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BAL TE OOSTENDE 
De fi Vlaamse Klub Kust » richt op 
zaterdag 30 oktober a.s. een groot 
avondfeest in. Dit feest (dat te Oosten
de reeds het « Bai Van Steenkiste » 
wordt genoemd) vindt plaats in de 
Ambassadeurszaal van het Kursaal en 
wordt opgeluisterd door het orkest Stan 
Philips. Toeaansprijs : 100 fr. Avond-
kledii verolicht. 

15 MILJARD 
EKSALTANT REZULTAAT 
VAN CV.P.-B.S.P. BEWIND 

...EN HOE BEZUINIGEN? 
De week die achter ons ligt, wordt met recht 

en reden de « weeli van de waarheid » genoemd. 
In de voorbije dagen immers is het laatste en 
definitieve oordeel uitgesproken over de vorige 
regering ctie — vergeten we het niet ! — een 
C.V.P.-B.S.P.-koalitie was net als de huidige be-
winüspioeg. 

Het laatste en definitieve ooraeei over het 
eksaltant bewind Lefèvre-Spaak ligt vervat in 
de vaststelling dat de gewone begroting een te
kort van 15 miljard vertoont. Dit is het cijfer 
dat men durft uitspreken; in werkelijkheid 
echter zal het tekort oplopen tot praktisch 25 
miljard Dit gat van 25 miljard — te verhogen 
met wat nog bij de buitengewone begroting om 
de hoek komt kijken — is de erfenis van de 
eerste vier jaar C.V.P -B.S.P.-bestuur. 

En meteen is het duidelijk dat ae vorige re
gering en de vorige minister van financiën het 
land voor de aap hielden : zij hebben de dra
matische toestand waarin de rijksfinancies zich 
bevinden, verheimelijkt. Aan deze misleiding 
van de openbare mening heeft zich ook de hui
dige eerste-minister plichtig semaakt : in 2i]'i 
regeringsverklaring klonk een schijnheilig op
timisme door, dat thans door de feiten volko
men wordt tegengesproken 

Een tekort van minstens 25 miljard : ziedaar 
de rekening die de belastingbetaler voorgescho
teld krijgt om de ekspenmenten en de grillen 
van de regering der « grote » partijen te betalen. 
Het doet uitermate komisch aan, te horen met 
wat een «onthechting» de huidige regering 
thans oordeelt over het financieel beleid van 
haar voorganger. Als men de heren bezig hoort, 
zou men geen enkel ogenblik veronderstellen 
dat zij het hebben over een regering die zijzelf 
vier jaar lang door dik en dun hebben gesteund, 
die samengesteld was door dezelfde partijen die 
ook vandaag de regering vormen en die overi
gens aan de huidige ploeg een niet onaardig 
aantal ministers heeft overgedragen. Wij gelo
ven dat de heer Harmei het zeer lastig zal heb
ben om de goegemeente wijs te maken dat h i j 
zelf, zijn parti j , zijn koahtiepartner en zijn 
regering eenvoudigweg iedere verantwoordelijk
heid voor het miljardengat kunnen afwentelen. 

Over verantwoordelijkheden wordt trouwens 
niet gesproken ! Een eenvoudig boekhoudertje 
op een kippenslachterij, dat na een voorspoedig 
zakenjaar zijn balans zou sluiten met een paar 
centiemen deficit zou onmiddellijk weten dat 
het in Keulen inderdaad kan donderen en dat 
de korte weg naar het stempellokaal vliegend 
afgelegd wordt. Maar excellenties die slagen in 
de ongehoorde krachttoer om in volle periode van 
hoogkonjunktuur een put van 25 miljard te ma
ken, mogen er op rekenen dat zij ongestraft en 
hoog in aanzien blijven : eerbiedwaardige voor
mannen die ofwel ongestoord verder genieten 
van een nieuwe ministerportefeuille ofwel mor
gen reeds terug ministrabel zijn. Zeer terecht 

... iiit onze zak in de bodemloze put van een cliaotisch en verkwistend beleid 

zegt de volksmond dat, wie in iemands zakken 
zit maar direkt heéi veé. moet stelen om straf
feloos te blijven : «de grote dieven rij'n te 
paarde de kleine hangen boven d'aarde », 

Waarover men wél spreekt, dat zijn de nieuwe 
belastingen. Voorlopig ten bedrage van 15 mil
jard. Waarvan het grootste deel waarschijnlijk 
zal worden opgebracht door een nieuwe verho
ging van de overdrachttaxe. die van 6 op 7 % zal 
gebracht worden. Dezelfde overdrachttaks waar
van de socialisten ten tijde van de grote staking 
tegen de eenheidswet («Eyskens buiten» zali
ger gedachtenis) zegden, schreven en schreeuw
den « dat ze vooral de kleine man treft ». Wat 
inderdaad juist is maar wat de heren Pierson 
en Spinoy blijkbaar vergeten zijn sinds het 
ogenblik dat zij minister werden. 

Wanneer de nieuwe verhoging van de over
drachttaks er komt, wordt meteen de prijzen- en 
lonenspiraal een flink eind verder de hoogte m 
gevijzeld. Gedurende de jongste maanden ble

ven de prijzen van een aantal belangrijke ver-
bruiksgoederen voortdurend stijgen; de indeks 
komt met een noodlottige onafwendbaarheid 
steeds opnieuw in de nabijheid van het plafond. 
Het zal er niet op beteren nadat de regering 
haar plannen ten uitvoer gelegd heeft. 

Dat we 15 miljard nieuwe belastingen mogen 
spuien, heeft men ons nu reeds op alle toonaar
den gezegd. Hoé we ze moeten betalen en wie de 
grote slachtoffers zulln zijn, vernemen we wel 
de volgende dagen. Maar vergeefs wachten wij 
nog steeds op konkrete cijfers en voorstellen in 
de sector bezuinigingen Want om de bittere pil 
van de belastingen te doen slikken, heeft men 
ze even in de zoete suiker der bezuiningen ge
draaid. Even proeven, even slikken en daar heb 
je reeds de wrange kern : zo is het altijd ge
weest en zo zal het ook thans wel blijven. 

Want iedere minister is er heilig van over
tuigd dat er op het budget van zijn kollega wel 

(vervolg op blz. 3) 
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GEEN SABELSLEPERS 

Mijnheer, 

Een paar \\eken geleden was 
in één van de artikels in uw 
blad sprake van « gamellenboef-
fers >. 

Gezien uw blad geen « Pallie-
terke » is. meen ik dat woorden 
BIS « sabelslepers », « pennelik-
kers > enz. niet mogen gebruikt 
worden, want ze kwetsen. 

Vooral (en hier kan ik van 
persoonliike ondervinding spre
ken) omdat bv. de beroepsmili
tairen, die ook uit overtuiging 
of uit nood hun beroep kozen, 
yeer talrijk de Volksunie bewon
deren. 

Op mijn verdieping ken ik er 
minstens 10, die evenals ik, voor 
die partij hebben gestemd. Uw 
blad wordt door vele militairen 
gelezen. 

Vooral militairen, die in Brus-
rel werken, weten dat voor hen 
leel afhangt van de Volksunie. 

H.F. - Brussel 14. 

NIEUWE BELASTINGEN 

Waarde Redaktie, 

Petrus van de Harmelieten-
ploeg schijnt zeker geen zout
loze periode tegemoet te gaan. 
Nu reeds begint het met de «one 
man show > van kasbewaarder 
Gaston, die een schril licht 
wierp op de benarde financiële 
toestand, met als onmiddellijk 
gevolg, een wild steigeren van 
de socialistische partner. 

Wordt er niet beweerd (door 
de Deutsche Bundesbank), dat 
er in 1963 meer dan 5 miljard 
Duitse obligaties door Belgische 
staatsburgers opgekocht zijn ? 
Alleen in 1963 ! Dit ten gevolge 
van het uitvaardigen - de voor
heffing door de heer Dequae. 
Van een kapitaalvlucht gespro
ken ! Met als gevolg dat onze 
leerling-ministers peperdure bui

tenlandse leningen moesten aan
gaan. En nu ? 

Deskundigen voorzien nieuwe 
belastingen. Zo één frank (of 
zelfs twee) opslag op de ben
zineprijs, de cigaretten een frank 
en half meer, de verkeersbelas
ting met 30 % verhogen, de 
o^ erdrachttaks van 6 op 7 
brengen (wie sprak er van de 
6 % voorlopig ?) en de perso
nele belasting met 2 % verho
gen. Dit zou de regering de ont
brekende miliarden bezorgen en 
meteen een nieuwe slachting bij 
de volgende verkiezingen. 

Zouden deze miljarden niet 
beter van de nutteloze militaire 
uitgaven afgetrokken worden ? 

De zware tekortkomingen van 
de geel-rode koalitie mogen niet 
eens te meer door de kleine 
man gedragen worden. De V.U., 
partij van de kleine man, moet 
deze bedoelingen ten strengste 
hekelen. 

B.IT. - Ereinbodegein. 

TELEGRAM AAN MOYERSOEN 

Ergerlijk optreden van leger 
op, in en rond Llzertoren illus
treert stompzinnige anti-Vlaam
se kaste-mentaliteit die België 
vanaf zijn bestaan ontsiert. 
Wanneer houdt Staatsbeleid op 
over de feiten te zwijgen ? 

V.V.A. 

SOLIDAIR 

Geachte Redaktie, 

Ik stort een kleine bijdrage 
tot steun voor de slachtoffers 
der Franse preken tijdens de 
kustbetogingen. Doe wel en zie 
niet om. Leve de Dietse stam. 

W.B. - Dordrecht - Nederland. 
Redaktie : Doe zoals deze 

Nederlander, stort op pr 549,17 
van de Kredietbank te Antwer
pen voor nummer 100.13.36.971 
lan het solidariteitsfond. 

VAN STEENKISTE E N I 

Het Bestuur van het Komitee 
der Randgemeenten sluit zich 
aan bij de door de Vlaamse kui
tuur- en strijd\erenigingen ge
uite protesten inzake de aange
legenheden Van Steenkiste, 
V.V.0. en I.Tzerbedevaartkomitee. 

Het laakt de houding van de 
gerechtelijke overheid die bij 
een vlaamsgezind politie-offioier, 
bij vlaamsgezinde ambtenaren en 
ter zetel van hun verbond, wil
lekeurige huiszoekingen en an
dere plagerijen heeft be\olen en 
uitgevoerd. 

Het laakt e\eneens de hou
ding van de legeroverheid dre 
door het houden van legeroefe
ningen op de IJzerbedevaart-
weide en zelfs op de graven van 
Vlaamse gesneuvelden, graf
schennis heeft gepleegd, waar
door het Vlaamse volk in zijn 
diepste gevoelens werd gekwetst. 

Komitee der Randgemeenten. 

DIKSMUIDE 

Het Dagelijks Bestuur van het 
Algemeen Nederlands Zangver
bond, op 8 oktober in vergade
ring bijeenkomen, heeft met 
verontwaardiging en afgrijzen 
kennis genomen van de schen
ding van Vlaanderens dodenak
ker door het Belgisch leger. 

Mede namens de 25.000 A.N.Z.-
leden en simpatiaznten protes
teert het krachtig tegen deze 
bezetting van gewijde grond, 
een daad die in een beschaafde 
natie ondenkbaar zou moeten 
zijn. 

A.N.Z. 

GAS EN ELECTRICITEIT 

Mijnheren, 

Dat er veel handelaars en 
zelfstandigen, beu van de tradi

tionele politiekers en hun belof
ten, voor de V.U. hebben ge
stemd, kan niet gelogen worden-

Deze verwachten dan ook van 
de V.l'.-gekozenen, dat zij hun 
beloften tegenover de zelfstan
digen zullen houden en het niet 
bij woorden zullen laten. 

Veel onrechtvaardigheden die
nen te worden afgeschaft. Zo o.a. 
het gas- en electriciteitsverbruik. 
Het is genoeg, winkelier te zijn, 
of men kan niet genieten van 
dezelfde gunsttarieven als deze 
van de grote bedrijven. Deze 
maatschappijen houden er een 
aardige politiek op na ten op
zichte van de zelfstandigen. Hoe 
nieer verbruik, hoe kostelijker 
de kw of de m3 voor ons. Waar
om ook hier niet « .Mie Belgen 
gelijk voor de wet » ? 

Aan de V.U.-gekozcnen, te 
zorgen d<<i deze onrechtvaardig
heid ten spoedigste verdwijnt. 

V.J. - Aalst. 

DIKSMUIDE 

De leden van V.O.S-St Amands-
berg zijn veiontwaardigd over 
het feit dat de legeroefeningen, 
dan nog met moedwillige scha
de, werden gehouden op het 
Ijzerbedevaartplein te Diks-
muide. 

Zij bestempelen dit als een 
ware heiligschennis tegenover 
aldaar begraven oorlogsgevalle
nen, een provocatie te meer aan 
de duizenden bedevaarders, ook 
voor het gehele Vlaamse volk. 

V.O.S. - St Amandsberg. 

VUANDEREN EN WALLONIË 

Mijnheren, 

Geri^lni?, tijd i e b ik dagelijks 
als vertegenwoordiger in Wal
lonië doorgebracht. De streek 
doorkruisend van stad tot stad 
en van gemeente tot gemeente 
ken ik de zeden, gebruiken en 

levenswijze tamelijk goed. Ik 
.spreek hier hoofdzakelijk van 
de provincie Henegouwen. Iets 
wat ons onmiddeüijk opvalt 
over de taalgrens is, dat men 
ziet en aanvoelt in een andere 
streek te belanden. 

Zolang men langs onze wegen 
vertoeft, ziet men overal mooie 
huisjes met verzorgde hovingen, 
verzorgde grachtkanten, ver
zorgde hoeven en landerijen. 

Dieper in het Walenland ziet 
ei alles troosteloos en groen uit. 
ünbevNOonde huizen die, mits 
enige herstelling, nog bewoon
baar zijn, staan volledig te ver
vallen. Weinig of geen nieuwe 
bouw ; alleen in opbouw zijnde 
industricn. In de hovingen staat 
het gras hoog en onkruid tiert 
er weelderig. Buiten de grote 
steden zien de mensen er even 
grauw en slordig uit. 
— Wij zijn werkelijk twee ver
schillende volkeren, op alle ge
bied. Daar leeft men van de ene 
week in de andere, bij ons zijn 
de mensen meer spaarzaam en 
trachten hun eigen huisje te 
bekomen. 

Ik moet toch bekennen dat 
vele Walen niet vijandig tegen
over ons staan ; ze zijn Waal in 
hart en ziel, « Federalisme » 
ziet men geplakt en gekalkt in 
iedere gemeente en stad. De 
Walen zijn meer aaneengeslo
ten en vastberaden dan onze 
Vlaamse mensen. Het Waalse 
volk staat niet vijandig tegen
over ons ; het is niet onze 
grootste vijand, maar wel de 
franskiljons van bij ons en de 
Brusselaars die zo graag toege
vingen doen aan de Walen. 
Daarom kunnen wij niet genoeg 
er op hameren, « Frankiljons 
buiten, uw plaats is niet in 
Vlaanderen ». Voor de rest is de 
enige oplossing : Federalisme. 

L.V.D.W. - Gent. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhond der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers-
rubrieii wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 
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15 miljard belastingen 
(vervolg van bladzijde 1) , 

wat gesnoeid k t o worden; van zijn eigen begroting kan er spijtig 
genoeg geen centiem af. Men zal er zich wél voor wachten, de grote, 
traditionele « put ten » te dempen. Wie van de beide regeringspartijen 
zal, als puntje bij paaltje komt, aan de miljarden voor nutteloze 
scholenbouw raken ? Geen enkele : nieuwe scholen betekenen 
nieuwe benoemingen en dus nieuwe kiezers en verhoogde in
vloed. Wie zal ernstig snoeien in de miljarden van de ziekteverzeke
ring ? Niemand : de misbruiken liggen immers grotendeels op het 
vlak van de grote politieke mutualiteiten. 

De onprettige zekerheid van een miljardenput die gevuld moet wor
den door de belastingbetaler, is de enige die blijft. Wat óók blijft : 
de verantwoordelijken voor het fiasko, de knoeiers, verkwisters en 
misleiders. De excellenties van gisteren, vandaag en — wat hén be
treft — ook nwrgen. De geniale staatslui van de C.V.B.S.P. 

Toon van Overstraeten 

de stok om de 
hond te slaan 

Op een perskonferentie verleden 
maandag werd door het Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel het «dos
sier Vansteenkiste » geopend. 

Het bevat een aantal brieven die de 
Oostendse adj unkt-politiekommissa-
ris richtte aan het V.V.O., en de an t 
woorden die het Verbond daarop gaf 

Andere brieven zijn gericht aan de 
ministers Vermeylen en Gilson; zij 
hebben betrekking op de interpreta
tie van de taalwetten. 
De voorzitter van het V.V.O., de heer 

Vandezande, legde er de nadruk op 
dat het dossier volledig is op twee 
s tukkea na : de stukken die door he t 
gerecht gezocht werden en die — in 
origineel of in doorslag — thans bij 
het parket berusten. Beide brieven 
zijn van dezelfde aard en strekking 
als de rest van het dossier; het W O 
Is bereid ze te publiceren van zodra 
het parket ze terug geeft. 

Op aeze perskonferentie werden 
verder door de V.V.O. inzake het ge
val Van Steenkiste een aantal ele
menten bekend gemaakt die wij 
praktisch reeds alle in ons blad heb
ben behandeld. Sinds verleden maan
dag is het echter duidelijker dan ooit, 
d i t Van Steenkiste last kreeg omdat 
hij «een moeilijke» is, iemand die 
hardnekkig vasthoudt aan zijn goed 
recht om de taalwet te eerbiedigen en 
te doen eerbiedigen. Zo verzette hij 
zich in oktober 1964 tegen het feit 
dat de stad Oostende aan de stads
bedienden meer speciaal de kandi
daat-politieagenten, Franse eksa-
mens oplegde. Deze handelwijze van 
het Oostends stadsbestuur achtte de 
heer Van Steenkiste in tegenstrijd 
met de nieuwe taalwetten. 

Een belangrijker element in het 
dossier is de brief die de adjunkt-
politiekommisaris in januari 1965 
richtte tot het Verbond der Vlaamse 
Academici. In deze brief vertelt Van 
Steenkiste hoe hij het gerecht ver
zocht om een Nederlandse vertaling 
van een franstalig strafdossier dat 
hem ter afhandeling was overhan
digd Dit billijk verzoek om toepas
sing van de taalwet leidde tot een 
merkwaardig onderhoud tussen de 
Oostendse politieman en een Brugs 
magistraat, tijdens hetwelk deze 
laatste o.m. verklaarde : «...een ver
taling vragen van een paar bladen 
heeft geen zin », « ... ik stap daar al
lemaal overheen; voor mij bestaat er 
geen taalprobleem en telt alleen de 
repressieve rol die wij te vervullen 
hebben», « ...de minister zit in een 

^(gemakkelijke zetel te Brussel en ik 
heb geen uitstaans met hem » en der
gelijke klassieke dooddoeners meer. 
De magistraat merkte daarbij ook op 
€ dat hij niet al te tevreden was » over 
de stipte Van Steenkiste. 

We hebben sindsdien méér dan 
voldoende kunnen vaststellen dat 
men op het Brugse «paleis > inder
daad niet tevreden was over de ad-
junkt-politiekommissaris en de nauw
gezetheid waarmee hij waakte over de 
toepassing der taalwetten. 

Na de betoging te Oostduinkerke 
meende men de stok gevonden te 
hebben, om de hond te slaan. 

hoeveel verdween 
in hun zakken ? 

Een der besluiten die zich opdrin
gen na de vaststelling dat er een 
«pu t» van 25 miljard moet gevuld 
worden, is het feit dat onze regeer
ders sinds jaren volkomen de tel 
kwijtgeraakt zijn. 

