3, St. Kat. 
Waver. Wie beschikt over enkele 
interessante adressen van vrienden 
of bu ren , kan ze eveneens door
geven. 

Bestuursherkiezing op 29 10.65 
in het lokaal « Bristol », (Elze-
s t r . ) om 20 uu i 30. 

LIMBURG 

Limburg 
VERGADERI\G 

Op zaterdag 2 oktober had te 
Hasselt een vergadering plaats 
van het Provinciaal Komité. Br 
was een flinke opkomst. Senator 
W. Jorissen, algemeen sekretaris, 
was eveneens aanwezig. Deze 
bracht enkele pun ten in verband 
me t de Limburgse werking naar 
voor. 

Er w erd een flinke en vrucht
bare bespreking gehouden over 
de algemene toestand, de moge
lijkheden, kontakten nemen, ba
sis-principes van de toekomstige 
vierking en akl ie-punten. 

Er zal een inventaris van de toe
stand dienen opgesteld en voor
gelegd te worden. 

Volgende vergadering 15 okto
ber te 20 uur . 
RUST 

Wij hebben vernomen dat de 
h r . Clem Ctolemont, provinciaal 
sekretaris, voor enkele tijd rust 
moet nemen . Het Provinciaal Ko
mi té en alle propagandisten en 
kaderleden wensen hem van har
te een spoedig herstel . 
VRIJGESTELDE 

In gezamenlijk o-verleg en be
slissing van VÜ-Liniburg: en het 
hoofdbestuur werd de h r Jaak 
Guppens aangesteld als vrijgestel
de. 

De weik ing in L imburg laat 
het beste verhopen nu wij weer
om kunnen beschikken over een 
vaste kracht . Veel sukse-. en een 
vruchtbare werking. 

Voorlopig adres t .1. Cuppens 
p-a J. Clijsters-Cuppens," Kanaal
weg, Bree. Tel. 011-66166. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
De kolportage te (Jeraardsbergen 

kende een vlot verlo(^ en op een 
min i i ï imn van tijd werden 201 
n u m m e r s aan d« m a n gebracht. 

De opkomst was maa r zo en 
to, we hadden op meer volk ge-

Het vooTnftft,«)stc Is eohler dat 
we te rug gestart zijn. 

Volgende kolportage is gepland 
voor Ovwboelare op 10.10.G5. 

Verzamelen in het lokaal « De 
Vriendschap », Kerkstraat te Aalst 
om 8 u u r 30 of aan de kerk van 
ON'erboeliare om 9 u u r 30. 

Deflderiioutem 
Onze vTieud Frans De Man 

werd einde juli tot burgemeester 
van onze gemeente benoemd. Wij 
menen dat d i t m a r k a n t feit niet 
oniopgemerkt m a g voorbijgegaan 
woi'den. Op aandr ingen van vele 
inwoners wordt op 10 oktober 
1965 een hu ld ig ing gepisnd. 

Wi j hopen da t de omliggende 
gemeen tea s te ik op deze viering 
vertegenwoordigd zullen zijn. 
FEESTPROGRAMMA 

8 u u r 30 H. Mis voor alle afge
storven Daenisten. 

11 u u r 30 s tar t fietsrally voor 
de jeugd. Gratis deelname, ook 
niet-inwoners der gemeente. Zeer 
belangrijke prijzen. 

11 u u r receptie op het gemeen
tehuis (per u i tnodig ing) . 

13 u u r 30 rondr i t door de ge
meente . 

17 u u r korte hu lde in zaal Ver
broedering. Feestredenaar Drs 
Coppieters. 

18 u u r pri jsuitreiking . Rally 
zaal Breughelhof - Vendelen 36. 

19 u u r volksbal; inkom grat is . 
Te 21 u u r optreden van Mathilde 
en Hipolite u i t ée schippersfami-
lie. 

Erembodegem-Centrum 
In de schoot van onze afdeling 

werd opnieuw gestart . Het be
s tuu r moch t zich verheugen in 
de s t icht ing van een Jong-Volks
un ie (voor onze jongeren) en een 
Vlaams nat ionale Vrouwenbond. 
Beiden hebben reeds een voorlo
pig bes tuur en meerdere nieuwe 
leden werden ingeschreven. Een 
eerste feest ingericht door de 
Vlaams nationale Vrouwenbond, 
vindt plaats op zondag 14 novem
ber : St. Maarten sfeest voor onze 
kinderen ! 

Heldergem-Aaigem 
DIENSTBETOO\ 

Provincieraadslid De Grave Ur-
bain h o u d t zitdag elke 4de zater
dag van de maand van 14 tot 15 
u u r in he t lokaal bij Albert Sohol-
laert, Kerkstraat 115, Heldergem. 