De voorbeelden van een verregaan
de onbekwaamheid, zorgeloosheid en 
lichtzinnigheid liggen zo maar voor 
het rapen. Daar is bijvoorbeeld de 
manier, waarop men uiteindelijk tot 
de bevinding gekomen Is dat er een 
put van 25 miljard bestaat. In de pe
riode juni-juli voorzag men voor de 
gewone begroting 1966 een deficit 
dat « ergens » tussen 6 en 13 miljard 
zou liggen. Beide cijfers lagen reeds 
te ver uit mekaar opdat men ze als 
ernstige ramingen had kunnen be
schouwen; voorzichtigheidshalve nam 
men dan ook algemeen aan dat de 
waarheid ergens in het midden zou 
liggen, ongeveer rond 10 è, 11 miljard. 
Vandaag echter blijkt het méér dan 
dubbel zoveel te zijn ! Dergelijke ver
schillen zijn uiteindelijk slechts vat
baar voor een dubbele uitleg : ofwel 
ongeloof ij ke onbekwaamheid ofwel 
opzettelijk bedrog. Ofwel de twee 
doorheen ! 

Er zijn ettelijke andere voorbeel
den. Tijdens de vorige regering voor
zag men oorspronkelijk, dat de her
waardering van het openbaar ambt 
in de eerste faze 4,5 miljard zou kos
ten. Het werd in werkelijkheid 11 mil
jard. Zopas werd bekend gemaakt 
dat de autoroute de Wallonië meer 
dan het dubbele van de oorspronke
lijke raming zal kosten : 86 miljoen 
in plaats van 38 miljoen per kilome
ter. Ook de raming voor de E-3, die 
oorspronkelijk rond 6,5 miljard lag, 
blijkt ver beneden de werkelijkheid 
te zijn. 

Om even bij openbare werken te 
blijven en om van het hoofdstuk der 
onbekwaamheid over te stappen op 
dat van het wanbeheer en de ver
kwisting : uit de gegevens die de 
jongste weken bekend geraakt zijn — 
o.m. door ministeriële antwoorden op 
vragen van mr Van der Eist — is ge
bleken dat alleen reeds voor wat de 
Wegen en Waterwegen betreft, er te
genover een totaal bedrag van 6 mil
jard aan regelmatig aanbestede wer
ken een astronomisch bedrag van 16 
miljard aan onderhandse toewijzi
gingen en uitbreidingen staat. Deze 

16 miljard werden door het departe
ment gegeven aan de « goede vriend
jes », zonder dat er enige kontrole 
mogelijk was en zonder dat het nor
male spel van de konkurrentie de 
prijzen op een redelijk peil kon hou
den. 

Hoeveel miljarden van de «put > 
van 25 miljard zijn er verdwenen in 
de zakken van enkele grote aanne
mers ? 

de flamingan-
tische minister 

Senator Wim Jorissen stelde on
langs minister De Saeger volgende 
parlementaire vraag : 

«Artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 20 mei 1965 houdende be
paling van de samenstelling en de 
werking van de ministeriële kabinet
ten schrijft voor : " Het kabinet s taat 
onder de leiding van een kabinets
chef. Zo de noodwendigheden van de 
dienst zulks vergen, mag hij worden 
bijgestaan door een adjunkt-kabi-
netschef van de andere taalrol. „ 

De minister gelieve me mede te de
len ten eerste, waarom in strijd met 
bovenstaande formele bepaling de 
kabinetschef en de adjunkt-kabinets-
chef van het Ministerie van Openbare 
Werken beiden tot de Franse taalrol 
behoren. En vervolgens, of hij — zo
als bij artikel 19 van het bovenver
meld koninklijk besluit wordt bepaald 
— de ministerraad om zijn instem
ming met die afwijking heeft ge
vraagd ». 

Deze vraag maakte minister De 
Saeger kennelijk nog eens woest, 
maar kronkelen moest hij in zijn 
antwoord dat we hier laten volgen : 

« Mijn kabinetschef is een Vlaming. 
Mijn adjunkt-kabinetschef is een 
franssprekende. Bijgevolg is het taal-
evenwicht verzekerd, wat de bedoe
ling is van het door U vermelde ko
ninklijk besluit. 

«Uw vraag maakt evenwel allusie 
op het feit dat mijn kabinetschef op 
de Franse taalrol voorkomt. 

«De uitleg is vrij eenvoudig : hij 
heeft zijn hoger onderwijs in het 
Frans gedaan, zoals dat het geval is 
met de meeste ingenieurs van zijn 
generatie die te Gent hun studies de
den. Hij behaalde zijn diploma's aan 
de universiteit te Gent in 1931 en 1932 
en de afschaffing van het franstalig 
onderwijs werd slechts trapsgewijze 
van jaar tot jaar toegepast, te reke
nen van de opening van het akade-
misch jaar 1933-1934, in de scholen 
voor burgerlijke genie, voor kunsten 
en fabriekswezen en voor mijnen. 

«De wetgever heeft schikkingea 
getroffen om gelijkaardige toestan
den in Buitenlandse Zaken recht te 
zetten en Vlamingen, die op de Franse 
taalrol stonden, over te hevelen naar 
de Vlaamse taalrol waar zij thuisho
ren. In de andere departementen ge
beurde die rechtzetting niet. 

« Dat mijn kabintschef een Vlaming 
is wordt door niemand die hem kent 
betwist. Als reserve-majoor van het 
leger behoort hij tot de Nederlandse 
taalrol sedert 1956. Het antwoord op 
uw tweede vraag luidt bevestigend », 

De vraag die senator Jorissen stel
de, betrof niet het feit of de kabi
netschef Vlaming is of niet. Immers 
ook geografische Vlamingen of frans
kiljons zijn Vlamingen in de ruime 
betekenis van het woord. De vraag 
was of én kabinetschef én adjunkt-
kabinetschef beiden tot de Franse 
taalrol behoren. Minister De Saeger 
geeft dat toe. 

Hij geeft zelf toe dat hij, « de » 
Vlaamse miniser, de toelating ge
vraagd heeft aan de Waalse en frans
kiljonse ministers of hij mocht af
wijken van de taalwet in het voordeel 
van de franstaligen en in het nadeel 
van de nederlandstaligen. Dat mocht! 
Er zal nogal gegrinnikt geweest zijn 
door die franstalige ministers bij zul
ke bekering ! 
Volgens De Saeger zouden anderzijds 
alle Vlaamse ingenieurs die vóór 1932 
hun diploma behaalden, op de Franse 
taalrol staan. Wat onjuist is ! Al de 
vlaamssezinden stonden op de Ne
derlandse taalrol. 

Dat de kabinetschef nu eens op de 
Franse taalrol s taat (als ambtenaar) 
en dan op de Nederlandse (als mili
tair) , wijst op zin voor opportunisme. 
Dat is echter zijn zaak. Wij hebben 
het over minister De Saeger. 

Speciaal blundert hij waar hij het 
voorbeeld van Buitenlandse Zaken 
aanhaalt als de ideale oplossing. Ie
dereen weet toch dat daardoor de 
franskiljons met de betrekkingen van 
de Vlamingen gingen lopen. Alleen 
De Saeger schijnt dat niet te weten. 
Het V.V.O. zal opgetogen zijn met de 
zienswijze van deze « Vlaamse » mi
nister. 

Voor de franskiljons is zoiets nog
al eenvoudig. Zij gaan op de Franse 
taalrol — inderdaad hün taalrol — 
staan om vlugger te promoveren. 
Moeten dan als gevolg van het 
Vlaams rechtsherstel Vlamingen in 
rang verhogen, dan wippen de frans
kiljons over naar de Nederlandse 
taalrol en de zaak is klaar. Zij pro
moveren en de Vlamingen die nor
maal hun afkomst trouw blijven, 
kunnen fluiten. 

Een fraaie visie van De Saeger ! 
Overigens hebben wij nooit, ook 

vóór Hertoginnedal niet, geloofd aan 
de flamingantische bevlieging van de 
heer De Saeger sinds een zestal ja
ren. Wij hebben vóór hem al velen 
de Vlaamse Beweging zien gebruiken 
om minister te worden. 

motie 
Het partijbestuur van de Volksunie, in vergadering op 21 oktober 1965, 

onderzocht de politieke toestand. 

Het partijbestuur heeft kennis genomen van de aankondiging der bud-
getaire vooruitzichten van de nieuwe regering en de rezultaten van het 
onderzoek van de -financiële toestand zoals hij door de vorige C.V.P.-
B.S.P.-regering werd achtergelaten. 

Het stelt vast dat de vorige regering de publieke opinie heeft misleid 
door het financieel deficit van meer dan tien miljard voor het jaar 1965 
te verzwijgen en in tegendeel bij herhaling te bevestigen dat de financi
ële toestand in evenwicht was. 

Het meent dat het ontstaan van 'n dergelijk deficit in een periode van 
konstante hoogkonjunktuur en aanzienlijke meer-opbrengst van de be
lastingen, getuigt van een onverantwoordelijke verwaarlozing van het 
openbaar belang. 

Het meent dat het voornemen van de nieuwe regering, de belastingen 
drastisch te verhogen met vijftien miljard, in een periode van ekonomi-
sche bloei — wanneer het aanleggen van een konjunktuur-reserve moge
lijk moest zijn — een gemakkelijkheidsoplossing uitmaakt. 

Het verhogen van de overdrachttaks tot 7 t.h. is trouwens in flagrante 
tegenspraak met de plechtige bevestiging dat de vorige verhoging van 
deze taks tot 6 t.h. slechts een tijdelijk karakter zou hebben. 
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open brief 

aan de kameraden 

van de « Drapeau rouge » 

te Brussel 

Kameraden, 

Gij levert dé gebeurtenis der week, het heetste nieuws van 
de jongste jaren : eindelijk - na Oost-Berlijn, Boedapest en 
Poznan - nog eens een staking onder kominunistisch regiem. En 
•wat voor een staking ! 

Begin dezer week zagen de Belgische kommunisten (strek
king Moskou) zich plots beroofd van de portie izvestia en het 
rantsoen pravda dat hen normaliter iedere dag door u wordt 
voorgeschoteld. Een aantal partijgenoten zal zich waarschijnlijk 
hoogstverbolgen tot de plaatselijke postdirekteur - symbool van 
de kapitalistische maatschappij - gewend hebben met een vlam
mend protest tegen de schandalige onderdrukking van des waar
kers vrije stem. Een minderheid (de onvermijdelijke twijfelaars 
en wankehiioedigen die spijts alle waakzaamheid ook in de 
bestgedisciplineerde partij af en toe binnensluipen) heeft het 

• vermoedelijk gewaagd, een aan de imperialisten verkochte krant 
te kopen ; wij stellen ons levendig de Umwertung aller Werte 
bij deze kameraden voor, toen zij via de vijandelijke pers moes
ten \ernemen dat er nota bene een staking uitgebroken was oep 
den Drapauw, 

Een staking ^oor loonsverhoging, tegen willekeurige afdan
king en voor het bekomen van een menswaardig statuut. Een 
doodgewoon vulgair sociaal konflikt gelijk dat alleen denkbaar 
en mogelijk is in een ontaarde kapitalistische onderneming : 
•wor-gomme-nortoe ? Geeft toe, kameraden, dat de scheut leed
vermaak die wij mengen in de oceaan van medegevoel met uw 
triestig lot, absoluut gerechtvaardigd is. Wij steunen u dus met 
de glimlach. 

Een glimlach, waarde partijgenoten, om de groteske situatie 
v,'aarin gij zijt verzeild geraakt. Het is dus tóch juist : de wer
kelijkheid is nog altijd sterker dan de meest ongebreidelde fan-
tazie en iedere roman moet het afleggen bij het leven zélf. Uit
buiting bij de bekampers van iedere uitbuiting schijnt wer-ke-lijk 
Ie bestaan. 

Daar hebt gij nu jarenlang zout op iedere slak gestrooid. 
Er kon geen Peruviaan de blok er op leggen, zonder dat gij zijn 
uitzuigers met de pen te lijf zijt gegaan. Een verbolgen Laplan-
der-zonder-betaald-verlof kon bij voorbaat zeker zijn van uw 
morele steun en uw wrekend proza. De Amerikaanse druiven der 
gramschap werden onder uw bekwame hand iedere dag weer 
geperst tot de zure edik van proletarische verontwaardiging. De 
zwetende neger bezwijkt sinds jaren nét niet onder zijn last, 
omdat hij zich door u van op afstand geruggesteund voelt. 

En ziet, maar ziet verdomme toch, waarde kameraden ! Plots 
blijkt gijzelt negers te zijn, inktkoelies die hun pen ten dienste 
mogen stellen van de zaak, terwijl the rest (zoals bij Shake
speare) silence is : de stilte en de stomme berusting waarin de 
verdrukten zich hullen tot op de ochtend van Ie grand soir et les 
lendemains qui chantent. 

Die ochtend, dierbare partijgenoten, is voor u deze week 
aangebroken. Het ganse raderwerk stond stil door uw sterke 
hand en wil. Piketten voor de ingang en een waakzaam oog op 
de kameraden die zich zouden durven lenen tot de smerige rol 
van rat en stakingsbreker. 

Gegroet, proletariërs van alle landen maar surtoe \an den 
Drapauw. Gegroet, slachtoffers van de verkrachting en de uit
zuiging, die eindelijk besloten hebt dat te verliezen wat volgens 
vader Marx hun enig bezit is : de ketenen. Gegroet het rode 
stakmgsfront, vanop deze nederige nationalistische redaktie die 
zeker niet rijker is dan de uwe en waar de krachten van de pro
gressie niet er in slagen, de reaktie definitief te verslaan. 

Maar waar, bij mijn weten, nog maar één keer «gestaakt» 
•weid : op een zonnige zomerdag toen wij voltallig en over
tuigd, tot groot ongenoegen van onze uitzuigers begeleid door 
een stel zetters en invormers, een té groot deel van ons in knecht
schap verdiend schrijvelaarsloon omgezet hebben in Brabantse 
geuze. 

W E T 3 V O O R S T E U 

UUIK-HASSEUT 

De senatoren van de Volks
unie hebben een wetsvoorstel 
ingediend om de Vlaamse 
Kamer van het Hof van Be
roep te Luik te doen zetelen 
te Hasselt. In de motivering 
luidt het dat Luik een een
talige stad is zonder enige 
faciliteit, dat het personeel 
van het hof van Beroep 
eveneens eentalig Frans is 
en dat het niet opgaat 
Vlaamse rechters en griffiers 
te verplichten in een eentalig 
Franse stad te wonen. 

Een Vlaams Hof van Be
roep te Luik is een anomalie 
en een anachronisme-

KNOKKE 

Te Knokke hebben de pa
ters Dominikanen een laat t i j 
dige maar verstandige beslis
sing genomen : wanneer de 
(Nederlandse) preek begint, 
s taat het de francofone pro
testanten vrij, de kerk te ver
laten; er terug binnen ko
men na de preek zal hen 
echter belet worden door het 
sluiten van de kerkdeuren. 

Met het luidruchtig ap
plaus en de bekvechterijen 
binnen in de kerk zal het dan 
wel stilletjes-aan naar z'n 
einde lopen. Er blijft de 
francofonen dan nog de mo
gelijkheid, een herhaling te 
geven van hun « s tunt» van 
vorige zondag : een luidkeelse 
brabangonne onder de kerk-
gewelven. In afwachting dat 
ook déze kaars opbrandt... 

Morgen zal blijken of de 
nieuwe regeling in de kerk der 
Dominikanen haar doel be
reikt. 

Zoniet wordt de week daar
op weer een Vlaamse aanwe-
zigheidspolitiek gevoerd. 

C.V.P.-ONRUST 

De onrust bij de CVP 
schijnt thans bijzonder groot 
te zijn in Limburg. Men be
gint daar zelf het Vlaams 
vraagstuk te ontdekken nu 
de Volksunie er op één stap 
van een eerste kamerzetel 
staat. 

In de paniekerige stem
ming die er heerst probeerde 
men op de provincieraad de 
Volksunie aan te vallen over 
een artikeltje in het « Lim
burgs Volksblad », dat niet 
helemaal juist de feiten zou 

weergegeven hebben. De re
pliek van ons provincieraads
lid De Graeve was striemend. 
Hij verwees naar de « objek-
tiviteit » van « Het Belang 
van Limburg » en verklaarde 
onder daverende toejuichin
gen van alle oppositiepar
tijen dat Limburg een ach
terlijke provincie zou blij
ven zolang zulke krant de 
Limburgse dagbladlezers
markt zou blijven beheer
sen. 

Bij de CVP was er onmid
dellijk de stilte des grafs. 

Niemand durfde « Het Be
lang van Limburg » verdedi
gen! 

DR PAARDEKOOPER 

Verder in dit blad kan men 
lezen dat het «er weer al 
eens tegen zat» met de P.C. 
Paardekooper : spreekverbod 
te Gent en begeleiding « ma
nu militari » tot aan de grens. 

Onze Gentse parlementai
ren — de volksvertegenwoor
digers Wouters, Coppieters en 
Wannyn, senator Elaut — 
hebben het daarbij niet ge
laten en stuurden onmiddel
lijk volgend telegram aan de 
minister van justitie : « V.U.-
parlementairen uit Gent pro
testeren met k l e m tegen 
spreekverbod voor dr. Paar
dekooper. Er was geen enkele 
reden toe. Beschouwen dit als 
een uitdaging voor hen zelf 
en zullen in het parlement 
om verantwoording vragen ». 

Eveneens per telegram ver
zocht Maurits Coppieters ka
mervoorzitter Van Acker, bij 
hoogdringendheid een inter
pellatie te mogen houden. 

C.V.P.-JONGEREN IN 
OUDE HANDEN 

Sedert begin september 
vergadert een C.V.P.-werk-
groep onder voorzitterschap 
van senator Van de Kerckho-
ve, vleugel-voorzitter en te
vens vleugel-adjudant van de 
heren P.W. Segers en August 
De Schrijver, de o c c u l t e 
heersers. 

Er werd besloten de plaat
selijke en arrondissementele 
besturen drastisch te verjon
gen en te feminiseren : vanaf 
1966 moet één derde der be
stuursleden jonger zijn dan 
35 jaar en één vierde dient 
tot de vrouwelijke kunne te 
behoren. Er werd besloten 'n 
C.V.P.-jongerenwerving te or-
chestreren met het oog op de 

circa 700.000 nieuwe kiezei» 
en kiezeressen die in 1969 zuM 
len aantreden. 

ZIEK EN GENEZEN : 

V.D.B. ONGEWENST 

Deze kampanje werd zon
dag jl. ingezet te Brugge dooï 
de ministers De Saeger en De 
Clerck, door senator Van d4 
Kerckhove en door regerings-
kommissaris Van Bilsen (die 
zijn kinderen naar franstali-
ge scholen stuurt en die in he t 
Frans voorkomt in het tele
foonboek). 

Vermits er diende getok
keld te worden op de Vlaam
se snaar (het wordt immers 
een duel met de Volksunie 
om de Vlaamse jeugd) vond 
men het beter dat de frans
kiljon en C.V.P.-voorzitter 
Van den Boeynants wegbleef, 
hoewel hij als slotredenaar 
was aangekondigd. Derhalve 
meldden de kranten op za
terdag 16 oktober dat V.D.B. 
op doktersadvies rust moest 
nemen. Maar op maandag 18 
oktober was die rust al ge
daan, want toen meldden de
zelfde kranten dat hü op
nieuw aan de slag ging ! 

JONGE LEIDERS 

In deze jongerenslag zal 'n 
grote rol toevertrouwd wor
den aan minister-staatssekre-
taris De Clerck, leider van het 
vooroorlogse J o n g Vlaams 
Front en ex-adjudant van 
Flor Grammens, die zich 
meer met jeugdbeweging en 
sport dan met kuituur zal be
moeien 

Ook Jos De Saeger, voor
oorlogse leider van Jeugd-
front, komt op de proppen 
terwijl Jef van Bilsen, die 
zich betreffende Kongo al 
evenzeer vergiste als de illus
tere staatsman De Schrijver 
en die Vlaamse jongelui ron
selt voor het Oostfront — 
sorry Tropenfront — defini
tief ingeschakeld wordt door 
de C.V.P. in ruil voor zijn pro
motie tot koninklijk kommis-
saris. 

Dit alles onder het waak
zaam oog van notaris Van de 
Kerckhove. Volgens Vlaamse 
C.VP.-visie geldt dit als de 
voortzetting en uitbreiding 
van de aktie Wilfried Mar
tens - Derine. 

Maar zullen ze alle ambi
tieuze jongeren een baantje 
kunnen geven zoals aan Wil
fried en aan Mon ? 

Schol, 

dio Genes. 
Binnenkort 21 % « weeldetaks » op de aankoop van een auto ? Prettig vooruitzicht voor de hat*-
ielsreizigers en de talloze anderen, voor wie de auto een onmisbaar beroepswerktuig is. 
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OPNIEUW 
PAARDEKOOPER 

Verleden woensdag h a d de 
V l a a m s - n a t i o n a l e s t u d e n 
t e n v e r e n i g i n g (VNSU) van 
de Gen t se un ive r s i t e i t een 
v e r g a d e r i n g belegd, w a a r o p 
h e t woord moes t gevoerd 
worden door drs . M- Coppie-
t e r s en de N o o r d - N e d e r l a n 
de r dr . P.C. Paa rdekoope r . 
De v e r g a d e r i n g moes t oor
sp ronke l i jk d o o r g a a n in een 
zaa l van de univers i te i t , d o c h 
da r ec to r ale overhe id ve r 
bood zulks zonder d a t een 
gegronde r eden werd opge 
geven. Er werd d a n door de 
i n r i c h t e r s overgeschakeld 
n a a r de fees tzaal «Roeland». 

Toen dr . P a a r d e k o o p e r 
even voor 20 u u r a a n k w a m 
bij de « R o e l a n d », werd hi j 
e r opgewach t door zes B O B -
leden die h e m meedee lden 
d a t zij o p d r a c h t h a d d e n 
h e m h e t sp reken t e be l e t t en 
en h e m over de g r ens t e ze t 
t en . Hij werd opgeleid n a a r 
een R i j k s w a c h t k a n t o o r , I n 
de loop v a n de a v o n d voer 
de een p e r s o n e n w a g e n v a n 
de R i jkswach t , voora fgegaan 
door twee « zwaan t j e s », dr . 
P a a r d e k o o p e r n a a r W u u s t -
wezel, w a a r hi j over de g rens 
geleid werd. 

H e t spel let je r o n d de 
« s t aa t sgevaa r l i j ke » Noord-
B r a b a n d e r d u u r t d u s onde r 
d e n ieuwe min i s t e r van j u s 
t i t ie voor t ! 

STUDENTENPROTEST 

De Gen t se s t u d e n t e n v a n 
a l le pol i t ieke s t r ekk ingen , 
ve ren igd in h e t GSK, zijn 
h e t m e t deze o n d e m o k r a t i -
sche m a a t r e g e l gloeiend o n 
eens . 

I n een mot i e b e t r e u r e n zij 
d a t de a k a d e m i s c h e overheid 
h e t gebru ik v a n de un ive r s i 
t e i t szaa l en h e t a a n p l a k k e n 
« ad va lvas » v a n de a a n k o n 
diging der sp reekbeu r t ve r 
boden heef t . 

Zij a c h t e n « d a t d a a r d o o r 
a f b r a a k w o rd t g e d a a n a a n 
de p r inc ipes van vrije m e 
n ingsu i t ing , die a a n de b a -
zis l iggen v a n een officiële, 
n e u t r a l e un ivers i te i t ». 

N a a r wij v e r n e m e n , zul len 
de Gen t se s t u d e n t e n vo lgen
de week woensdag een p r o 
tes tbe tog ing tegen de a n t i -
P a a r d e k o o p e r m a a t r e g e l e n i n 
r i ch t en . 

De jonge genera t i e is h e t 
beu, m e t een r i ng in de n e u s 
geleid t e woi'den n a a r de 
enig - za l igmakende , « offi
ciële » w a a r h e d e n . 

DE WESTHOEK... 

We h e b b e n ver leden week 
en twee weken geleden reeds 
k o m m e n t a a r geleverd op de 
ongehoorde besl iss ing w a a r 
bij m i n i s t e r Heger weigert , 
s chadeve rgoed ing a a n d e 
door ove r s t roming getroffen 
boeren in de Wes thoek te b e 
t a l e n 

H e t min i s te r i ee l s t a n d p u n t 
is, d a t « de s chade a a n h e t 
beroep ve rbonden en veroor 
z a a k t door wee r soms tand ig 
h e d e n in beginsel n i e t door 
de s t a a t word t vergoed ». 

We wezen er vroeger reeds 
op, d a t d i t s t a n d p u n t in t e 
g e n s p r a a k is m e t a r t . 92 v a n 
h e t Verd rag van Rome, d a t 
door België o n d e r t e k e n d 
werd. 

Er IS e c h t e r nog meer ! 

De V.U.-senaatsgroep diende deze week een wetsvoorstel in, waarbij voorgesteld wordt de bouw-
premie te verhogen van 25.000 tot 45.000 ir. De inkomensgrens voor het bekomen van de premie 
dient aangepast tot het peil van de grens die geldt bij de huur of aankoop van volkswoningen. 
Dit wetsvoorstel van uitzonderlijk sociaal belang houdt rekening met het feit dat de bouwprijzen 
sinds jaren stegen, terwijl de premie niet aangepast werd. Het steunt zich tevens op de vaststel-
ling dat de bouwbehoeften thans anders liggen dan in 1948, toen de zogenaamde wet De Taeye 
gestemd werd. 

... EN DE FAMENNE 

Ti jdens de zomer 1964 wer
den de Waalse boeren in de 
P a m e n n e en de Ardennen 
getroffen door een u i t zon
der l i jke droogte , die oorzaak 
was van heel wa t « s c h a d e 
a a n h e t beroep ve rbonden 
en ve roorzaak t door weers 
o m s t a n d i g h e d e n ». 

Dezelfde min i s t e r Heger 
besliste toen , de Waalse boe
ren t e vergoeden. Op 16 apr i l 
1965 verscheen een kon ink 
lijk besluit , waarb i j 45 m i l 
joen schadevergoeding wer 
den vastgelegd. He t k o n i n k 

lijk beslui t beg in t m e t vol
gende be langr i jke zin : 
« Overwegende d a t h e t nood
zakelijk is tussenbeide t e k o 
m e n in de s t reken , w a a r een 
u i tzonder l i jke schade door 
de droogte in 1964 a a n de 
landbouw werd aanger icht . . .» . 

WAT NU, HEGER ! 

Met nauwel i jks enkele 
m a a n d e n verschi l ve rkondig t 
de Waa l Heger d u s twee t e o -
r ieën, die rege l rech t t egen 
m e k a a r indru isen . 

Bij s lechte w e e r s o m s t a n 
d igheden in 1965 oordeel t h i j 

h e t « noodzakeli jk, t u s s e n 
beide te komen ». 

Bij s lechte wee r soms tan 
d igheden in 1965 a c h t hi j 
d a t « de s t a a t in beginsel 
n i e t vergoedt »• 

Het enige verschil is, d a t 
in 1964 de Waalse boeren 
s lachtoffers waren van h e t 
s lecht weer en t h a n s de 
Vlaamse. 

D a t verschil ve rk laa r t a l 
les. Tot en m e t de h a r t e l o o s 
heid van Heger tegenover de 
Westhoek. 

Maa r w a a r blijven de 
Vlaamse pa r t i j geno t en van 
deze Waalse CVP-er in heel 
deze smerige geschiedenis? 

DE V.U. -PERSKONFERENTIE 

Verleden dinsdag hield de Volksunie 
in een hotel van de Brusselse middenstad 
een druk bijgewoonde perskonferentie, 
waarop namens de partij het woord ge
voerd werd door de voorzitter en de 
sekretaris, de heren Van der Eist en 
Jorissen. Mr Van der Eist verklaarde 
dat het initiatief tot het houden van de 
perskonferentie werd genomen, omdat 
het parlement niet zal samengeroepen 
worden vóór de tweede dinsdag van 
november. De regering schrikt er klaar
blijkelijk voor terug, de oppositie de 
gelegenheid te geven uitleg te vragen. 

In de eerste plaats dient vastgesteld en 
aangeklaagd dat de regering zich verzet 
tegen de samenroeping van het parle
ment en aldus de oppositie belet, haar 
normale rol te vervullen. 

De Volksunie wacht met ongeduld op 
de hervatting van de parlementaire werk
zaamheden. Reeds werden interpellaties 
aangekondigd : door de heer Coppieters 
over het onderwijs in de Voerstreek; 
door senator Eiaut over de legeroefe
ningen aan de IJzertoren, 

De heer Van der Eist is als lid van de 
kommissie voor financiën ongeduldig om 
uitleg te vragen over de misleidende ver
klaringen die door de vorige regering en 
de vorige minister van financiën, doch 
ook door de huidige eerste-minister af
gelegd werden over de toestand van de 
publieke financies, verklaringen die 
thans door de feiten tegengesproken 
worden. 

Door het stellen van parlementaire 
vragen, heeft de heer Van der Eist de 
aandacht gevestigd op onaanvaardbare 
wantoestanden op het departement van 
Openbare Werken. Het spreekt vanzelf 
dat, hetzij ter gelegenheid van de behan
deling van de begroting, hetzij door een 
interpellatie, nog terug zal gekomen 

worden op de feiten, die bekend gewor
den zijn door het antwoord van de mi
nister op de vragen. Het ligt in de be
doeling, de oprichting voor te stellen van 
een parlementaire onderzoekkommissie. 

Reeds ter gelegenheid van de bespre
king der regeringsverklaring en aanslui
tend bij een interpellatie tot de minister 
van buitenlandse zaken, waarschuwde 
de heer Van der Eist dat de V.U. in geen 
geval zou dulden, dat op het departement 
van buitenlandse zaken de taalwetgeving 
nog langer gesaboteerd wordt. De V.U. 
stelt vast, dat minister Spaak weigert 
rekening te houden met de adviezen van 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht en 
dat hij volhardt in zijn opzet de taalwet
geving niet na te leven, o.m. door de 
benoeming van de heer Vandenbosch tot 
ambassadeur te Londen, zonder dat deze 
een taaiexamen afgelegd heeft. Het be
treft hier geen individueel geval, maar 
een princiepskwestie. Mr Van der Eist 
zal dan ook niet aarzelen hierover de 
minister te interpelleren. De Volksunie-
fraktie in de Kamer is thans sterk genoeg 
om een naamstemming te eisen, zodat 
iedereen zal kunnen vaststellen welke 
Vlaamse mandatarissen nog bereid zijn 
de heer Spaak te volgen. 

Een andere aangelegenheid die de volle 
aandacht der V.U. heeft, is het optreden 
van het gerecht in politieke zaken. Er 
bestaat in ons land een scheiding der 
machten die dient geëerbiedigd te wor
den. Het is onaanvaardbaar dat magis
traten, uit persoonlijke politieke over
tuiging of onder politieke invloed, mis
bruik zouden maken van de macht die 
hun ambt hen verleent. Er hebben zich 
de jongste tijd meerdere gevallen voor
gedaan die kritiek uitlokten. Te gepasten 
tijd zal de V.U. gans het dossier openen 
en in het parlement voorleggen. 

De V.U. \\enbt ten slotte ook haar 
standpunt toe te lichten t.o.v. de kom
missie voor de communautaire betrek
kingen en de willekeurige uitsluiting van 
de Vlaams-nationale partij bij de samen
stelling ervan. Wij hebben gewacht tot 
wanneer de regering haar standpunt be
paald had, in de h#)p dat de stemmen 
die opgegaan zijn m een deel van de 
Vlaamse pers om er op te wijzen dat een 
uitsluiting van de Volksunie ondemokra-
tisch is, gehoor zouden vinden .De tra
ditionele partijen versterken de indruk, 
dat zij zich een monopolie-positie ver
zekeren, waardoor de verstarring van 
ons politiek leven in de hand gewerkt 
wordt en de spelregels van de demokra-
tie vervalst. 

De V.U. verwacht e\enwel niets van 
deze kommissie. Zij zal in feite slechts 
de voortzetting zijn van de werkgroepen, 
kommissies en ronde-tafelkonferenties, 
waar dezelfde personen steeds hetzelfde 
herhalen over dezelfde problemen, doch 
iedere grondige aanpak der problemen 
ontwijken en o.m. iedere grondige ge-
dachtenwisseling over federalisme als 
mogelijke oplossing weigeren. 

Het samenleven van twee gemeenschap
pen binnen één staatsverband is het meest 
fundamenteel en het meest permanent 
politiek probleem. Het is essentieel een 
politiek probleem, dat behoort tot de uit
sluitende bevoegdheid van het parlement 
zelf. 

Het gaat niet op dat dit probleem ont
trokken wordt aan het parlement, om 
achter gesloten deuren behandeld te 
worden in een niet-demokratisch samen
gestelde kommissie. Dit is het zoveelste 
raanoeuver om de Vlamingen in een min
derheidspositie te drijven teneinde hen 
toegevingen en kompromissen af te 
dwingen, om daarna het parlement onder 
druk te zetten. 

Daarom zouden de Vlamingen er goed 
aan doen hun medewerking aan een der
gelijke kommissie te weigeren en de volle 
verantwoordelijkheid te laten bij het 
parlement zelf. 

De heer Jorissen legde de nadruk op 

het feit dat de Volksunie naast de taai
en kultuuraangelegenheden ook een open 
oog heeft voor het sociaal-ekonomisch 
probleem. 

Hij herinnerde aan de kongresbeslui-
ten van de jongste jaren en aan het «ont
wikkelingsplan voor Vlaanderen 1965-
1975». Heel wat punten van het sociaal-
ekonomisch program werden reeds onder 
vorm van wetsvoorstel ingediend. Deze 
politiek zal voortgezet worden. 

De senaatsgroep heeft reeds een viertal 
wetsvoorstellen ingediend : de afschaf
fing van de op 14 april 1965 ingevoerde 
verkeersbelasting op de autovoertuigen 
bestemd voor landbouwgebruik : de af
schaffing van de solidariteitsbijdrage van 
pensioengerechtigde zelfstandigen ; de 
verhoging van de rijkstoelage van 30 tot 
40 % voor het voorhuwelijkssparen en 
van het jaarlijks maximumbedrag dat in 
aanmerking komt op 2.400 fr . ; een voor
stel om het wetboek van successierech
ten te wijzigen. Het belastingsvrij bedrag 
van 100.000 fr. bij erfenis zou ook gelden 
voor weduwe zonder kinderen en de vrij
stelling van 7.000 fr. van alle andere erf
genamen dient gebracht op 20.000 fr. 

Deze week wordt een vijfde ingediend: 
de verhoging van de bouwpremie van 
25.000 tot 45.000 fr. en mogelijkheid ze 
te verkrijgen tot een inkomstgrens die 
toegepast wordt bij het in huur nemen 
of aankopen van volkswoningen. 

Niet alleen door wetsvoorstellen maar 
ook door parlementaire vragen, parle
mentaire interventies en amendementen 
op wetsontwerpen zal het sociaal-ekono
misch program naar voor gebracht 
worden. 

Er dient opgemerkt dat de CVP-BSP-
regering beslist in gebreke blijft door 
een volledig onvoldoende planning : in 
de Westhoek, in de Antwerpse Kempen, 
in het Oudenaardse. De bevolking van 
Limburg zal tegen 1980 800.000 bereiken 
en tegen 2.000 het miljoen. De regering 
heeft onvoldoende plannen. Oost-Vlaan-
deren alleen heeft 70.000 pendelarbeiders. 
Ook daar heeft de regering weinig 
plannen 
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Netjes op een rijtje, de bulldozers van een der grote firma's die in de voorbije jaren op niet-
wettelijke wijze voor miljarden aan openbare werken toegewezen kregen. De Brusselse s.a. Sa-
getra kreeg, naast werken voor een bedrag van 790 miljoen die in openbare aanbesteding werden 
toegekend, voor niet minder dan 2 miljard 584 miljoen werken op duistere en in ieder geval 
onwettige wijze. 

DE iJZERTOREN... 
Het IJzerbedevaartkomitee 

heeft in een uitvoerig me
morandum de ministeriële 
versie betreffende de bezet
ting van de IJzertoren weer
legd. Op pagina 10 en 11 van 
dit blad brengen wij de re
sultaten van het onderzoek 
öa t onze redaktie ter plaat
se heeft ingesteld; onze be
vindingen zijn gelijklopend 
met die van het Komitee. 

Het memorandum besluit 
met volgende algemene op
merkingen : 

« Wij willen het gebeurde 
niet opschroeven noch er 
gebruik van maken om het 
leger bij de Vlaamse bevol
king verder te diskrediteren, 
Men ontdoet zich trouwens 
moeilijk van de indruk dat 
de legerleiding zelf daar op 
zeer doelmatige wijze voor 
zorgt en ter zake geen hulp 
behoeft. 

« Maar wij delen de ver
ontwaardiging die dit stomp
zinnig optreden heeft ge
wekt en bevestigen dat te
gen diegenen die voor de fei
ten van 28 september ver
antwoordelijk zijn, passende 
sankties dienen getroffen. 

« Waar uiteindelijk de 
hoof dverantwoordelij kheid 

berust, kunnen wij niet uit
maken, dat is de taak van 
de Minister. 

« Voor wat op het terrein 
zelf is voorgevallen lijkt 
Kapitein - kommandant Van 
de Kerchkove. rechtstreeks 
aansprakelijk- » 

... HET LEGER ... 

«De heer minister kan zich 
niet voorstellen dat reserve

militairen, allen afkomstig 
uit West-Vlaanderen, er van 
kunnen verdacht worden de 
gevoelens van hen die aan 
het IJzermonument gehecht 
zijn te krenken. Waren de 
vernielers van de Toren, die 
men gemakkelijk had kun
nen ontdekken, soms ook 
geen Westvlaamse Vlaams
haters? Zijn er andere, ho
ger geplaatste verantwoorde
lijken, dan dienen ook te 
hunnen opzichte afdoende 
maatregelen getroffen. 

« Van de verzekering van 
de heer Minister dat hij 
maatregelen treft opdat der
gelijke oefeningen in de na
bijheid van plaatsen waar 
ingetogenheid moet heersen 
in de toekortihst zouden ver
meden worden, nemen wij 
gaarne akte. 

« Vlaanderen heeft echter 
met de legerleiding te veel 
vernederende ervaringen op
gedaan, opdat het deze be
lofte van een uiteraard voor
bijgaand minister als een af
doende waarborg en gerust
stelling zou kunnen aanzien. 

« Slechts wanneer deze 
leiding, de officieren in 't al
gemeen, ondervinden dat hun 
driestheid niet langer onge
straft zal blijven, zullen zij 
misschien tot inkeer komen. 

« Het IJzerbedevaartkomi
tee kan deze zaak niet laten 
rusten, tot gerechtigheid ten 
volle zal zijn geschied. » 

... EN DE MINISTER 

Daarmee kan Moyersoen 
het stellen! Van heel zijn 
handige en dubbelzinnige ar
gumentatie, van heel het je-

zuietenbetoog over de « ver
gissing » blijft niets meer 
over. Zelden werd een excel
lentie zo publiek op onwaar
heden betrapt en terechtge
wezen. 

Minister Moyersoen moet 
maar niet denken, dat daar
mee de kous af is. Hij heeft 
nu nog een paar weken de 
tijd om tot inkeer te komen 
en uiteindelijk toch mee te 
delen, welke sankties tegen 
de grafschenners werden ge
nomen. 

Nadien komen de interpel
laties in het parlement: wan
neer de dossiers daar geopend 

worden, zal het pas voorgoed 
duidelijk worden welke de 
zware politieke konsekwen-
ties zijn van het ongehoord 
militair optreden te Diks-
muide. 

Door zijn brief aan het 
IJzerbedevaartkomitee heeft 
minister Moyersoen van nu 
af aan reeds alle krediet en 
geloofwaardigheid terzake 
verloren. 

PLATDIETSE STREEK 

De VU-fraktie in de Lim
burgse provincieraad heeft 
voorgesteld, dat een bedrag 
van 25.000 fr. zou worden 
ter beschikking gesteld van-
de aktiviteiten ter bevorde
ring van de Nederlandse taal 
en kuituur in de Plat-Dietse 
streek. 

Dit voorstel werd uitvoerig 
gemotiveerd, o.m. met een 
verwijzing naar het feit dat 
de Plat-Dietse gemeenten 
tot de Limburgse taal- en 
kultuursfeer behoren, dat de 
Limburgse volkstaal er nog 
voortleeft en dat tot in het 
begin der 19de eeuw het Ne
derlands er de kultuurtaal 
was. 