Voor dr ingende zaken is hij te 
uwer beschikking elke maandag
en vrijdagavond te zijnen huize 
vanaf 18 u u r . Tel. 053-62267. 

Lebbeke 
Op de agenda van de vergade

r ing van 1 10.65 stond de verkie
zing van een n ieuw afdelingsbe
s tuur . Deze vergaderng vond plaats 
onder het voorzitterschap van ar
rondissementsvoorzitter E. Ver
boeren. De opkomst was be>Te-
digend. 

De namen van de personen die 
een bestuursfunktie wensen op 
te nemen werden genoteerd en 
daarna werd in geheime stem
ming de voorzitter verkozen. De 
vrienden. P. Van Biesen en J, Du 
Bois bekwamen de meeste stein-

Nevele 
UILDE DR H/t.NMXV 

Op 17 oktober vindt, zoals men 
weet, te Nevele de hulde aan bur
gemeester Dr Jan Wanni jn plaats. 

De/e hu lde omvat naast een 
plechtige H. Mis, ook een akade-
mische zi t t ing, een rondgang in 
het dorp met \ erschillende m u 
ziekmaatschappijen en te 8 u u r 
's avonds een reu/e-bal. Allen 
daaiheeu I 

Waarschoot 
Op zondagvoonniddag 17 okto

ber te 10 u u r 30 spreekt drs . M 
Coppieters in de zaal Salamander, 
Stationsstraat 2, Waarschoot. The
ma : « Waarom VU ? ». 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge-Zeebrugge 
HERklEZING 

Zaterdag 16 okt. a.s. te 19 uu r 
30 vindt voor de afdeling Brugge-
Zeebrugge de bestuurskeuze plaats 
en di t te Brugge, lokaal Breydel-
hof, J . Suveerstraat 2. 

Kandidaturen, voor de besluurs-
funktMe worden ingewacht bij 4e 

«Jd. sekretaiis : Karel d« Stoute-
loan 19, Brugge. 
ONTSPANNINGSA VOND 

Op zaterdag 16 okt . t« 21 u u r 
r icht de VIai»iise ontspannings-
cliri) een gezellig: samencijn in . De 
spijskaart omvat koude schotel of 
mosselsouper. Inschrijving in he t 
Breydeihof, J . Suveestr. 2, Brug
ge, of bij d h r J . Verhaeghe, \ i s -
mark t 9, Brugge. Prijs per in-
sohri j \ ing : 35 tr. (niet-leden : 45 
fr . ) . 
VLAAMS KRVIS 

Op de eerste instruktie-samen-
komst voor E.H.B O. volgt een 
tweede les, n l . woeodag 13 okt. 
te 19 uu r 30, zaal \ T B - \ A B . Wol-
lestraat, Brugge. 

Kortrijk 
Tijdenfi de voorbije veikieeings-

tijd hebben wij vrfe wienden le
ren kennen en str i jdmakkers te
ruggevonden. Nu de vakantietijd 
voOThij is, is he t ogenblik gekomen 
om deze kennismaking te hernieu
wen. Wil len wij een volgende 
maal nog betere resultaten berei
ken , dan moeten wij een grote, 
sterke familie vormen I Wij ver
wachten U regelmatig in ons lo
kaal Café Astor, Grote Markt 31, 
Kortrijk, iedere zaterdagnamid
dag vanaf 16 u u r 
SCHITTEREND AVONDFEEST 

Het arrondissementeel avond
feest werd een voltreffer. De stem-
nming zat er in. en de prijzen ook. 
We danken alle (ook de stille) 
medewerkers die door h u n h u l p 
d i t feest lieten uitgroeien tot een 
schi t terende start voor de her
nieuwde werking. 
« KIJK MEUVi^ » 

W e stellen vast dat nog steeds 
s impatisanten « Kijk Nieuw » nie t 
ontvangen. Geef u w juist adres 
op in, ons lokaal. 

Oostende 
Onder he t mot to « Ons hoort 

het Noordzeestrand » nodigt de 
« Vlaamse Klub Kust » u i t op het 
groot avondfeest, op xaterdag 30 
oktober a.s. in he t Kursaal te Oos
tende. 

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

Toegangsprijs : 100 fr. 
Avondkledij verplicht. 

Roeseiare 
DODENHERDENKING 

Op zondag 24 oktober h o u d t 
West-Vlaanderen zijn veertiende 
dodenherdenking te Roeseiare. 
Te 10 uu r H. Mis in de Paters-
kei'k met kanselrede door Dom 
Albertus Pil, Benediktijn; te 11 
u u r herdenkingsplechtigheid in 
de zaal Cloet. Spreker Bob Degol. 

St Kruis-Damme 
BESTVURSKEUZE 

Het afd. bes tuur wordt in de 
afd. St Kruis herkozen op vrijdag 
15 okt. a.s. bij algemene leden
vergadering in he t lokaal « De 
Vrede «, Moerkerkestwg., St Kruis 
te 20 u u r ; kand ida tu ren dienen 
vooraf ingestuurd bij de afd. se
kretaris , d h r P . Thiers, Schaak-
straat 13, St Kruis. Elk VL'-lid 
d ient deze vergadering stipt bij 
te wonen. 

Wervlk-Geluwe 
Hoew el pas gestart , kon reeds 

een bemoedigende vooruitgang 
geboekt worden. Vooral dank zij 
de onvermoeibare ijver van onze 
propagandisten gaat het n u snel 
naar de 50 leden. Voor de winter-
werking werden enkele kolporta-
ges en veel huisbezoeken gepland. 

De eerste kolportage vond 
plaats op 26-9 te Geluwe. 

Wij danken nogmaals de drie 
m a n n e n ui t Menen en Wevelgem 
d ie ons zo bereidwillig hielpen. 
De volgende kolportage vindt 
plaats op zondag 10-10. 

Verzameling aan de kerk te Be-
selare om 8 u u r 30. Iedereen is 
welkom. Personen die willen hel
pen bij he t u i tbouwen van onze 
jonge afdeling k u n n e n zioh wen
den op volgende adressen : 

Vanderplanioke P., Ten Brielen-
laan 5, te Wervik, voorzitter; 
Coudvzer Maurits, Magdalena-
straat 75, te Wervik; Decorte Ber
nard, Kasteelstraat 73 te Wervik 

Waasmunster 
Gans de winterwerking van 

VU-Waasmunster wordt afgestemd 
op de ui tbouw. Als inzet vindt op 
zaterdag 16 oktober e.k. te 20 u u r 
een volksvergadering plaats in de 
zaal « Ons Juweel », Hoogstraat 
De gastspreker is Drs. M. Coppie-
t«i« (volksvwtegenwooTdigw). 

SCHUIMRUBBERMATRA^SEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATOASSEN 
(Brevet : 52973S) 
me t 
Gebreve tee rde ka rkassen 

M*T 
SPECIAAt. 
BREVET 

rm.vzrn 

^ STAR: 
(Breve t : 512767) 

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

Ind ien U geen ve rkope r 
in u w omt rek kent , s t u u r 
ons een kaa r t j e en w e 
d e d i ch t s t bijgelegen ver
zenden U he t ad res van 
koper S ta r Zele. 

(^a^flSS^ 
4 (tet : 32.44.30) 

A N T W E R P E N 
Alle kwaliteitsspeelgoed 

Spellen voor groot en klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf randaag aog om 
kosteloze brochure, fo-
toUjsten en ledenlijsten 
ia dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden 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, moderate Vlaaou-
Eersterangs - Huwelljks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! Allea ge
heim I Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

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 » 
Franrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 
(DE VRIENDSCHAP.) 

Kerkstraat 9 
(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
lozerlaan 82 TeL (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

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

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtulnlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

BOEKEN TiJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

HOTEL • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Elisabethl 105, Tel 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 
MIDDELKERKE 

« Vlaams huis Were p i » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester aurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % kortine v. leden V.ü. 
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Tot het officieel uniform 
van rechters en procureurs 
behoort, afgezien van zwart-
zijden toga's al dan niet met 
bont opgefleurd, ook een 
rond plat hoofddeksel, ge
woonlijk « baret » genoemd. 
Vandaar onze titel. 

De verwikkelingen in ver
band met het optreden van 
het gerecht tegen adjunkt-
kommissaris Van Steenkiste 
en de bevreemdende huis
zoekingen in de lokalen van 
het Verbond van het Vlaams 
overheidspersoneel, hebben 
eens te meer de wantrouwige 
aandacht gevestigd op de 
dragers van deze « baret »• 

Er heerst wantrouwen in 
de Vlaamsgezinde kringen 
tegenvoer het Belgisch ge

recht, d i . de magistratuur. 
Deze toestand is volkomen 
abnormaal. Traditioneel 
speelt de magistratuur in 
een ontwikkeld land immers 
de rol van behoeder der 
rechten én van de enkeling 
én van de gemeenschap. Dat 
warmbloedige militanten 
nogal vlug om wraak roepen 
wanneer zij op hardhandige 
wijze in botsing komen met 
beroepsmatige ordehandha
vers en hierop soms nood
zakelijkerwijze al eens een 
onaangename confrontatie 
met de magistratuur zetelend 
in strafzaken volgt, is niet 
zo erg en kan als normaal 
beschouwd worden 