Dit is een buitengewoon 
praktisch voorstel om nu 
eens anders dan met woorden 
de Plat-Dietsers te steunen. 

We zijn benieuwd hoe de 
andere partijen op dit VU-
voorstel zullen reageren. Zo
pas nog heeft de meerder
heid in de Limburgse pro
vincieraad zichzelf een (on
verdiende) pluim op de hoed 
gestoken inzake haar zgn. 
zorg om de Voersreek. Ze 
heeft nu de kans, metterdaad 
te bewijzen dat ze werkelijk 
oog heeft voor de zozeer be
dreigde Nederlandse kuituur 
in het gebied dat aan de 
Voerstreek paalt. 

REKONVERSIE-PREMIE 

In de Oostvlaamse provin-
raad hield de VU een plei
dooi voor de tekstielindustrie 
en voor de in die bedrijfstak 
met werkloosheid bedreigde 
arbeiders. 

Op voorstel van de VU-
fraktie werd een motie op-
steld, waarbij de regering 
verzocht wordt, bij hoog
dringendheid maatregelen 
ter bescherming van de 
tekstielnijverheid te treffen 

en aan de arbeiders uit de 
stilgelegde bedrijven een re-
konversiepremie te betalen, 
zoals de mijnwerkers die 
ontvangen van de EGKS. 

In West-Vlaanderen — 
onze toeristische provincie 
bij uitstek — ging de belang
stelling van de VU-provincie-
raadsleden o.m naar een 
initiatief dat én het toeris
me én het Vlaams karakter 
der provincie moet ten goe
de komen. 

De VU-fraktie stelde voor, 
dat beurtelings te Kortrijk, 
Brugge en Oostende grote 
provinciale 11-julif eesten 
zouden worden ingericht, die 
resoluut breken met het t r a 
ditioneel en beperkt kader 
en die hoogtepunten zouden 
woi'den in het toeristisch 
seizoen. 

Dit voorstel is een kon-
struktieve bijdrage tot het 
vrijwaren van het Neder
lands karakter der provincie 
en vooral der kuststreek. 

Een reeks andere initiatie
ven van de VU-frakties in 
de verschillende provinciera
den hebben het bewijs gelel-
verd, dat de versterkte aan
wezigheid van de Volksunie 
in de provincies steeds meer 
en meer een politieke faktor 
van betekenis wordt. 

EEUWIGE KAMIEL. 

De nieuwe «parti j » van 
Kamiel Huysmans richt zich 
tot de linkse socialisten, meer 
speciaal tot de jongeren on
der hen. Indien Huysmans 
weinig kansen heeft om ooit 
zijn honderste verjaardag in 
het parlement te vieren, dan 
bestaat toch de mogelijkheid 
dat hij de eerste honderdja
rige partijvoorzitter van het 
land wordt. 

Huysmans is niet altijd een 
onvermurwbaar verdediger 
van de politieke grijsaards 
geweest. T o e n hijzelf nog 
jong was en zijn weg naar 
omhoog zocht met de steun 
der jongsocialisten, steunde 
hij een voorstel om de poli
tieke mandatarissen bij hun 
65e verjaardag te pensione
ren. 

Dat is echter al lang gele
den... 

Dat dateert namelijk uit de 
periode, toen Kamiel nog aan 
letterkundige huisvlijt deed 
en onder meer de wijsheid 
neerpende, « dat niets ao zie
lig is als een onvermoeibaar 
krijger ». 

TW££ TIJDGENOTEN 
Zo juist gaf het ANP het bericht door 

dat te Berlijn een verder niet genoemde 
jonge man werd aangehouden door de 
Uost-Duitse politie. Hij was, blijkbaar 
welbewust van wat hij deed, de grens 
van de Sovjetzone overgestapt met een 
plakaat waardoor hij protesteerde tegen 
bepaalde aanhoudingen in deze zone. 
Heel waarschijnlijk krijgt dit bericht 
zelfs in de meest objektieve kranten niet 
meer dan enkele regels. 

Uiterst zeldzaam zullen zij zijn, die 
deze onbekende zouden kunnen of dur
ven navolgen. Misschien is dit ook niet 
wenselijk. Maar iedereen die nog aan
voelen kan, hoe waardevol de innerlijke 
kracht van een mens zijn kan, hoe onver
vangbaar bewuste moed en dapperheid 
in welke vorm ook in het menselijk leven 
en voor de menselijke gemeenschap zijn, 
zal een zekere eerbied voelen voor zo 
iemand en voor een dergelijke daad. 

Deze ongenoemde heeft door zijn daad 
meegebouwd aan het monument dat elk 
eerlijk mensenhart bouwen wil voor 
allen die waar ter wereld ook, in om het 
even welke omstandigheden, onzelfzuch
tige moed plaatsen boven de kleine laag
heid van de egoïst ! 

Dit is de eerste tijdgenoot. 
De tweede heeft zich als een Pier op 

het televisiescherm gewrongen tijdens de 
Interland-uitzending van vorige zater
dag. Als onbenullige nul heeft hij daar 
een ruimte gevuld die ondanks zijn aan
wezigheid leeg is gebleven. Deze tijdge
noot is de tegenvoeter van de eerste. 

Zoals bekend heeft een nul alleen bete
kenis, en \aak zelfs een heel grote bete
kenis, als hij vóór of achter een ander 
cijfer wordt geplaatst. Omdat hij vóór 
alle redakteurs van de Sraaele-kranten 
staat, drukt hij al deze - wellicht goede -
mensen terug in zijn eigen onbenullig
heid. Over een stellingname kan niet 

gedacht worden als deze nul in de buurt 
is, maar zelfs de eenvoudige bericht
geving komt zonder meer in het gedrang! 
Voor de buitenstaander is dit pijnlijk en 
meelijwekkend. IVlaar gelijken deze goede 
mensen niet al te zeer op deze neerdruk
kende nul, dat zij zich zo tot onbenullig
heid laten herleiden '? 

Een nul krijgt echter ook een zekere 
waarde als er enig cijfer, zelfs het 
« smalste 2>, voor staat : als die, naast 
tsaar van vele kranten, ook nog lid is 
van de Beheerraad van Radio en Tele
visie ! Dan krijgt een nul in pier-vorm 
een plaats op het scherm waarop hij 
noch omwille van zijn ambt noch omwil
le van zijn niet aanwezige verstandelijke 
eigenschappen thuis hoort. Zo heerst dan 
ook daar de meest smalle immoraliteit. 
Maar het huis, het krantenhuis en het 
BRT-huis beschikt over de nodige knech
ten die zo iets buitengewoon knap kun
nen vinden. 

Toen de Pier verscheen zagen alleen 
de bewuste Vlamingen dat zijn helbe-
lichte lege beeld overschaduwd werd 
door zijn welbekende ondergeschikte, een 
moedige man uit zijn « eigen » stad. Maar 
wellicht hebben velen zich afgevraagd 
wat hij daar eigenlijk kwam doen ! En 
ten slotte was een dergelijke vraag vol
doende ! De ongenoemde tijdgenoot te 
Berlijn begrijpen v'* wellicht niet, maar 
geen mens kan er aan twijfelen dat hij 
iemand is ! 

Wie echter, gesteund door een kran
tentsaar, door een ganse schare (jaja, 
klein humoristje !) knechten die schrij
ven kunnen, op het televisiescherm de 
vraag oproept naar zijn eigen onbenul
ligheid, heeft zichzelf tentoongesteld als 
een Pier. Gaat men er niet mee vissen, 
dan trapt men hem dood. 

Nemrod. 



PE VOLKSUNIE 7 

huitenland 

GEEN OPLOSSING VOOR RHODESIE 
De politieke gegevens over Rhodesië — het naar de Britse staatsman en financier 
Cecil Rhodes genoemde land tussen Zambia, Mozambique en Beetsjoeanaland — 
zijn gauw verstrekt : op een oppervlakte van 13 maal België leven 230.000 blan
ken en 3 miljoen 700.000 negers. In de wetgevende vergadering zetelen 65 afge
vaardigden, waaronder slechts 15 inlanders; deze wanverhouding is het gevolg 
van een beperkt kiesrecht dat zowat 89.000 blanken en slechts 12.600 negers laat 
stemmen. Om stemrecht te krijgen moet de neger het bewijs leveren dat hij een 
zekere ontwikkeling bezit en dat hij een jaarlijks inkomen heeft van ongeveer 
40.000 fr. Rhodesië geniet als Britse kolonie sinds 1924 een statuut van inwen
dige autonomie die o.m. het stemrecht aan de inlanders toekende. Dit stemrecht 
werd echter beknot door de hogervermelde beperkingen. Groot-Brittanië weigert 
thans, Rhodesië de door de blanken gevraagde onafhankelijkheid te verlenen 
zolang de grondwet niet gewijzigd wordt in de zin van een volledige politieke 
emancipatie der negerbevolking. 

Wanneer men de bazisgegevens zo 
achter mekaar opsomt — en in de 
meeste perskommentaren laat men 
het daarbij — krijgt men het zeer 
eenzijdige beeld van een ongehoorde 
blanke onderdrukking der negerbe
volking. De blanke overheersing is 
natuurlijk een feit en evenmin is het 
te loochenen dat ze onduldbaar en 
onhoudbaar is. Maar het beeld vergt 
toch wel enkele korrekties. 

In 1953 verenigde Noord- en Zuid-
Rhodesië zich met Nyassaland tot de 
Rhodeslsche Federatie, onder het lei
derschap van de onstuimige gewezen 
treinbestuurder sir Roy Weienski. De 
Federatie bleek echter niet leefbaar 
en spatte terug uiteen in haar oor
spronkelijke gebieden : Noord-Rho-
desië werd onafhankelijk onder de 
naam Zambia en Nyassaland, even
eens onafhankelijk geworden, werd 
Malawi. 

Het onafhankelijkheidsstreven van 
Noord-Rhodesië stuitte op geen en
kel groot politiek probleem : het ge
bied was steeds een zuivere exploita
tie-kolonie geweest en de Engelse 
aanwezigheid beperkte er zich tot het 
beheer en de leiding der kopermij-
nen. Nyassaland ontmoette evenmin 
ernstige hmderpalen op zijn weg naar 
de onafhankelijheid : het land is 
ui termate slecht bedeeld met natuur
lijke rijkdommen en dient hoofdza
kelijk de omringende landen als ré
servoir voor arbeidskrachten. 

In Zuid-Rhodesië — het huidige 
Rhodesië onder premier lan Smith 
— liggen de zaken helemaal anders. 
Het gebied is steeds een typisch 
blanke bevolkingskolonie geweest. De 
230.000 blanken die er leven, s tam
men goeddeels af van families die het 
land sinds generaties bewonen en 
bewerken. 

De in Afrika opgedane ervaringen 
leren, dat nog nooit een dergelijk ge
bied met een blanke minderheid ge
dekoloniseerd werd zonder dat de 
blanken het land moesten verlaten. 
In Kenia — waar het onafhankelijk-
heidsproces geruime tijd in beslag 
nam —• verdween geleidelijk de 
blanke bevolking naar andere gebie
den in de wereld : Canada, Zuid-Afri-
ka, Australië en elders. Deze verdwij
ning is er allerminst een zegen ge
worden : het onafhankelijke Kenia 
is nog slechts een schim van de vroe
ger ekonomisch zo stabiele Bntse be
zitting. In Algerië is het veroveren 
van de onafhankelijkheid eveneens 
he t sein geworden voor een massale 
blanke emigratie met ernstige ekono-
mische gevolgen voor het land. 

In de voormalige exploitatie-kolo
nies legt de neger zich thans nog neer 
bij de onvermijdelijke aanwezigheid 
van een beperkt aantal blanke tech
nici en bedrijfsleiders, zonder dewel
ke de ekonomische onderbouw dade
lijk ineen zou storten. In de immi
gratiekolonies, waar de blanken zich 
vestigden om er zich te wijden aan 
landbouw en veeteelt, aanvaardt de 
inlander niet langer de blanke aan
wezigheid : volgens oud tribaal recht 
beschouwt hij de gronden ook nog na 
generaties van blank bezit als zijn 
eigendom en hij koestert bovendien 
de illuzie, dat hijzelf onmiddellijk de 
bedrijven kan overnemen, opdelen en 
renderend houden. Dat zulks een il
luzie Is. bleek duidelijk in Kenia en 
Algerië. 

De blanke Rhodesiërs, die een mi
nieme minderheid van de bevolking 
vormen, beseffen dan ook volkomen 
dat het gelijktijdig verlenen van 
politieke rechten aan de negers en 
veroveren van de onafhankelijkheid 
voor hen neerkomt op het verlies 
van iedere mogelijkheid om zich in 
het land (dat — we herhalen het — 
meestal hun geboorte- en vaderland 
is) te handhaven. Dat zij zich hier
tegen met hand en tand verzetten 
hoeft men nog niet politiek goed te 
keuren om het menselijk te begrij
pen. 

De Britse regerig heeft een afwij
zende houding aangenomen tegen

over het verzoek van de blanke Rho
desiërs, de onafhankelijkheid te ver
werven zonder wijziging van de be
staande politieke verhoudingen in 
het land. Men hoede zich echter 
voor een al te oppervlakkige beoor
deling en goedkeuring van de Britse 
houding. 

De toestand in Rhodesië was sinds 
jaren wat hij vandaag is en te Lon
den heeft men die toestand schijn
heilig laten rotten. Naar buiten uit 
is de houding van premier Wilson 
trouwens heel wat radikaler dan in 
werkelijkheid. 

Het is duidelijk, dat de Britse pre
mier samen met zijn Rhodesische 
kollega l an Smith te Londen gezocht 
hebben naar een kompromisoplos-
sing, waarschijnlijk in de richting 
van schijnbare toegevingen aan de 
zwarte bevolking — waarna Groot-
Brittanie zich met gerust geweten de 
handen in ons'chuld kon wassen en 
de dingen op hun beloop laten. Een 
dergelijk kompromis — of enige an
dere, fatsoenlijker en aanvaardbaar
der oplossing — is niet uit de bus 
gekomen omdat te Londen het pro-
zwart en te Salisbury het anti-zwart 
ekstremisme de toon aangaven. 

Beide ekstremismen zijn even 
dwaas en noodlottig. Er bestaat in
derdaad nog steeds een soort blan
ken, dat niet begrijpt dat de tijden 
van Cecil Rhodes definitief voorbij 
zijn en dat zijn houding tegenover 
het Afrikaans onafhankelijkheids
streven bepaalt op grond van een 
aantal onmogelijke en verouderde 
vooroordelen en previlegies. Er be
staat echter ook een ekstremisme, 
dat in gans Afrika van vandaag op 
morgen de regels van de westerse 
demokratie wil toegepast zien, dat 
zweert bij een onmiddellijk verlenen 
van algemeen stemrecht tot en met 
aan de meest achterlijke oerwoud
stam en dat harteloos onverschillig 
s taat tegenover de rampzalige gevol
gen voor de neger, daar waar derge

lijke politieke hersenschimmen toe
gepast worden. Of liever heel even
tjes toegepast, om dadelijk daarop 
vervangen te worden door een on
derdrukking die bloediger en onge
nadiger is dan de blanke, maar die 
« aanvaardbaar » is omdat zwart ze 
oplegt aan zwart. 

De besprekingen te Londen vorm
den voor blank Rhodesië een aller
laatste waterkans; wij hebben ook 
in dié kans niet geloofd omdat er in 
het Afrika van vandaag nu eenmaal 
geen plaats meer schijnt te zijn voor 
blanke minderheden zonder macht 
— zelfs als die blanken de onver
vangbare voorwaarde zijn van een 
welstand en een stabiliteit waar ook 
de inlanders mee van genieten. 

Voor lan Smith, gedreven door het 
blank ekstremisme te Salisbury, kan 
het eenzijdig uitroepen van de Rho-
disische onafhankelijkheid met be
houd van de huidige politieke verhou
ding in het land wellicht een oplos
sing schijnen. Er is echter geen op
lossing : een onafhankelijk blank 
Rhodesië zal totaal geïsoleerd staan 
in de wereld : afgekeurd door de 
U.N.O., aangevochten door de Afro-
Aziaten, aan zichzelf overgeleverd ook 
door Angola en Zuid-Afrika die ge
noeg aan hun eigen problemen heb
ben (en die vrezen dat de politiek 
van Salisbury de vlam in de Afrikaan
se pan doet slaan), ekonomisch ge-
boykot door Groot-Brittanië — een 
ekonomische boykot die per uitzon
dering eens efektief zou kunnen zijn, 
omdat Rhodesië goeddeels leeft van 
de tabak en omdat Londen zich die 
tabak elders gemakkelijk kan aan
schaffen. 

Bijvoorbeeld in de Verenigde Sta
ten. De V.S. die het probleem Rhode
sië eens te meer behandelen met de 
mengeling van berekening en naïvi
teit die al meer dan één voormalige 
kolonie in tranen, bloed en ellende 
heeft gedompeld. 

Neen, Inzake Rhodesië zijn we zeer 
pessimistisch Vanop de duizenden ki
lometer afstand die ons scheiden van 
dit land, is het uiterst gemakkelijk de 
algemene beginselen te hanteren en 
voor te schrijven hoe het eigenlijk 
zou moeten zijn : netjes binnen de 
trend van het Afrikaans onafhanke
lijkheidsstreven en even netjes bin
nen het kader van een beleid dat in 
de praktijk neerkomt op blanke zelf
verloochening. 

We kijken van hier uit machteloos 
toe hoe in Afrika een onafwendbaar 
en logisch proces zich afspeelt. We 
kunnen geen bewondering aan de dag 
leggen voor degenen die dat proces 
weigeren te zien en menen, dat alles 
maar moet blijven zoals ten tijde van 
Queen Victoria. We kunnen echter 
evenmin bewondering opbrengen voor 
een ideologisch nihilisme dat duizend
maal liever de chaos ziet dan het ver
zaken aan één enkele hersenschim. 
Kunnen we de blanken in Rhodesië 
niet helpen en zelfs niet goedkeuren, 
laat ons dan tenminste het fatsoen 
opbrengen om ons te onthouden van 
een scalpendans rond hun onmoge
lijke positie 

Toon van Overstraeten. 
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In het putteke van de Kempen, ginder boven op de landkaart, waar de grens 
mei grillige sprongen grote kronkels trekt door een gebied dat eigenlijk even 
eender is of ge aan deze of gene kant staat, kunt ge soms nog dingen zien uit 
dezekenstijd. Een ezel die traagzaam een karretje met houtblokken voortzeult, 
een turfsteker die in de vennen ploetert om zijn wintervoorraad brandstof op te 
doen, of een boswachter die vergroeid is met elke struik of iedere boom in dit 
aartsvaderlijk landschap van dennenbossen, ruige heidevlakten, stille vennen of 
aalvlugge waterloopjes die noordwaarts over de grens springen naar de Maas. 

VAN WATERMOLENS 
EN VERDWENEN KLOKKEN 

IN DE RIVIER "DE MARK" 

Ge hebt er de Aa — ontegenzegge
lijk de rivier met de kortste naam in 
Vlaanderen — of de Mark, die allebei 
hun littekens m het gelaat van dit 
schrale land hebben gegroefd. Want 
schraal is dit land met zijn onvrucht
bare zandgrond. En het is alleen aan 
de koppige aard van generaties Kem-
pische boeren te danken dat het leef
baar en vruchtbaar werd gemaakt. 

De ontginning van de heide is een 
heldhaftige strijd geweest. Eeuwen
lang deed een gebrek aan meststoffen 
zich gevoelen en nu nog vertellen 
oude boeren over de baanbreker op 
dit gebied, een zekere Karel Croes die 
in het begin van deze eeuw begon 
met de heldeontginning. Tegen de 
prijs van 1800 frank kocht hij een 
strook van zes hektaren waarvan hij 
één derde per jaar liet omspitten en 
met meststoffen bestrooien. Na een 
rijke oogst werd met een nieuw ter
rein van dertig hektaren heide en 
dertig hektaren bos begonnen. Twin
tig man waren nodig om dit land om 
te spitten Het arbeidsloon bedroeg 
in die tijd (rond 1907) 0,67 fr per 
roede De geschiedenisboeken ver
melden het aantal ossen, koebeesten, 
graan, aardappelen en zelfs bieten 
die daar vetgemest of geteeld werden. 