Het zijn andere feiten die 
dit wantrouwen verwekt heb
ben. Moeten wij herinneren 
aan het bevreemdend ver
loop van het onderzoek in 
verband met de dinamite-
ring van de IJzertoren? Le
vendig herinneren zich nog 
velen in Vlaanderen het zeer 
strenge optreden van de par
ketten in verband met de 
Franse sermoen-incidenten 
te Antwerpen- De daaropvol

gende straffen werden door 
de openbare opinie vrijwel 
unaniem als onevenredig 
zwaar beschouwd. 

ledere Vlaamse betoging 
wordt door de parketten 
wantrouwig gekontroleerd en 
de gerechtelijke politie krijgt 
opdrachten om een zeer bre
de documentatie aan te leg
gen. Het onbesuisde optreden 
in het geval Van Steenkis-
te was een uiting te meer 
van het totaal ontbreken 
van gezond inzicht in de na
tionale problematiek bij een 
groot gedeelte van de Vlaam
se magistraten. 

Hoe komt dit? 
Wij menen twee hoofdza

kelijke redenen te kunnen 
aanstippen. In de eerste 

dien werden zij normaal 
overgeheveld naar de gewo
ne magistratuur, zowel deze 
van de parketten als van de 
rechtbanken. Aldus werd de 
sfeer in onderzoeks- en von-
nisinstanties grondig en niet 
ten goede beïnvloed door de
ze misvormde opvattingen. 
Het zal nog zeer lang duren 
vooraleer de invloed van de
ze « inkwisitie-generatie » in 
de magistratuur zal zijn 
weggesleten. 

Een tweede reden voor de 
bevreemdende houding van 
vele magistraten tegenover 
Vlaamse manifestaties ligt 
nog in de traditionele wijze 
van recrutering, zowel voor 
als na de oorlog Het depar
tement van justitie werd 

voelingsvermogen zou be
schikken voor het leven van 
de gemeenschap zoals het 
werkelijk is. Het is dan ook 
wenselijk dat zij in haar sa
menstelling geschakeerd zou 
zijn en beantwoorden aan 
de reële samenstelling van 
de gemeenschap Het is een 
feit dat het konservatisme 
overheerste in de magistra
tuur en de meer sociaal-ge
oriënteerde strekkingen er 
weinig of niet in vertegen
woordigd waren. In alle eer
lijkheid moet dan ook erkend 
worden dat onder de socia
listische minister de heer 
Vermeylen, ernstig gepoogd 
werd, zonder brutaliteit 
overigens, deze eenzijdige 
recrutering te temperen. Wat 

HUIST 

R ONDER 
BARET ! 

plaats werd de Belgische ma
gistratuur, voor de oorlog 
een konservatief maar pro
fessioneel vrij degelijk korps, 
na de oorlog deerlijk ont
wricht. 

Afgezien van iedere 
« Vlaamse » beoordeling, is 
het een feit dat de beginse
len, de praktijk en de sfeer 
die de repressie-wetgeving 
en de rechtsbedeling in de 
krijgsraden in het Belgisch 
rechtsleven hebben inge
voerd, een zware slag hebben 
toegebracht aan de vrij de
gelijke rechtstradities van 
ons land. 

Tientallen jonge juristen 
werden als auditeurs zonder 
voldoende voorbereiding ge
plaatst in krijgsgerechten, 
waarvan ieder objectief ju
rist zal getuigen dat zij 
meestal een volkomen ver
keerde opvatting huldigden 
over het wezen van de recht
spraak, de rechten van de 
verdediging, het bewijs van 
de schuld enz. 

Hun vorming als magis
t raa t werd aldus van in den 
beginne zwaar besmet. Na-

haast steeds geleid, sedert 
generaties, door ministers 
behorend tot de liberale par
tij of de konservatieve vleu
gel van de katholieke partij , 
later d^ CVP. 

Dit, samen met de omstan
digheid dat alleen universi
tair gediplomeerden (doctors 
in de rechten) als magis
t raat kunnen benoemd wor
den, bracht mee dat de gro
te meerderheid van de ma
gistraten gerecruteerd werd 
in de kringen van de hogere 
burgerij. 