De nieuwe ontginnings- en bemes-
tingsmetoden vonden veel weerklank 
en dienden als voorbeeld voor talloze 

kleine boeren die de handen in me
kaar sloegen en samen de streek bo
ven Hoogstraten herschiepen tot wat 
hij nu is. 

De Mark trekt zijn slangenlijf door 
dit land. Hij komt vanuit Merks-
plas (dat waarschijnlijk hieraan zijn 
naam ontleende, want de rivier ont
staat in een van de vele vennen die 
ter plaatse «plassen» heten) over 
Wortel, slaat een zijarm — die wel
licht als verdediging kunstmatig werd 
aangelegd — rond het kasteel van 
Hoogstraten dat helemaal in het wa
ter ligt en destijds een stoere burcht 
vormde met een ophaalbrug en loopt 
westwaarts op een hoogte van zestien 
meter. Tientallen kleine waterlopen 
en beken (alleen reeds te Hoogstra
ten veertien in getal) be vloeien hem. 
Langs Meer en Meerle wipt hij over 
de grens en gaat via Ginneken, Breda, 
Terheiden, Zevenbergen, vanwaar 
hij de naam «Dintel en Mark» draagt, 
over Standaardbuiten en Dinteloord 
naar het Volkerak en de Maas. 

De Mark is thans bevaarbaar tot 
Breda, waar hij trouwens samen
vloeit met de Aa, die andere «groot-
Kempische rivier. En eigenlijk is die 
bevaarbaarheid er met de eeuwen 
niet op verbeterd want vroeger kon
den schepen tot Minderhout komen. 
De deken van Hoogstraten E.H. J. 
Lauwerys — die alleen reeds uit het 

hoofd een lijvig geschiedenisboek 
weet te vertellen en trouwens meer 
dan een half dozijn historische wer
ken op zijn aktief heeft — vertelde 
ons dat eertijds al het hout voor de 
kerken van Hoogstraten en Minder
hout langs deze rivier werd aange
voerd. Een zijner werken vermeldt 'n 
edikt van Keizer Karel V waarin 
sprake is van schuiten van tien voet 
breed en 45 voet lang die hooi. stro, 
riet en steen aanbrachten over de 
Mark en die vertrokken met hout, ko
ren, meel, schors en andere waren. 

In vroegere eeuwen was deze rivier 
voor de arme Kempenboeren rondom, 
een veelzijdig hulpmiddel. Niet al
leen diende hij bij bevloeiingswerken, 
maar vooral vonden toenmalige in
dustrieën langs zijn boorden een 
plaats. Er waren de steenbakkerijen, 
de leerlooierijen en vooral de water
molens. De heren van Hoogstraten 
bouwden er drie op de rivier : een te 
Hoogstraten zelf op het Larenheike, 
een te Minderhout (Ibbrugge) en een 
te Meerseldreef. Ze moesten dienen 
om graan te malen, olie te slaan, hout 
te zagen en schors te malen dat 
dienstig was bij het leerlooien. De 
twee eerste molens die reeds vermeld 
werden in 1380 zijn verdwenen; alleen 
deze van Meerseldreef bestaat nog en 
is zelfs nog in volle werking. 

Frans Aerts, de molenaar van 
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Boven : klederdrachten en oude gilden bestaan nog veelvuldig. Hiernaast het landschap van de Mark en hierboven aardbeien-
teelt te Meer, 

Meerseldreef is van kindsbeen in de 
stiel opgegroeid. Als zestienjarige 
kwam hij als knechtje op de molen 
die reeds honderden jaren oud was 
maar die in 1910 afbrandde. Sindsdien 
werd 'n nieuwe maalderij opgebouwd 
vlakbij dat enig-mooie plekje waar 
de baan naar Nederland, komende 
uit Hoogstraten, genepen zit in de 
bocht tussen het molengebouw en het 
molenaarshuis met zijn spits klok
kentorentje. 

De Mark vormt er (achter een 
spuisluis) een brede en diepe wiel om 
vervolgens onder de brug door zijn 
kronkelige loop langs bomenbundels 
en buikige weiden verder te zetten. 
Een molenbeek voert water uit de r i 
vier aan naar het gemaal. 

De romantiek is er gedeeltelijk af, 
want er draait geen houten reuzen
rad meer langs de stenen muren. 
Sinds de modernisering wordt de 
kracht van het water overgebracht 
door twee turbines, een van 25 paar -
dekracht en een ander van 15. Er is 
dan ook niet zoveel water meer nodig 
als vroeger • drie tot viermaal min
der. Het is in ieder geval een goed
kope krachtbron, zij kost niets, ook 
niet aan rechten, want ergens Is er 
een oude oorkonde die een vrij ge
bruik van de waterloop waarborgt. 

Frans Aerts kan honderd-uit ver
tellen over 't molenaarsbedrijf. Voor
al over vroeger toen de zwaarbela
den oogstkarren nog onder de hijs 
kwamen gereden waarna de boeren 
met hun bestofte gezichten, zwetend 
In de herberg kropen in afwachting 
dat hun graan zou gemalen worden. 
Het ging er helemaal heel anders aan 
toe dan tegenwoordig. Vroeger liet 
ledere boer om de week een bakzak 
graan malen om brood te kunnen 
bakken in de eigen oven. Het graan 
werd gemeten in meuke-tonnen, hou
ten vaten die een bepaalde hoeveel
heid graan konden inhouden, genoeg 
om er een « oven » brood mee te bak
ken. Er werd een ganse week van dat 
baksel gegeten, gezond roggebrood 
met de zemelen er nog in. 

Veel boeren kwamen ook om geheel 
hun oogst ineens te laten malen. Een 
gedeelte gebruikten zij daarna als 
voedsel voor de dieren en een ander 
deel voor eigen gebruik. Het meel 
werd dikwijls meteen naar de bakker 
gedaan die dan door middel van de 
meuk het aantal broden wist te me
ten waarop de boer recht had, mits 
aftrok natuurlijk van een bepaalde 
hoeveelheid meel. Eenzelfde gebruik 
bestond (en bestaat nog) bij de mo
lenaars die steeds enkele schepels 
van het aangevoerde graan voor ei
gen rekening nemen, deels als beta
ling en deels ook om het mogelijke 
verlies door uitdroging ontstaan, goed 
te maken. 
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Het gebruik van de kerfstok is bij 
de molenaars en de bakkers lang in 
zwang gebleven. Iemand die recht 
had op een bepaald aantal broden 
toog met zijn (lege) kerfstok naar de 
bakker die de andere helft van de 
doormidden gesneden stok bezat. Door 
beide helften tegen elkaar te houden 
en dan een snee erin te geven konden 
beide partijen — zonder dat de kans 
voor « gefrutsel » bestond, zien hoever 
de zaak stond. 

Gedaan met die goede oude gebrui
ken. Geen kerfstokken meer en ook 
geen zemelbroden. Tegenwoordig 
moet ge daarvoor al in de stad zijn 
in gespecialiseerde winkels of in za
ken die dieetvoeding verkopen... De 
boeren komen niet meer naar de mo
len voor eigen meel, zij hebben trou
wens ook geen ovens meer. Er wordt 
nog wel gemalen : rogge, gerst, haver 
en zo, maar het meel is bestemd als 
voeder voor het vee. Het wordt droog 
gevoerd ofwel gemengd met aard
appelen, bieten en pulp. 

vanui t de molen te Meerseldreef 
kijkt men uit over een verrukkelijk 
landschap, een landschap dat gete
kend wordt door de Mark. Frans Aerts 
wees ons naar de rivier en deed voor 
ons de spuisluis werken : het water
geweld uit de proppensvolle Boven-
mark (zoals hij de rivier noemde, dui
dend op het water dat uit het zuiden 
kwam en opgehouden werd door een 
dam waarin twee sluisdeuren) werd 
losgelaten. Een van deze sluisdeu
ren draaide de molenaar met een 
zwengel open om de kracht van het 
water te laten zien. Soms is dit spuien 
nodig, vooral als er veel regen ge
weest is. Dan gebeurt het vaak dat de 
beemden onder water spoelen en dat 
de rivier verwordt tot een ware 
vloedstroom die alles op zijn weg — 
zelfs forse bomen — meesleept. 

Het spuiwater spoelt met veel ge
weld in een brede kolk met de vorm 
van een reusachtig karwiel. Honderd 
meter breed en zes meter diep heeft 
het water in de loop van de eeuwen 
zich in de beemden gewreten. Derge
lijke kolken ziet men veelvuldig in 
deze streek; de Mark steelt en geeft 
het land : hier bijt hij de oever weg 
en ginder aan de overkant zet hij 
slib af. Zo zijn er boeren die hun 
grond zien wegkolven en anderen die 
hem zien aangroeien. Het is een nor
maal verschijnsel en iedereen legt er 
zich bij neer... 

Frans Aerts vertelde ons ook over 
de vis van de Mark. Vroeger kon men 
op de rivier veelvuldig snoek, paling, 
baars enz., vangen, maar tegenwoor
dig wordt die kapot gemaakt voor de 
afvalwaters, onder meer afkomstig 
van fabrieken die fruit inmaken. De 
molenaar vertelde ons dat hij in zijn 
jeugd ledere lente duizenden palin

gen ter grootte van een stopnaald 
stroomopwaarts wist zwemmen. Zij 
kropen zelfs langs het rad van de 
watermolen omhoog om hogerop te 
kunnen geraken. « Tegenwoordig ziet 
ge dat niet meer en is er nog eens een 
enkele dan is dat een grote uitzon
dering ». 

Andere eigenaardigheden zijn er 
nog te vinden, daar in die Kempische 
uithoek. Te Meerle, waar men zich in 
de meest noordelijk gelegen gemeen
te van Vlaanderen bevindt (tien kilo
meter van Hoogstraten en dertien 
van Breda) gaat men prat op een der 
oudste lindenbomen uit onze kontrei
en. De reus dateert uit 1627 en is als 
monument geklasseerd geworden ! 
Het praktisch gelijknamige dorp 
Meer heeft een goede faam wat be
treft de teelt van aardbeien en bes
sen en pakt voor de rest uit met een 
merkwaardige kerk uit de dertiende 
eeuw waarvan de toren eveneens ge
klasseerd werd en waarin zich twee 
opmerkelijke schilderijen bevinden: 
een van Nikasius de Keyser voorstel
lende de heilige Dominicus en een 
van De Craeyer die de verrijzenis van 
Christus weergeeft. Tussenin en op 
het grondgebied van beide gemeen
ten, ligt het reeds hoger genoemde 
Meerseldreef dat zijn naam niet ge
stolen heeft want de laan waarvan 
sprake, bestaat uit een dubbele rij 
zware eikenbomen die als pilaren in 
een reusachtige katedraal een der 
schoonste dreven van Vlaanderen 
vormen. 

Voor de rest zijn er in dit deel van 
de Kempen nog oeroude gebruiken 
overgebleven. Bij overlijden wordt er 
een kruis, gevormd door twee boven 
elkander gelegde bakstenen voor de 
woning van de afgestorvene gelegd. 
Bij de oogst wordt er nog gevierd 
met rijstpaptaarten en bij gelegenhe
den als Nieuwjaar wordt er door de 
jeugd nog veelvuldig uit zingen ge
gaan onder het voordragen van voor-
vaderse versjes. Dragen die van Meer 
de spotnaam « wringers » en die van 
Meerle de « mastentoppen » dan is 
men toch niet van humor gespeend. 
Spottenderwijze wordt van deze dor
pen gezegd dat zij aan het eind van 
de wereld liggen en te Meerle wordt 
weleens ondeugdig het verhaal ver
teld van de pier Men vindt — althans 
volgens deze geschiedenis — slechts 
een enkel eksemplaar in gans de ge
meente en wel in het mozegat van de 
pastorij. Omdat daar het enige vet 
te vinden is in gans het dorp ! 

Meer en Meerle kwamen een tien
tal jaren geleden veelvuldig in het 
nieuws. De roep ging namelijk door 
de lage Landen als zouden er schat
ten verzonken liggen in de (ter plaat
se) door de Mark gevormde kolken. 
Vooral ging het hier om een reeks 

klokken die in de tijd van de Franse 
revolutie en van de Boerenkrijg uit 
de verschillende dorpskerken waren 
gehaald en die op de een of andere 
wijze in de rivier waren terecht ge
komen. Aldus de geruchten die door 
een reeks kranten dik in de verf wer
den gezet. 

Er moet wel wat van aan geweest 
zijn. Te Meerle — waar wij een der 
plaatselijke geschiedkundigen om 
meer uitleg gingen vragen — ging 
het verhaal over de klokken als volgt. 
Franse soldeniers die van dorp tot 
dorp trokken met de opdracht over
al de klokken uit de kerktorens te ha
len hadden aldus ook de toren te 
Meerle beroofd. De klokken werden 
(waren zij nog heel of waren zij aan 
stukken geslagen, dat vermeldt de 
geschiedenis niet) op een wagen ge
laden. Toen de soldaten wilden ver
trekken trok dorpsbrouwer Smits zijn 
stoutste schoenen aan. Hij baatte 'n 
herberg uit waar veel vrachtvoerders 
kwamen die van het ene dorp naar 
het andere of van Antwerpen naar 

Breda trokken met paard en kar en 
waar ook kamertjes waren voor over
nachting. Smits noodde de Fransen 
in zijn herberg en slaagde er in de 
soldaten dronken te maken, waarna 
een aantal boeren uit het dorp de wa
gen met de klokken naar de Mark 
reden en het brons in een wiel van de 
rivier gooiden. Zover het verhaal. 

In Meer moet iets gelijkaardigs ge
beurd zijn : ook daar kwamen d« 
dorpsklokken in een kronkel van de 
Mark terecht. Pastoor Petrus Aerts 
van Meer, die vlak na de oorlog in 
deze parochie benoemd werd zag wel 
iets van waarheid in de verhalen die 
de ronde deden over deze klokken 
die, men kan het zich wel voorstellen, 
in spookachtige nachten onophoude
lijk beieren, altans volgens de volks
mond. Hij deed opzoekingen en be
paalde ongeveer de plaats waar de 
buit zou kunnen verstopt zijn : een 
kolk die in de nabijheid van de brug 
gelegen was. Men schatte dat er 2 
tot 3 klokken in de Mark waren ge
worpen... 

Bereidwillige boeren boden zich aan 
te helpen. De Mark werd afgedamd 
en het water omgeleid via een spe
ciaal daartoe gegraven kanaal. On
danks alle voorzorgen slaagde men 
er echter toch niet in de kolk volle
dig droog te krijgen en ten slotte 
diende een beroep gedaan op een 
Antwerpse duiker die op een goeiei 
zondagmiddag ter plaatse kwam en 
onder grote volkstoeloop enkele ma-^ 
len in het water van de Mark dook. 
Zonder rezul taat! Van de verdwenen 
klokken was geen spoor te bekennen. 
Ook niet te Meerle waar eveneens po
gingen werden aangewend om de 
«schat» te vinden. Pastoor Aerts is 
er aan geweest voor zijn moeite en 
alleen de kranten hebben er enkele 
sensationale, niet — alledaagse brok
ken aan gehad... 

De molenaar wist de oorzaak : de
ze klokken zullen wel ergens in de 
Mark liggen, maar wie weet waar ? 
De rivier verlegde zich immers in al 
die jaren. Hijzelf wees ons plaatsen 
aan waar hij als kind koeien had 
zien grazen en waar thans de zes 
meter brede rivier stroomde ! Nadien 
hebben nog enkele pendelaars en 
mannen met wichelroeden vergeefse 
pogingen gedaan, telkens zonder de 
minste rezultaat. 

In de achterhoek van de Kempen 
bewaart de Mark vlijtig het geheim 
van vroegere eeuwen. 

Staf De Lie. 
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MINISTER MOYERSOEN: 

" LOUTER EEN VERGISSING" 
Mijnheer de voorzitter. 

Zoals beloofd in mijn schrijven van 1 oktober, heb ik een uitge
breid onderzoek doen instellen naar aanleiding van de legeroefening 
in de omgeving van de IJzer te Diksmuide. Dit onderzoek heeft een 
zekere tijd gevergd omdat de militairen die deze oefening uitge
voerd hebben ondertussen gedemobilizeerd werden. Vooreerst 
enkele inlichtingen over de eenheid zelf. Elke provincie beschikt 
over een licht bataljon gevormd door manschappen en kaders uit 
de reserve die in de streek zelf wonen. De provincieWest-Vlaand:ren 
beschikt aldus over een licht bataljon dat trouwens de naam 
« West-Vlaander en » gekregen heeft. Het is dit bataljon dat tijdens 
een wederoproepingsperiode bewuste oefening heeft uitgevoerd. 

De opdracht van deze lichte bataljons bestaat er in, wat in vak
termen « gevoelige punten » genoemd wordt, tegen vijandelijke 
valschermspringers te verdedigen. Wegens veiligheidsredenen wor
den voor oefeningen andere punten bezet dan die welke voor 
oorlogstijd in aanmerking komen. 

Op 28 september waren op het programma oefeningen van snelle 
verplaatsingen voorzien naar de IJzerbruggen van Diksmuide. Zoals 
dat gewoonlijk gebeurt werd op voorhand kontakt opgenomen met 
de gemeentelijke overheid, in dit geval de stadssekretaris van Diks
muide, en eveneens met de plaatselijke rijkswachtbevelhebber. 

Er werd vanzelfsprekend geen gewag gemaakt van oefeningen op 
het bedevaartterrein vermits dit niet in de oefeningen betrokken 
was. 

Op 28 september kwamen rond 10 u. zes lichte vrachtwagens die 
soldaten vervoerden aan op de grote baan ter hoogte van de oude 
IJzertoren. Ze werden — om het verkeer niet te hinderen — tot 
staan gebracht op de aldaar bestaande parking, die geen enkele 
aanduiding draagt dat hij privé-eigendom zou zijn. De soldaten 
zijn dan uit de wagens gesprongen en hebben zich verschanst rond
om de spoorwegbrug. 

De jeep van de peletonkommandant plaatste zich aan de ingang 
van een grintweg tegen een gebouw dat naderhand bleek het sekre-
tartaat van het bedevaartkomitee te zijn en de chauffeur bleef 
naast het voertuig, dicht bij het huis. 

Het is waar dat op een gegeven ogenblik, tijdens de voorlopige 
opstelling, een soldaat zich verschanst had in het puin van de oude 
IJzertoren en dat een mortierploeg zich had opgesteld aan het 
begin van de grintweg. 

Terwijl de officieren de definitieve opstelling bespraken, werden 
zij aangesproken door een persoon die blijkt de sekretaris van de 
IJzerbedevaart te zijn geweest. Anderzijds werd de verbindings
officier die bij de rijkswacht was geplaatst om eventueel alle schik
kingen te nemen in verband met het belang der bevolking, door het 
sekretariaat gealerteerd. Deze officier nam kontakt met de officie
ren ter plaatse. 

Onmiddellijk na de bespreking van de definitieve opstelling werd 
de soldaat, die men inmiddels in de puinen van de oude IJzertoren 
had opgemerkt, verplaatst. De voertuigen vertrokken en de jeep 
werd verwijderd. Een enkele kamionette bleef staan op de zijkant 
van de weg die voert naar het IJzermonument. Een viertal soldaten 
hebben dan post gevat aan de overkant van de weide, buiten het 
domein, tot zij in looppas de kamionette hebben vervoegd. 

Rond 12 u. werd het middagmaal aan de mannen uitgedeeld op 
de parking langs de openbare weg. Op deze parking zijn trouwens 
papierbakken aangebracht, wat laat veronderstellen dat hij nor
maal voor pick-nicks mag gebruikt worden. Het is mogelijk dat op 
dat ogenblik sommige soldaten zich hebben neergezet op de berm 
aan de ingang van de grintweg om hun maal te gebruiken. 

Eindelijk, tijdens de middagpauze hebben enkele militairen aan 
hun oversten de toelating gevraagd om het IJzermonument te be
zoeken. Zij hebben na een toegangskaartje betaald te hebben met 
het wapen aan de riem, de toren bezocht en souvenirs gekocht. 

Tot daar het verloop der feiten, die ik getracht heb zo juist moge
lijk weder samen te stellen. Ik heb mij natuurlijk ook bekommerd 
met de vraag of er schade berokkend werd en of er heen en weer 
gerij van zware wapens had plaatsgehad. Het staat vast dat, in 
strijd met wat beweerd werd, geen deur werd ingebeukt, en dat 
ook niet de minste schade werd veroorzaakt. De wagens waarover 
de manschappen beschikten waren lichte wagens en geen enkele 
blijkt over de bedevaartweide gereden te hebben. 

Ik kan best begrijpen dat de berichten die in de pers verschenen 
zijn ontroering hebben verwekt, te meer dat er sprake is geweest 
van een volledige bezetting van het bedevaartterrein door het leger. 

Ik betreur dat de aanwezigheid van gewapende soldaten en het 
feit dat enkelen op een bepaald ogenblik het grondgebied van het 
IJzerbedevaartkomitee hebben betreden, aanleiding heeft kunnen 
geven tot misverstand. Zeker is het echter dat noch bij de ontwer
pers van de oefening, noch bij de uitvoerders, het inzicht heeft be
staan het domein van het komitee in de oefening te betrekken noch 
iets te doen dat de gevoelens van diegenen die aan het IJzermonu
ment gehecht zijn zou kunnen krenken. 

De afwezigheid van elke aanduiding die de gebruikte plaatsen als 
privé-domein aanduiden, legt de oorspronkelijke vergissing uit. 
Hoef ik te herhalen dat de officieren en soldaten die in het incident 
rechtstreeks betrokken waren, tot de reserve behoren, allen af
komstig zijn uit West-Vlaanderen, en dat bij mijn weten geen en
kele kan verdacht worden van die gevoelens die hen door sommi
gen werden toegeschreven. De beschuldiging — die in sommige 
uitspraken voorkomen — dat zi] aan « grafschennis » zouden deel
genomen hebben, heeft hen verontwaardigd. Het spreekt vanzelf 
dat ik maatregelen tref opdat dergelijke oefeningen in de nabijheid 
van plaatsen waar ^"'"etogenheid moet heersen, in de toekomst 
zouden vermeden worden. 

Met voorname hoogachting, 
L. Moyersoen. 

^ Mijnheer de Minister, 

^ Het Komitee voor de « Bedevaar-
= ten naar de graven van de IJzer» 
= meldt U de ontvangs t van U w schrij-
m ven van 15 dezer, M L V . / 1 0 8 4 2 , dat 
^ t rouwens aan de pers werd medege-
= deeld. 

= Wij houden er aan onmiddellijk er 
= op te wijzen dat de U verstrekte in-
= lichtingen op menig pun t gewilde 
^ onwaarheden bevat ten . De grafschen-
= nis die door ons werd aangeklaagd is 
= en blijft een feit. 

= Een uitvoerige weerlegging, met 
= bewijzen tot s taving, zal U in de al-
= lereerste dagen geworden. 

^ Ons Komitee is vast besloten ter 
= zake volledige klaarheid te scheppen 
= en bekend te maken . 

^ A a n de pers wordt afschrift van 
^ deze brief medegedeeld. 

= Met de meeste hoogacht ing . 

IJZERBEDEVAARTKOMITEE: 

" De grafschennis, 
is en blijft 

een f e i t " 

De brief van de minister van Lands
verdediging aan het IJzerbedevaartko
mitee (die we hiernaast afdrukken) is 
zo dubbelzinnig als hij lang is; het ant' 
woord van het IJzerbedevaart daaren
tegen is kort en klaar : men heeft de 
minister onwaarheden vertelt en over 
de grafschennis valt er niet heen te 
praten. 

Zelfs zonder dit antwoord van het 
IJzerbedevaartkomitee moet toch iede
re onbevooroordeelde lezer een aantal 
tegenstrijdigheden en dubbelzinnighe
den in de brief van minister Moyer
soen opgemerkt hebben. De feiten im
mers (en vooral het zwaarste feit : het 
gebruik van het platform boven de 
krypte met de graven als militaire stel
ling) worden niet weerlegt, hoogstens 
afgezwakt en geminimaliseerd. De mi
nister maakt gebruik van zeer handige 
uitvluchten. Of de bezetting van het 

EN*** 
puin gebeurde tijdens de « voorlopige » 
of de « definitieve » opstelling, is wel
licht belangrijk voor hemzelf en voor 
de bevelvoerende officieren; in welke 
faze van de militaire operaties de graf
schennis juist is geschied, blijft ten 
overstaan van het feit zelf absoluut 
onbelangrijk. 

We hebben getracht, een zakelijke 
en nuchtere wedersamenstelling van de 
feiten op dinsdag 28 september te ma
ken; onze bevindingen vindt men in het 
artikel hieronder 

Op dinsdag 28 september rond 10 
uur in de voormiddag reed, zonder 
enige voorkennis of txjelating, een 
militaire jeep de duidelijk afgebaken
de en omheinde inrit op die vlak 
naast het IJzerbedevaartsekretariaat 
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...THANS DE FEITEN 
doorloopt tot op een achterkoer, waar 
zich de garage bevindt. Vlak bij deze 
garage en dicht onder het raam van 
het eigenlijke kantoor stopte de jeep 
(nr 1 op onze foto). De bemanning 
ervan bestond uit twee militairen; 
het voertuig had radio-apparatuur 
aan boord. Bij de jeep werd de wacht 
opgetrokken door een gewapend mi
litair, die zich opstelde in de garage
poort — in feite dus binnen in een 
gebouw van het IJzerbedevaartsekre-
tar iaat (nr 2 op onze foto). 

Het verschijnen van deze jeep en 
het opstellen ervan op de koer van 
het sekretariaat waren het begin van 
een bezetting van gans het Bede
vaartdomein; deze bezetting bleef 
gehandhaafd tot bij het einde der 
oefeningen rond 14 u. Er waren in het 
geheel minstens een veertigtal mili
tairen bij betrokken. 

DUIDELIJK AFGEBAKEND 

In zijn schrijven zegt de minister 
dat de bezetting van het Bedevaart
terrein te wijten was aan een vergis
sing, die voortsproot uit het feit dat 
er geen aanduidingen zijn die het do
mein als privé-terrein aanduiden. 
Deze stelling is absoluut onhoudbaar. 
Het Ijzerbedevaartterrein is rondom 
afgezet met ofwel een haag, ofwel een 
draadversperring, ofwel beide samen. 
Op een viertal plaatsen langs de 
straatweg zijn in deze omheining toe
gangswegen tot het puin en tot de 
nieuwe toren uitgespaard. Er is niet 
de minste verwarring omtrent het 
privé-karakter van deze toegangen 
(die de m i n i s t e r «grintwegen» 

noemt) mogelijk : zij zijn degelijk 
afgebakend en vanop de verhoogde 
IJzerdijk is met één oogopslag hun 
ware aard en bestemming te herken
nen. 

Het gemeentebestuur van Diksmui-
de zegt in de persmededeling, waarbij 
het iedere verantwoordelijkheid voor 
de bezetting verwerpt, dat « het ter
rein zeer duidelijk afgebakend is ». 

GEEN « VERGISSING » 

Het binnenrijden en opstellen van 
de jeep was het begin van de invasie 
over heel het Bedevaartterrein. Wel
dra wemelde het van soldaten op en 
rond het puin van de oude toren, 
langsheen de straatkant, op de weide, 
aan de voet van de nieuwe toren en 
elders. 

Laat ons één ogenblik veronderstel
len dat — zoals de minister beweert 
— de bevelvoerende officieren niet 
in staat waren om uit te maken, w&èr 
het openbaar domein eindigt en het 
privé-terrem begint. Deze veronder
stelling zou wellicht voor hun on
schuld, zeker niet hun snuggerheid 
pleiten. Maar zij is onhoudbaar ! 
Want kort na de bezetting van het 
terrein heeft de sekretaris van het 
Bedevaartkomitee kontakt opgeno
men met de bevelvoerende officieren > 
nadat hij zich duidelijk als sekretaris 
van het komitee had voorgesteld, 
maakte hij de heren er op at tent dat 
zij zich op privé-domein (dat boven
dien een begraafplaats is) bevonden 
en verzocht hen, het terrein te ver
laten. Daaraan werd geen gevolg ge
geven. 

De heer Moyersoen gebruikt in zijn 
brief een paar maal het werkwoord 
« blijken ». Hij spreekt van een « ge
bouw dat naderhand bleek het sekre
tariaat van het bedevaartkomitee ge
weest te zijn » en hij heeft het over 
het feit dat de militairen aangespro
ken werden door een «persoon die 
blijkt de sekretaris van de IJzerbede
vaart te zijn geweest». Uit deze han
dige ministeriële tekst zou een arge
loze lezer kunnen opmaken, dat de 
militairen slechts achteraf, toen het 
te laat was en de «spijtige vergis
sing » reeds gebeurd, zich rekenschap 
hebben gegeven van de funktie van 
de persoon en de aard van het gebouw. 

Maar ook hier is iedere kans op 
« vergissing » uitgesloten. De sekreta
ris stelde zich als dusdanig voor en 
op het gebouw prijkt in reuzegrote 
letters de vermelding dat het sekre
tariaat er gevestigd is. 

BOVENOP EEN GRAP 

Uit wat we hierboven schreven me
nen we te mogen besluiten dat iedere 
kans op een « vergissing » uitgesloten 
is. Trouwens, de officieren van het 
B-eskadron hebben door een beslis
sing die zij tijdens de oefening trof
fen, zélf te kennen gegeven dat zij 
zeer goed wisten waar en op welk do
mein zij zich bevonden. Toen nl. de 
volledige bezetting van het bedevaart
terrein een voldongen feit was, stelde 
de sekretaris van het komitee zich 
in verbinding met de legerofficier die 
als verbindingsman met de plaatse
lijke autoriteiten in het bureau der 
rijkswacht verbleef, om hem te ver
zoeken het bedevaartdomein te doen 
ontruimen. De kapitein beloofde de 
zaak te onderzoeken. En inderdaad, 
de soldaat die midden op het puin 
van de oude toren met zijn mitailleu-
se in stelling was gegaan, kreeg kort 
nadien een andere plaats — nog 
steeds op het terrein echter — toege
wezen. Voor de rest veranderde er 
niets ! 

Stippen we aan, dat de schutter in 
het puin zich bevond aan de voet van 
wat eens de wenteltrap van de oude 
toren is geweest, vlak boven het graf 
van Joe English en op enkele centi
meter afstand van de heldenhulde-
zerk waarop vermeldt wordt dat op 25 
maar t 1918 Lens Arthur «sneuvelde 
voor het vaderland > ! Het staat mi
nister Moyersoen vrij. te beweren dat 
het woord grafschennis niet past bij 
het feit dat een militair opdracht 
kreeg, in stelling te gaan bovenop een 
der meest gewijde plaatsen van 
Vlaanderen : het graf van Joe En
glish. Hij mag gerust voor deze daad 
naar een passender kwalifikatie zoe
ken ! 

INBEUKEN OF INBREKEN? 

Maar laat ons even nagaan, wat in
middels elders op het terrein gebeur
de. Het bleef een over en weer geloop 
van je-welste; we hebben getracht, 
op de hiernaast afgedrukte foto's een 
beetje orde in die militaire chaos te 
brengen. 

Naast de jeep (nr 1 van onze foto) 
die bij het sekretariaat stond en die 
in de loop der manoeuvers wegreed, 
bevonden zich nog volgende voertui
gen op het bedevaartterrein : een 
vrachtwagen (nr 3) die waarschijnlijk 
als fourragewagen dienst deed; een 
jeep (nr 5) die aan de ingang van de 
weg naar de nieuwe toren stond; een 
vrachtwagen (nr 6) die middenin de 
bedevaartweide, dicht bij het puin, 
stond. De wagens die zich op de pu
blieke parking (nr 11) bevonden, la
ten we buiten beschouwing. 

Op de plaats, die op onze foto aan
geduid is als nr 4, werd het middag
maal genomen. Het gras is thans nog 
weggevreten door de hete etens- en 
waterresten die er uitgegoten werden; 

W H A T ' S I N A N A M E ? 
De militaire oefening van 28 sep
tember kreeg reeds op voorhand 
een dienstbenaming : « Operatie 
IJzertoren ». Dit feit op zichzelf 
is reeds voldoende om aan te to
nen, dat de militaire bezetting 
van de toren, het terrein en het 
puin allerminst per « vergissing » 
gebeurde. 
Dat er voorbedachtheid en opzet 
in het spel was, blijkt overduide
lijk uit het hele feitenmateriaal. 

de minister hoeft maar even naar 
Diksmuide te gaan om zulks vast te 
stellen. Wijzen we er terloops op, dat 
de versie van de minister terzake 
(middagmaal op de parking, nabij de 
papierbakken) eens te meer absoluut 
onjuist is. 

Een speciale vermelding verdienen 
de nrs 13 en 14 op onze foto. Op deze 
plaatsen bevinden zich de toegangs
poorten tot de krypte in de nieuwe 
toren; beide poorten werden door 2 
militairen bewaakt. Bij nr 14 werd de 
poort, die met een grendel was ge
sloten, opengebroken. Wellicht past 
het woord «openbreken» de minis
ter beter dan « inbeuken »; in beide 
gevallen echter is het rezultaat het
zelfde ! 

Bij nr 15, vlak onder de tekst «no 
more war», bevond zich gedurende 
gans de duur der oefening een opge
stelde mortier met een bezetting van 
vijf soldaten. 

FEITEN EN BESCHOUWINGEN 

Aan het einde van zijn brief brengt 
minister Moyersoen enkele feiten en 
beschouwingen die wat kommentaar 
vergen. Zo beweert hij dat enkele mi
litairen tijdens de middagpauze toe
lating vroegen om het IJzermonu
ment te bezoeken, wat zij — na het 
kopen van een toegangskaartje —• 
zouden gedaan hebben. Er weze op
gemerkt dat van 12 u 30 tot 13 u 30 de 
toren gesloten bleef en dat ook nadien 
geen enkele militair een toegangs-
kaart kwam kopen. Minister Moyer
soen wijst er op, dat de beschuldi
ging van grafschennis de militairen 
heeft verontwaardigd. Dat is juist, 
altans voor een deel van hen. Reeds 
tijdens de oefeningen zegde een sol
daat tot een toevallig getuige «dat 
hij het erg vond, maar dat bevel be
vel is ». We hebben echter niet de in
druk, dat de minister hetzelfde be
doelt als deze soldaat en mét hem on
getwijfeld een heel deel der West-
vlaamse jongens die — bevel is be
vel ! — tegen hun wil en overtuiging 
betrokken werden bij een zaak die zij
zelf inwendig veroordeelden. 

Maar daarover gaat het niet. Het 
gaat er over, dat de minister ons de 
besluiten meedeelt van een eenzijdig 
onderzoek, een onderzoek dat alleen 
langs militaire zijde werd gevoerd en 
dat voorbijging aan de getuigenissen 
van de burgers die de oefeningen van 
dichtbij meemaakten. Het gaat er om, 
te weten wie het misdadig bevel gaf. 
Bataljon bevelhebber luitenant-kolo
nel Baele ? Eskadronkommandant 
kapitein Vandekerckhove ? Kapitein 
Croonenbergh ? Kapitein Michiels, 
die als verbindingsman bij de rijks
wacht fungeerde '^ 

Deze vragren zullen wellicht een 
antwoord krijgen wanneer straks in 
de senaat over de zaak wordt geïn
terpelleerd. Maar tenslotte is ook dat 
niet belangrijk. Belangri.ik is alleen, 
dan anno 1965 ongehoorde feiten als 
die van 28 september nog mogelijk 
zijn En dat een minister meent, er 
van af te zijn door de publieke opinie 
met een kluitje in het riet te sturen. 
En dat de schuldigen vrijuit mogen 
gaan ! 

1 Jeep met radio-installatie op de koer van het IJzerbedevaart-
sekretariaat, vlak naast het raam van het eigenlijke sekreta
riaat. In de jeep een bemanning van twee militairen. 

2 Gewapend soldaat in de garage van het IJzerbevaartsekreta-
riaat. 

3 Vrachtwagen, vermoedelijk met het keukenmateriaal. 

4 Plaats op het bedevaartterrein (grintweg) waar het middag
maal werd genomen. 

5 Jeep op de grintweg van het Ijzerbedevaartterrein. 

6 Vrachtwagen midden op de Bedevaart weide. 

7 Soldaten in stelling achter de haag en aan de ingangen van 
het Bedevaartterrein. 

8 Soldaten in stelling aan de voet van het puin. 

9 Schutter op de zijkant van het puin. 

10 Schutter midden op het puin, aan de voet van wat eens de 
wenteltrap was, vlak boven het graf van Joe English. 

11 Vrachtwagens op de publieke parkings van het Bedevaart
terrein. 

12 Schutter op het spreekgestoelte. 

13 Twee wachtposten aan een der ingangen van de nieuwe to-
renkrypte. 

14 Twee wachtposten aan een der ingangen van de nieuwe to-
renkrypte. Deze ingang, die gesloten was, werd opengebroken. 

15 Mortierploeg van een vijftal soldaten met in stelling gebracht 
geschut aan de voet van de toren. 

In het totaal waren er minstens een 40-tal militairen rechtstreeks 
betrokken bij de bezetting van de Bedevaartweide. Zij bevonden 
zich gedeeltelijk op plaatsen die verder van de monumenten zijn 
verwijderd en die dan ook op de hiernaaststaande foto's niet zicht
baar zijn. 

In ons artikel hierboven en hiernaast vertellen we hoe, ondanks 
enkele positiewijzigingen, een aantal militairen gedurende 
gans de duur der oefening — t.t.z- van 10 uur v.m. tot 14 uur n.m. 
— op het Bedevaartterrein is gebleven. 
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Dat gij in Zichem geboren werd, Ernest Claes, weet nu wel heel Vlaanderen en 
half Nederland. Dat dit tachtig jaren geleden gebeurde, op de vierentwintigste 
oktober 1885, werd deze week gevierd. 
Wij behoren niet tot diegenen die officieel of officieus onze « kuituur » repre
senteren op recepties en akademische zittingen. Het is tenslotte met zo zeer 
in de vergaderzalen of op de parketvloeren der officiële salons, dat gij de op
rechte dankbaarheid en hulde zult ontmoeten Zij, die u gekritiseerd en benijd 
hebben, zijn daar. Zij^ die uw werk gelezen hebben, de honderdduizenden die het 
hebben gekocht omdat zij er uw liefde en genegenheid, uw goedehid en mildheid 
in wilden ontmoeten, zij dragen hun dank niet als een feestkleed dat men mor
gen met een zucht aflegt. 
Het is die dank, die échte, die ik hier uitspreken wil. Omdat die dank blijven zal. 

ERNEST CLAES 

TACHTIG 
Wat wij in dit herfstelijk avonduur, 

met de wind om het huis en de regen op 
de ruiten, willen neerschrijven voor U, 
Ernest Claes, is een dityrambe op de 
superioriteit van een erkend of miskend 
genie. Wat wij neerschrijven is de dank 
van gans een volk om wat gij het gebo
den hebt. 

's Volks erkentelijkheid is een belo
ning, maar ook een verplichting. Gij hebt 
het steeds geweten en uw volkse trouw 
bewijst het. 

Daarom gaat naar L' vandaag de groet 
van het andere Vlaanderen. Niet het offi
ciële met partijen en volksvertegenwoor
digers, met provincieraadsleden en bur
gemeesters, maar het levende, het 
werkelijke. Het Vlaanderen dat gelijk gij 
in de gexangenis heeft gezeten en het 
Vlaanderen dat op 11 juli de Leeuwevlag 
uithangt, ook al roddelen de buren. Het 
Vlaanderen dat telkenjare op de slapheid 
der IJzerbedevaart moppert en dat tel
kens weer tienduizendvoudig de eed van 
trouw zweert. Het Vlaanderen dat niet 
in Lakense hovingen of bisschoppelijke 
paleizen ontvangen wordt, maar dat de 
kapotgeslagen zerken van de gravea 
zijner gesneu\elden pro Rege et Patria? 
- uit een ged.vnamiteeide toren haalt om 
ze als hoeksteen neer te leggen voor een 
nieuwer en trotser gebouw. 