De meeste magistraten be
hoorden aldus tot een klasse 
die in grote meerderheid of 
Vlaamsvijandig of Vlaams-
onverschilUg was en in ieder 
geval leefde zij in een vrij 
volksvreemd klimaat, in de 
sfeer van de franstalige cen
tralistische Belgische gezags-
krtngen. 

Niet alleen in Vlaamg op
zicht, ook in sociaal opzicht 
leidde deze recruteringswijze 
trouwens tot ongezonde toe
standen. Een gave rechts
bedeling eist dat de magis
t ratuur over een fijn aan-

trouwens ook van Vlaams 
standpunt vaak een winst 
bleek. 

Wil men komen tot een 
normale toestand in Vlaan
deren, nl. dat tussen volks
gemeenschap en gerecht een 
normale verhouding van ver
trouwen ontstaat, dan zullen 
er hoognodig maatregelen 
moeten getroffen worden. 
Vanzelfsprekend zouden de 
Vlaamse vertegenwoordigers 
in de regerende partijen van 
nabij de aanwervingspoli-
tiek van hun minister van 
justitie moeten controleren. 
Bij de huidige minister, dhr 
Wighy, zal dit dubbel nood
zakelijk zijn. 

Gelet evenwel op de trage 
doorwerking van een verbe
terde recrutering aan de ba-
zis, moeten maatregelen ge
troffen worden om vanuit 
de top het klimaat te wijzi
gen. De taaitoestanden in de 
Hoven van Beroep beant
woorden hoegenaamd niet 
aan de bedoelingen door de 
wetgever geformuleerd bij 
het uitvaardigen van de taal
wetten in gerechtszaken. 

Wie de statistieken nagaat 
over de taal van het diplo
ma van de raadsheren en de 
magistraten bij de parketten 
van de Hoven van Beroep, 
krijgt het ontstellende beeld 
te zien van een gerecht dat 
in zijn hogere geledingen 
nog steeds fransgezind en 
franstalig is. Wanneer men 
weet dat de Hoven zelf een 
grote invloed uitoefenen bij 
de beslissing over de keuze 
van nieuwe raadsheren, is 
het duidelijk dat deze onge
hoorde toestand nog zeer 
lang kan bestendigd worden. 

De vraag mag wel eens ge
steld aan de Vlamingen in 
de zogenaamd « traditionele 
partijen >, hoe zij kunnen 
verdedigen dat dertig jaar 
n a de vernederlandsing van 
het gerecht aan het Hof te 
Brussel bvb. de raadsheren 
met een Nederlands diploma 
nog steeds even zeldzaam 
zijn als de traditionele witte 
raven 

Als onmiddellijke maa t 
regelen dringen zich op : ten 
eerste de uitsluitende aan
werving van magistraten met 
een Nederlandstalig diplo
ma voor alle openkomende 
betrekkingen in het Vlaam
se land. Vervolgens het ver
strekken van dwingende in
structies tot aanwerving van 
een gelijk aantal magistra
ten met Nederlands en Frans 
diploma voor de Brusselse 
rechtbanken. Ten derde het 
doorbreken van de fransta
lige hegemonie in de Hoven 
van Beroep, ondanks de door 
deze hoven zelf uitgebrach
te adviezen inzake benoe
mingen. Tenslotte een dui
delijk toezicht van de minis
ter van justitie op de hou
ding van de parketten, wan
neer blijkt dat Vlaamsvijan-
dige tendenzen zich aldaar 
manifesteren. 

Deze maatregelen kunnen, 
vooral voor ingewijden, al te 
brutaal voorkomen. 

Indien het evenwel in de 
bedoeling ligt van de zoge
naamd traditionele partijen 
het bewijs te leveren dat 
het federalisme niet nood
zakelijk is om — ook in het 
gerecht — het Vlaams recht 
tot gelding te laten komen, 
dan zijn de voorgestelde 
maatregelen slechts een uit
erst minimum-

Vermoedelijk zal weldra 
blijken dat ook dit minimum 
voor de Vlamingen In de t ra
ditionele partijen in de hui
dige staats- en machtsstruc
tuur niet zal kunnen afge
dwongen worden. 

Mr Hugo Schiltz. 

OOK JIJ KAN BOUWEN n 
MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN... 

WLM 

SLECHTS EEN ADRES 

Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standingvolle meesterwoningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 

Een bedrag ia dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID aan WERKELIJK SOCIALE PRIJZEN 

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

, ANTWERPEN GENT GENK 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 
Meir 18 

(03)33.9318 

Onderbergen 43 

(09)35.19.23 

Hdolenstraat, 39 

(011)544.42 