Het Vlaanderen dat geweerd wordt 
van de Ronde Tafel der heersers, geweerd 
uit radio en televisie, geweerd uit de be-
heerrand \;\n zijn eigen universiteiten. 

Het Vlaanderen dat men scheldt voor 
extremist wanneer het zich bevrijden 
wil uit de wurgende greep van een bende 
volksmoordenaars, het Vlaanderen dat 
men doodzwijgen wil wanneer men het 
niet dooddrukken - of doodschieten ! -
kan... Het werkelijke, levende en bewus
te Vlaanderen : het onze ! 

Het lag niet in uw aard en karakter, 
ruiten te gaan insmijten in het dwang-
gebouw Staat. Gij hebt niet, zoals uw 
Schelde- en Demergesprekspartner Filip 
de Pillecijn, op het joernalistieke, admi
nistratieve en politieke vlak (om van de 
Frontbeweging nog te zwijgen !) Bel
gische stukken gemaakt. Gij hebt zelfs 
niet, zoals uw vriend Timmermans, op 
een V.N.V.-lijst voor de gemeenteverkie
zingen gefungeerd. 

Maar Wél hebt gij in de donkerste 
uren, toen velen niet konden of wilden 
spreken, met achter schijnbare humor 
verborgen bittere spot diegenen gegeseld 
die Vlaanderen wilden vernietigen voor 
altijd. Wél hebt gij in het relaas van uw 
gevangenschap in « Cel 269 » een lite
rair getuigenis gebracht over deze tra
gische periode uit onze volksstrijd, een 
der weinige literaire getuigenissen samen 
met « Onder de Toren » van Marcel 
Matthijs en « De Dood met de Kogel » 
van Valeer De Pauw. Achter uw milde 
humor siddert de ingehouden toorn en 
de schampere Uilenspiegelse spot om de 
Alva's en hun huurlingen... 

Daarenboven hebt gij het klaarge
speeld, gedurende bijna vijftig jaar uw 
aanwezigheid m de Nederlandse litera
tuur - én in de wereldliteratuur ! - te 
affirmeren zonder de Barnunireklanie 
der jonge goden en genieën die het nu 
voor het zesgeii hebben. 

Gij hebi uw werk voor zichzelf doen 
spreken en voor zichzelf laten werven. 
Het heeft standgehouden, daar waar er 
veel jonge « geniale » talenten terug in 
de vergetelheid zonken waaruit ze plots 
oprezen. 

Men heeft u willen kleineren in uw 
werk, omdat het met uw persoon niet 
kon. Men heeft gesproken van probleem
loze literatuur, van provincialisme, van 
dorpsvertelkunst. Men heeft gezegd dat 
uw boeken geen romans waren, omdat er 
geen verhaalkern in zou zitten, dat gij 
uw mensen niets te verteilen hebt en dat 
ze het leven in al zijn dimensies niet 
kennen. Men heeft gesproken van de af
wezigheid van intellektuele problema
tiek, van een literatuur buiten het leven. 
Men zegt dat gij niet diep op de dingen 
ingaat en dat uw woord geen hoge vlucht 
neemt... 

En wanneer dal allemaal.gezegd en 
geschreven is door geleerde critici in 
allerlei bladen en tijdschriften, dan 
werpt men die krant of dat tijdschrift 
weg - en uw boeken blijven in de boek
handels kopers vinden en in de biblio-
teken lezers... 

Wij hechten niet zo heel veel waarde 
aan de « best-seller » als dusdanig, nooh 
aan de vox populi inzake kunst. Maar 
wanneer niet slechts hier, maar overal 
waar uw werk bekend werd, telkens 
weer naar uw boeken gegrepen wordt 
(en dat niet alleen door de gewone 
volksmens) dan is dat omdat zij in uw 
werk de mens ontmoeten, ontdaan van 
alle aberraties : de zuivere, eenvoudige 
mens wiens problematiek misschien niet 
70 ingewikkeld is als de schrijftafelpro-
blematiek en de intellektuele akrobatiek 
van wouldbe originelen, maar die de kern 
raakt van de dingen : het in vele, vele 
jaren levenservaring gerijpte besef dat 
elke oplossing van de individuele en 
sociale problematiek slechts op losse 
schroeven staat wanneer zij niet gedra
gen wordt door de liefde, de goedheid en 
de mildheid der mensen tegenover elkaar. 

Men heeft uw werk, Ernest Claes, al 
te lichtzinnig en vaak moedwillig binnen 
één enkel patroon willen persen : « De 
Witte ». 

Wie de totaliteit van uw werk over-
schouwt, ontwaart naast een steeds weer
kerende essentiële kern een verscheiden
heid die gaat van « De Witte » tot 
« Clementine » en van « Floere het Flu
wijn » tot « De moeder en de drie sol
daten ». Verscheidenheid, zo niet in de 
geest dan toch in tematiek en ook m 

uitwerking. Een verscheidenheid, die de 
oppervlakkige beweringen en de napra-
terij der « grote » kritiek logenstraft. 

Zo beweert men dat uw werk het 
produkt is van een milieu zonder lite
raire traditie, zonder intellektuele be
langstelling - en dat het daarom het 
geestelijk voedsel werd van de katolieke 
jeugd in het bizonder en van al wie de 
literatuur buiten het leven stelt in het 
algemeen. 

In dezelfde zin en gedachtengang is 
het, dat Jonckheere spotte met de kato
lieke coUegejeugd die « meent dat een 
schrijver als Ernest Claes de Nobelprijs 
verdient... » 

Deze nijdig gedebiteerde uiting van 
flagrante onbekendheid met de geest en 
het intellegentie-peil der coUegejeugd is 
vanwege .Tonckheere nog te verwachten : 
dat katolieke en vlaamsgezinde, nieuwe 
en andere weekbladen op hun eigen 
auteurs spuwen, doet wel vreemd aan 
wanneer men weet met welke voorko
mendheid elk kersvers links genie in de 
dop behandeld wordt... 

Ik geloof niet, Ernest, dat gijzelf bij 
het schrijven van uw werk, of dat een 
uwer lezers terwijl hij of zij uw boeken 
las, gedacht hebben aan die Nobel- of 
aan enige andere prijs... 

Voor U en voor uw lezers heeft uw 
werk volstaan : langs uw werk om hebt 
gij het hart van tienduizenden veroverd. 
Weinig auteurs zijn zo geliefd geworden 
omdat weinige zo dicht bij hun lezer 
gingen staan : met heel hun wezen, en 
niet met hun talent of verstand alleen. 

Volksverbondenheid is de onmisbare 
voorwaarde tot een universaliteit die 
blijvender en diepgaander is dan het op
pervlakkig internationalisme van de ont-
wordelde. 

Zo alleen ook is echte oorspronkelijk
heid mogelijk : een oorspronkelijkheid 
die tegen de oppervlakkige, valse origi
naliteit, tegen de effektjagerij en de 
experimentele akrobatie afsteekt als 
zuiver glanzend metaal tegen klatergou-
den schijn. 

Gij hebt, Ernest Claes, in al uw wer
ken getuigenis afgelegd van beide : 
daarom zijt gij méér dan een gewoon 
« heimatverteller ». Niet zozeer het land
schap, doch in de eerste plaats de mensen 
- dragen uw liefde en deernis weg. Zel
den hebt gij dit onmiddellijk verwoord, 
altijd hebt gij het ons achter uw woorden 
doen voelen. Eenmaal hebt gij getuigenis 
afgelegd voor de geest die uw werk 
draagt ; in de inleiding tot « Jeugd » dat 
ook een van uw beste boeken is, spreekt 
gij die trouw en die liefde voor land en 
volk uit. 

Om deze trouw en deze liefde, heb 
dank, Ernest Claes, op uw tachtigste ver
jaardag. 

J. Dierickx. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 

B O E D E L 

VAN DER PAAL-VOORBRAEGK EN Go 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

KRED ET EN FINANC ER NGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N 1e en 2e rang. 

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.S4.38. 

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

DE GELUIDSBRON 
L^ange L.eemstraat 32 

ANTWERPEN Tel 33.04.95 
Radio r.V draagbare radiotpestellen 
platendraaiers Wii vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 ( 
tot 117.000 F. 

Op vertoon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 
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PERSSPIECEL 

' « De dilettanten van de Volksunie moe
iten maar wat liefhebberen rond de 
^ l a a m s e kwestie, ze kunnen niet anders. 
pDe grote politieke problemen zijn er voor 
de staatslui van de traditionele partijen ». 

Zo spreken soms zeer zelfingenomen 
de tegenstanders van de Volksunie. Wat 
die specialisten van het financieel beleid 
terecht hebben gebracht, zegt het kris-
ten-demokratische blad La Relève. 

De Walen menen het ondertussen. Zij 
trekken één zeel, zoals uit meer en meer 
feiten begint te blijken. Nieuw hoofdstuk 
in de story Paardekooper. En tot slot de 
IJzertoren die dit jaar langer wacht dan 
tot einde augustus om zich voor zijn win
terslaap in de West\laamse herfstnevelen 
te hullen. 

La Relève 
In een zeer goed gedokumenteerd hoofd

artikel toont dit Brusselse blad het gelief-
hebber aan van de grote staatslui van het 
Belgische schip van state. Op het vlak van 
de budgetering « slaan ze er maar een 
slag door » om de Kempische uitdruk
king te gebruiken. 

H Bij de voorafgaande onderhandelingen 
tot de vorming van de regering Harmei 
hadden de verantwoordelijken voor de pu-
Ijljeke financies, naar best vermogen de be-
liokken partijen gedokumenteeid. 

Zoals naar gewoonte hadden zekere funk-
lion narissen en leden van ministeriele ka-
hinetten de rol gespeeld van « optimist 
van dienst » terwijl andeien door tempera
ment of funklie de « pessimist mei dieijst 
spoelden ». 

Zo voor/jg men in juni een tekort voor 
de begroting van 1966 van 6 tot 13 mil
jard. De grootste zekeiheid ging naar een 
schatting van 11 miljard tekort. 

Hoe is men dan vier maand later geraakt 
aan 25 miljard tekort ' Hoe is het mogelijk 
dat niemand in de hogere staatsdiensten 
in staat blijkt de evolutie van de publieke 
uitgaven te voorzien op 10, ja 15 miljard 
n<) •> ) ) . 

Een ander sterk staaltje werd deze 
week ook nog gegeven. Jos De Saeger 
moest toegeven, dat men « verkeerdelijk » 
de uitgaven voor de onnuttige Route de 
Wallonië op 36 miljoen per kilometer had 
geschat. In feite wordt het « voorlopig » 
85 miljoen. Een handelszaak die zo te
werk ging zou op drie maand faljiet zijn. 

Gazet van Antwerpen 
D.W. gelooft niet meer in een gesprek 

Vlaamse-Waalse progressisten. De Walen 
vormen blok. 

« Daarbij moeten wij in Vlaanderen ook 
niet te snBl denken, dat de Walen redelij
ker zouden zijn dan de transtaligen te Bius-
sel De werkelijkheid is dat er tussen alle 

franstaligen banden van solidariteit be
staan, waaraan zelfs de ideologische ge
schillen geen afbreuk doen. Brussel laat 
Wallonië niet los, en omgekeerd staan de 
Walen achter de franstaligen uit Brussel, 
ook achter de franstalige minderheden in 
Vlaanderen, zelfs achter de verfranste Vla
mingen in ons eigen taalgebied. Men den-
ke aan de duidelijke sympatic, die in de 
Waalse pers tot uiting komt jegens de bel
hamels, die te Knokke of elders Franse pre
ken eisen, en aan de sterke steun van gans 
het franstalige * heir aan de inwoners uit 
Vlaanderen, die tegen de taalwetten, in be
roep gingen te Straatsburg. » 

De hoop van D.W. is, dat de Vlamingen 
uit « de driepartijenkommissie » ook aan 
één zeel zouden trekken. Wie? Kronacker 
en zo ? Onze hoop : de verdere uitbouw 
van een sterk Vlaams Nationaal bevrij-
dingsblok. 

La Wallonië 
Vlamingenvreter Baron Van den Bosch 

werd zonder taaleksamen ambassadeur 
benoemd te Londen. De baron krijgt on
verwacht hulp uit de hoek van de Wal-
lingantische proleten van la Wallonië. 

Het misprijzen van dit zogezegde ar
beidersblad voor de taal van « les boers 
flamands » ligt er vingerdik op. 

« Het taaleksamen moet plaats hebben 
vóór de benoeming bloklettert de Gazet 
van Antvïerpen. Ziedaar dus de « onwette
lijkheid » waartegen het Antwerps blad 
stormloö'pt Olltdat liêt er een maneuver in
ziet om een voorgaande te scheppen ten 
gunste van andere franstalige diplomaten. 
In afwachting heeft de Engelse regering M. 
Van den Bosch reeds aanvaard. Men kan 
zich nu afvragen wat er van het Belgisch 
prestige moet geworden als onze minister 
van buitenlandse zaken moet laten weten 
aan hare majesteit de koningin van Enge
land dat zij iemand aanvaardde die nog een 
eksamen van « Vlaams » moet afleggen ». 

« Barons zonder eksamen » lijkt dat 
niet erg op de verachte fils a papa, waar
tegen het vroegere socialisme zo losdon-
derde ? Of is het voor u ook « Jean Prolo 
et Baron sont des prénoms. Le nom de 
familie est Wallon ». 

Standaard 
Ter gelegenheid van de overhandiging 

van het « memorandum over de kulturele 
autonomie » zegt M. Ruys dat ondanks 
alle woorden over kultuurautonomie er 
van autonomie geen spraak kan zijn in de 
verworven situatie. 

« Er zijn nog naieve zielen die menen dat 
kulturele raden synoniem is van kulturele 
autonomie. Laat de regering straks het 

AAN DE HOUDERS VAN VOERTUIGEN OPGELET 
DEZE BON IS GELD WAARD. 
EN DIT VANAF HEDEN TOT NIEUWJAAR : 12 % VERMINDERING OP AL UW 
AANKOPEN IN HET HUIS VAN VERTROUWEN 

UW BANDSPECIALIST 

LOUIS 
NOUS 
te Sint Niklaas, 
Heidebaan 107 
T E L : 76.30.01. 

Uw versleten banden worden in ons eigen werk
huis herrubberd, met een waarborg tot de laatste 
slijtage en dit met de modernste machines. 
Alzo krijgt U een prachtband aan 50 % van de 
prijs van een nieuwe. 

Ook verkoop van nieuwe banden. De heste - Steeds 
in voorraad - Uitbalanceren der wielen - Statisch -
Dynamisch. 

AUTOMOBILISTEN 
vooraleer te kopen, kom eerst even bij ons, het verbindt U tot niets. 

Maar een goede raad is steeds goud waard. 

(seeds l w l n % JacMr lang beloofde) wetsont-
^'erp ap de kulturele raden indienen, en laat 
tiet parlement het plechtig goedkeuren, 
aan zullen sommigen ontroerd juichen dat 
de kulturele autonomie er eindelijk is. Wij 
«eggen daarop : Dat is kultureel boeren
bedrog. 

De oprichting van de adviesliohamen, die 
de kulturele raden zouden, zijn, is slechts 
een klein, behoedzaam trippelpasje op de 
weg naar de allereerste faze van een echte 
autonomie. 

Thans is het nog steeds zo, dat Waalse 
lop-ambtenaren over de pedagogiek voor de 
Vlaamse scholen kunnen beslissen. Zolang 
dat mogelijk blijft, is spreken van kulturele 
raden — wij herhalen het — vulgair boe
renbedrog. 

Totale splitsing van het onderwijsminis-
teiie, met een Vlaamse minister, een 
Vlaamse top-administratie, een eigen begro
ting en eigen beslissingsmacht inzake me
todes en programma : dat is echte autono
mie, en tevens verzoenbaar met de vereis
ten van de eenheid van wetgeving in België. 

Wanneer wij over zo'n ministerie beschik
ken en over zo'n zelfstandige onderwijs- en 
kultuurpolitiek, dan hebben wij geen ad
vieslichamen meer nodig. Maar om het zo 
ver te krijgen, moeten vrijzinnigen, en ge
lovigen elkaar leren begrijpen, waarderen, 
vertrouwen en helpen. Dat is de ware bood
schap van het memorandum. En daarom 
hechten wij er een biezonder belang aan. » 

Raak 
De IJzertoren geraakt dit jaar niet uit 

het nieuws. Wellicht de reden waarom 
een KWB-er in Raak even zijn mening 
zegde over de « echte » Vlaamsgezindheid 
naar woord én daad van vele CVP-ers. 

« U schrijft in het artikel « Is de IJzer-
toren ook onze toren ? » : de arbeiders moe
ten vooraan staan in Vlaamse strijd. 

Deze zin is m.i. een heel KWB-manifest 
waard. Als de arbeiders vooraan moeten 
staan in de Vlaamse strijd, zijn het immners 
de KWB-ers die vooraan moeten staan on
der de arbeiders. 

Een nieuw manifest dus, even onver
schrokken als het vorige. Hoofdthema : 
KWB-ers moeten overal in de Vlaamse 
strijd op de voorposten gaan staan' 

Ter illustratie : in onze gemeente werd 
een autocar naar Diksmuide ingelegd. Aan
tal deelnemers : 50. Aantal KWB-ers . 1 
wijkmeester, 1 gewoon lid Kommentaar 
van een vooraanstaand bestuurslid : « 't 
Zijn er ginder in Diksmuide bijna allemaal 
van de Volksunie! » 

Raak schrijft het zo tieffend : (( We moe
ten leren inzien wat het doel is van de 
Vlaamse Beweging en ons van dit doel dooi 
geen enkele diogreden laten afwenden. » 

Het heeft er de schijn van dat vele KWB -
ACW-eis aan. het rondlopen zijn met de 
Volksunie op de neus. Omdat de Volksunie 
metterdaad vooraan staat in de Vlaamse 
strijd, gaan zij, als nukkige schooljongens, 
mokkend in een hoekje staan. 

Kleine mentaliteit van mensen, die het 
hierom niet de moeite waard kunnen vin
den. ,) 

Zo is het inderdaad. Op vele plaatsen 
keert de CVP zich nijdig tegen elke uiting 
van Vlaamse aktiviteit. Uit nijdasserij 
omdat de Volksunie de drijvende kracht 
geworden is in het dagelijkse werk van 
« Vlaanderen de kleinen bouwen aan u ». 

HET STRIJDERSBUD 

Men heeft altijd de supporters die men 
verdient. Het blad van de patriottische 
oudstrijders verheugt zich in die beroe
ring, dat de parlementairen van de tra
ditionele partijen de IJzerbedevaart bros
ten. Ter intentie van de verontwaardigde 
lezer van Raak. 

« Zou er dit jaar iets veranderd zijn? 
Op de IJzerbedevaart was geen enkel Mi

nister aanwezig, geen Parlementairen, uit
gezonderd de ene of-andere «M'as tu vu?..» 
van de VU. 

Op de ceremonie op het fort van Breen-
donk, waren drie Ministers aanwezig, tal
rijke Parlementairen en hoogwaardigheids
bekleders van gans het land. 

Heeft men eindelijk in dit land beseft 
waar het past niet aanwezig of wel aanwe
zig te zijn. 

De toekomst zal ons antwoorden I » 
Op de vraag zou er iets veranderd 

zijn ? kunnen we antwoorden : JA. Vroe
ger heeft de CVP getracht de IJzerbede
vaart tot een CVP-afkookselke te maken, 
dit is mislukt. Daarom hun nieuw wacht
woord : SABOTAGE. 

Zo Vlaamsgezind zijn die kerels. 
Walter Luyten. 

zoekertjes 
Bijverdiensten verkoop van huishoud-

alpparaten (elektrische en andere)» Inte
ressante voorwaarden. Schrijven buteel 
blad AS 20. 
— — ^ — m 

Gevraagd halve gast en leerjongen voor 
brood- en banketbakkerij in de Brusselse 
agglomeratie. Vrij van zondagmiddag lol 
maandagavond. Schrijven bureel blad one 
der AS 22. 

Gezocht windmolen die kan gebruikt 
worden voor het opwekken van elektrische 
stroom. Schroef en koppeling volstaan (dia
meter 1,5 m). Inlichtingen eveneens wel
kom Schrijven redaktie blad D 27. 

TE KOOP 
STUDIO-APPARAAT 18 X 24 op statief, 
met 2 ramen. Achterwand met 2 dnb-
belramen 12 x 16,5 + adapters 13 x 
18 - 10 X 15 - 9 X 12 - 6 X 9. ObJ. 
Schneider XENAK f : 1/4,5 27 cm. 
VERGKOTER (nieuw) : Maximaris 10 
X 15 met Meopta Belar f : 1/4,5-180 mm. 
Adapters 9 x 12, 6 x 9 enz. Vergrotiiigs-
raam 18 x 24. STUDIO apparatuur 
Kodak : Llchtschermen, KODASOL -I-
lampen. DOKA inrichtinB : 3 tanks 
aardewerk 80 liter, Icunststof tank 40 1. 
met hevel - ZILVER Collector - Stan
gen - Filmklemmen - GLANSAPPARAAT 
60 X 70 met 2 chroomplaten. 
Fotograaf C. Van Mieghem, Thontlaan 
44. Denderleeuw iN.) 

• Te bezichtigen 's zaterdags en op 
afspraak. 

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 voor 
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 echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DORT THlbKHKAtHOF III 
langf autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

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

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

UITSLUITEND NAAR VLAAMSE MAATSCHAPPIJEN I 1 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 propagandatocht dfr V<rfks-

unic-harmonie iiaar Loenhoul, be
gunst igd door een uitzonderlijk 
weertje, kende een schitterend 
verloop. 

Het inhuldigen van de nieuwe 
Jeeuwevlag op het buitenverblijf 
der familie Roosens te Westmalle, 
he t overhandigen van een bloem
s tuk aan mevrouw Roosens, het 
hartelijk onthaal daarna door de 
lieftallige gastvrouvif die — bijge
staan door bereidwillige dames 
— al de deelnemers vergastte op 
smakelijke belegde broodjes en 
lekkere koffie, de zwierige muzi
kale doortocht te Schilde, Oost
malle en Brecht, de simpatieke 
opwachting door de afvaardiging 
van Loenhout met als bekroning 
he t Breugheliaanse avondmaal dat 
de deelnemers werd voorgescho
teld : het kan onmogelijk met 
een paar woorden verteld. 

Een dag waarvan de herinne
r ing nog lang zal n a w e r k e n ' 

WERFTOCHT 
Zondag 31 oktober in Antwer-

pen-Noord samenkomst 10 uu i 
café « Tijl », Sint Jansplein 22. 

Vertrek te 10 u u r 30 stipt. 
Dit is de inzet van on.s her

n ieuwd propaganda-offensief. 
ledereen, die zich een paar 

uurtjes kan vrijmaken, weze op 
post. 

Berchem 
De Volksunie-Berchem heeft in

geschreven op de Kruiskopaktie. 
Wij hebben ons tegenover het 
IJzerbedevaartkomitee verbonden 
de som van 5.000 fr. te betalen in 
vijf stortingen van 1.000 fr. Een 
eerste s tort ing van 1.000 fr. heeft 
reeds plaats gehad. 

Onze leden en sympatisanten 
die willen helpen voor de afbeta
l ing van de overige 4.000 fr., kun
nen h u n bijdrage storten op Per 
17-11 van de Kredietbank te Ber
chem voor rekening 4.185 van de 
Volksunie-Berchem, me t de mel
d ing « Kruiskopaktie «. 

Zaterdag 27 november 1965 te 
Berchem grote propaganda-dig : 

10 uur propagandatocht met 
mikrowagens en kolportage. 

Bijeenkomst aan het provinciaal 
sekretariaat, Grote Steenweg, Ber
chem. 

15 UUT vertrek aan het provin
ciaal sekretariaat van muziekop-
tocht met vlaggen door Berchem. 

Serenade aan Dr. H. Goemans, 
volksvertegenwoordiger. Iedereen 
kan mee opstaippen. 

20 uur groot bal^ in feestzaal Ru
bens, Statiestraat 175, Berchem. 

Hulde aan Dr H. Goemans met 

gelegenheidstoespraak door volks
vertegenwoordiger Frans Van der 
Eist, algemeen voorzitter VU. 

Borgerhout 
I r44VSP: KERMIS 

De VI. kr ing nodigt alle leden 
en sympatisanten uit op vrijdag 
29 oktober e.k. te 20 nur 15 in 
de zaal Pax, Sterl ingerstraat 80 
te Borgerhout. De gekende voor
drachtkunstenaar Antoon Vandcr-
plaetse belicht ons daar het le
venswerk van onze Vlaamse dich
ter en ziener Cyriel Verschaeve. 
In de voordrachtzaal zal een klei
ne tentoonstell ing gewijd worden 
aan C. Verschaeve. 

Deurne 
LEDE^ VERGADERING 

Op maandag 25 oktober 1965 
vindt onze maandelijkse ledenver
gadering plaats in het lokaal «Pla
za », hoek Gallifortlei en De Mon-
tereystraat te Deurne (G). 

Dagorde : Franskiljons offensief 
tegen Vlaanderen. 
LEDENHERNIEUWING 

Tijdens de n\aanden november 
en december zal de afdeling Deur
ne overgaan tot de hern ieuwing 
van de l idkaarten. 

Ekeren 
De algemene vergadering van 

11 oktober 11., die talrijk werd bij
gewoond, kende een zeer gunst ig 
verloop. Het waarnemend bes tuur 
werd op deze vergadering in haa r 
funktie bekrachtigd, zodat de af
delingsbestuur als volgt is samen
gesteld : 

Frans Doms (voorzitter en afge
vaardigde bij de arrondissements-
raad) ; ,Ief Volant (sekretaris en 
penningmees te r ) ; Maurits Van 
Tongerloo (propaganda en orga
nisatie). 

Eveneens op deze veigadering 
werd een werkkomitee opgericht 
dat tot doel heeft de werkkrach
ten beter te koordineren. Ver
schillende personen boden reeds 
h u n goede diensten aan. Dit ko-
mitea zal om de 14 dagen een bij
eenkomst houden . 

Op zondag 24 oktober e.k. houdt 
onze propagandaploeg, in sainen-
werking met Kapellen, een kol
portage te Ekeren. 

Bijeenkomst aan café « Bonten 
Os » (tegenover de kerk) — Ka-
pelsesteenweg 351 te Ekeren-Donk 
om 9 u u r 45 Allen op post. 

Geel 
Op weg naar de meet ing te 

Hoogstraten werden vier onzer 
beste wervers in een zwaar auto
ongeval betrokken en naar het 
hospitaal te Tu rnhou t overge
bracht . We wensen hen langs de
ze weg een volledig herstel en ho-

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H. Mis — 15.15 : Voor boer 
en tumder — 15.45 : De Pllntstones 
1104e afl.) — 16.10 : De apen, die
renfilm — 16.40 : Zwemmen. Re
portage van een gedeelte van de 
« 1000 m van Scaldis » te Antwer
pen — 18.40 : Klem, klein kleuter
tje — 19.00 : Onder het schrikbe
wind. (Verfilmd verhaal) — 19.55 : 
Weerbericht — 20.00 • TV-nleuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 : De 
Sabl.inse Maagdenroof, muzikale 
klucht, door Franz en Paul von 
Schönthan — 22.55 : TV-nieuws, 

M A A N D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-

.les : Engels. 13e les : The baby 
goes to hospital — 19.20 : De Pllnt
stones. 105e afl. : Zondagsschllder 
met de camera — 19.45 : Zoeklicht 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.30 : Moord en 
doodslag, een onwaarschijnlijke his
torie door Frank Launder en Sid
ney Gilllat — 22.15 : De eerste 
eeuwen van het Christendom. De 
basiliek, een ruimte voor ledereen 
— 22.45 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Pilmmu-
seum van de schaterlach. De was
serij, fUmklucht met Stan Laurel 
— 19.20 : Tienerklanken — 19.69 : 
Weerbericht — 20 00 : TV-nieuws 
— 20.25 : De wijkagenten. 36e afl. : 
De gauwdieven — 20.50 : Panorama 
— 22.00 : De katholieke gedachte 
en actie — 22.30 : TV-nleuws. 

W O E N S D A G 
15.00 : Televlsum — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 • De wereld is 
klein. Zang en dans ui t Hongarije 
(1) — 19.26 : Voetl>»l. BechtBtreek-

Be reportage van de wedstrijd Bel-
gió - Bulgarije — In de rust, om
streeks 20.15 : TV-nleuws —- 21.10 : 
Pilmtribune. De engel des verderfs, 
drama van Luis Bunuel — 22.40 : 
TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De schat 
van Malta. 5e afl. : In de VUla 
Rosa — 19.20 : Kijk omhoog. Ster
renkunde voor iedereen — 19.55 : 
Hier spreekt men Nederlands —-
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Twee verfilmde 
novellen van Somerset Maugham — 
21.20 : Première — 21.4a • Pene
lope — 22.15 : Religieus program
ma. Israëlitische uitzending — 
22.45 : TV-nleuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannejte — 19.05 : 
Teletaalles : Engels. 13e les : The 
baby goes to hospital (herh) — 
19.20 : Tienerklanken — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : The Benny Hlll Show. Een 
humoristische show rond de Britse 
komiek Benny Hill — 20.53 : Het 
slot van Hertog Blauwbaard, opera 
in één bedrijf van Bela Bartok — 
21.50 : TV-nleuws — 22.00 : Close-
up van de Russische kineast Grl-
gorl Tsjoechral. 

Z A T E R D A G 
17.00 : Schooltelevisie — 18.55 : 
Zandmannetje — 19.00 : Religieus 
programma. Luceat, rooms-katho-
Iteke uitzending — 19.30 : Puzzel, 
natuurfilm — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nleuws — 20.25: 
Musik, Muslk, Muslk I amusements
programma van de N.D R.-Hamburg 
met muziek ui t de jaren twintig — 
21.26 : Echo — 21.55 : De onkreuk-
baren. 4e afl. : « Mister Moon > — 
22.45 : TV-nietiws. 

pen hen weldra te rug aktief in 
ons midden te zien. 

Met een, om reden van genoemd 
ongeval, erg gehandikapte ploeg 
verkochten we te Ravels toch nog 
51 n u m m e r s en plaatsten een 
abonnement op ons blad. Een nog 
vrij gunst ig resultaat . 

Volgende zondag kolportage te 
Balen-Neet. Bijeenkomst aan de 
kerk te 10 uu r . 

Herentals • Westerio 
Ook de zuiderploeg van onze 

Kempen blijft niet tenaohler. 
Op zondag 17 dezer hielden zij 

h u n derde kolportagetocht en 
met een ploeg van 6 koene kerels 
en een benjamin van 7 jaar brach
ten zij 145 nuimmers aan de m a n . 
Proficiat jongens 1 

Vol,ffende zondag 24 oktober 
komt Herenthout aan de beur t . 

Mogen wij onze leden en sim-
pathisanten vragen zich ook een 
paar uurtjes van de zondagmor
gen vrij te maken om onze jon
gens te helpen. 

Afspraak te 9 u u r 40 aan de 
kerk te Herenthout . 

Liefhebbers die over geen ver-
plaatsingsmogelijkheid beschikken 
stellen zich in verbinding me t 
Flander • Holemans, tel 016-67297. 

Wij halen U aan huis af en 
brengen U ook terug. 

Merksem 
KIEZERSLIJSTEN 

De nieuwe lijsten geldig van 
1966 tot 1968 zijn verschenen en 
liggen ter inzage in ons lokaal 
Tijl, Bredabaan 298, of op het se
cretariaat Em. Lemineurs t raat 33. 
Onze mensen die stemgerechtigd 
zijn en op de vroegere lijsten niet 
voorkwamen worden dr ingend 
aangemaand zich te komen over
tuigen of zij thans op de nieuwe 
lijsten ingeschreven zijn. Er zijn 
maar een paar maanden om te 
reklameren. 

Men kan zich best aanmelden in 
« Tijl » ieder donderdagavond, of 
de eerste maandag van de maand , 
vanaf 10 uu r . De volgende maand 
omwille van Allerheiligen, op 
dinsdag 2 november 
GROENINGHE 

Zaterdagavond, 16 October, 
(laartoe uitgenodigd door de VI. 
Kr. Groeninghe, hield de voorzit
ter van VU Merksem, onze vriend 
Leo Michielsen een voordracht 
over heraldiek, opgeluisterd me t 
prachtige gekleurde dias. Het ging 
hoofdzakelijk over de wapenschil
den van de vele heren die vroeger 
h u n bezittingen en kastelen te 
Merksem bezaten. Het is een tra
ditie geworden, wanneer Groenin
ghe iets doet, dat he t netjes ge
presenteerd wordt . 

Mortsel 
REISGEZELSCHAP « TIJL » 

Het nieuwe reisgezelschap 
geeft zijn eerste toeristische avond 
op woensdag 27 oktober te 20 uur 
30 in lokaal « Tijl », Antwerpse
straat. 

Voorbehouden aan de leden. 
Kleurdia-projektie over Oosten

rijk door Lode Van Hove. 

Schilde 
VOLKSUNIE HERFSTBAL 

Op woensdag 10 november 
(vooravond van vrije dag) te 20 
uur in de zaal « Pallieter » aan 
de Tumhout sebaan . Bushalte 
« Kleine Landeigendom ». Puik 
radio- en TV-orkest speelt ten 
dans. 

Toegang 30 tr. Verrassingen -
Attrakties - Tombola. 

ERE-GASTEN 
Onze Antwerpse senatoren en 

volksvertegenwoordigers en oud-
senator Renaat Diependaele. 

We raden U aan u w plaatsen 
te laten voorbehouden door stor
t ing van 5 fr. per plaats op PR 
581047 van mevrouw Vanderbrug-
gen-Janssens, Schilde. 

Schoten 
Na het verlof werd door de af

deling te rug m e t nieuwe moed 
gestart. Een redaktieploeg werd 
opgericht die instaat voor de ie-, 
gelmatige verzending van « Mal-
per tuus » in alle bussen der ge
meente . 

In de gemeenteraad leggen on
ze drie verkozenen he t vuur aan 
de schenen der vroede vaderen. 

Ook in de KOO wordt aktief 
gewerkt door onze vertegenwoor-

HUIDB AAN PATER STRACKE 
Op zondag, 12 december 1965, wordt Pater Slrackc negen-

lig jaar. 
Onder het voorzitterschap van Mevrouw Dosfel werd een 

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

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

Nadere berichten hierover volgen. 

De VU heeft zich verplicht ge
zien, klachten in te dienen bij de 
Goeverneur en de Bestendige De
putat ie tegen willekeurige of on
regelmatige handel ingen van Bur
gemeester Imler en zijn kollege, 
o.m. m e t bet rekking tot de aan
stelling van Verduyn in de KOO 
en het ophalen van, huisvuil . 

Tielt 
Alle personen die belangstell ing 

voelen om als lokaalhouder voor 
een in Tielt op te r ichten lokaal 
van de Volksunie te worden aan
geduid gelieven zich in verbin
d ing te stellen me t de arr. sekr. 
tel 051-40054. 

Turnhout 
Op vrijdag 15 oktober vond te 

Hoogstraten in zaal « De Tram » 
een volksvergadering plaats. De 
opkomst — r u i m honderd aanwe
zigen — was bui tengewoon. 

Na een inleiding door onze ar-
rondissementele voorzitter Jo Bel-
mans , sprak dr. R. Gheyselinck 
over het waarom van ons vertrou
wen in de Volksunie. 

Tenslotte was he t de beur t aan 
onze nationale voorzitter Mr Van 
der Eist. Aan de h a n d van klare 
voorbeelden toonde hij aan da t 
de Vlaamse strijd niet alleen in 
Brussel, maa r over he t ganse 
Vlaamse land dient gestreden te 
worden. 

Met een dankwoord van voor
zitter Jo Belmans en de « Vlaamse 
I.,eeuw » eindigde deze vergade
r ing . 

Wilrijk 
VOORDRACHT 

In de « Lange Wapper » hield 
dr. Fl. Veeckmans op 12 okt. een 
boeiende voordracht over de « Lan
den achter he t IJzeren Gordijn ». 

Ze werd door onze mensen ten 
zeerste op prijs gesteld. 

Het afdelingsbestuur heeft onze 
simpatieke kopman dan ook on
middellijk gevraagd, een tweede 
voordracht te willen houden in 
februari. 

Op de eerste maandelijkse ver
gadering van onze spaarders in 
de « Lange Wapper » was provin
cieraadslid Herman Wagemans te 
gast me t zijn sprekende pop Lo-
wieke. Onze oud-volksvertegen-
woordiger gat een gewaardeerd 
staaltje van «buiksprekerskunst». 

Nadien gaf ons oud-bestuursl id 
Raymond Mertens (Mon voor de 
vrienden) onverwacht een one-
man-show van de bovenste plank 
ten beste. 

De muzikale opluister ing van 
de avond werd verzorgd door 
vriend Huysmans met zijn accor
deon. Gaston Krols ontpopte zich 
tot een all-round animator . 

BRABANT 

Leuven 
Na jaren ter plaatse getrappeld 

te hebben, zijn de Vlaamse stu
denten te Leuven vast besloten 
eindelijk de Vlaams-nationale ge
dachte definitief te laten doorbre
ken. De vroeger vereniging VFS 
werd opgedoekt en — ter gelijk
schakeling met Gent — hebben 
we ons allen verenigd in de VNSU-
Leuven. Reeds tijdens de eerste 
week van he t n ieuwe akademie-
jaar behaalden we kr imineel ver
rassende resul taten. Het ledenaan
tal klom reeds driemaal zo hoog 
als vorig jaar. Vanzelfsprekend zal 
gedurende de maand oktober een 
ver doorgedreven propaganda ge
voerd worden aan onze Abna Ma
ter. 

Alle Vlaamse s tudenten moeten 
het als h u n plicht aanzien lid te 
worden van deze enige vereni
ging die de Vlaams-nationale stu
denten g^roepeert te Leuven. 

Gedurende deze groots opgezette 
kolportagemaand zal ons morele 
steun gegeven worden door nie
m a n d minder dan de voorzitter 
van de Vollksunie, Meester Frans 
Van der Eist, die zal komen pra
ten over de toekomstplannen van 
de VU na de verkiezingen. De na
kende aanvang van he t n ieuw par
lementair jaar geeft deze eerste 
bijeenkomst een bizondere char
me. 

Alle s tudenten en Leuvenaars 
zijn uitgenodigd op 26 oktober 
e.k. te 20 u u r in de zaal « Cris-
tal », Parijsstraat 12, Leuven, 
waar ook l idkaarten k u n n e n ver
kregen worden. 

St. Pieters-Jette 
De algemene ledenvergadering 

heeft plaats op woensdag 3 no
vember e.k. te 20 u u r in de Steyls-
straat 115 (lijn van t r a m 11 — 
op 300 m . van de hal te van de 16 
aan he t kerkhof van Je t t e ) . 

Te dier gelegenheid zullen sta-
turai re verkiezingen worden ge
houden me t het oog op de samen
stelling van een n ieuw bes tuur . 

Kandidaturen voor een bes tuurs
functie worden met ongeduld in
gewacht op he t adres van onze 
kantonale gevolmachtigde : J a n 
de Berlangeer, Leopold I-straat 
354. Jette (Brussel). 

Of k u n n e n nog tot onmiddellijk 
voor de vergadering bij de voor
zitter worden ingediend. 

Ternat 
NIET VERGETEN 

De jaarlijkse mossel- en friet-
kermis vindt plaats op 6, 7 en 8 
november 1965 in het lokaal Ty
rol, Assesteenweg 41, te Teypj^t. 

Geen enkele Vlaming ontbreke I 

zoekertjes 
Welk Vlaamsvoelend meisje wil 

haa r rondagnamiddag ten dienste 
stellen van lieve kleine rakkert
jes van 6 tot 8 jaar (jongens) ? 
En di t in he t Brusselse. Aange
name jeugdkr ing Min imum 15-
16 jaar . Tel. 15.29.06. 

Zoek werk : e rns t moloren-me-
kanieker. Sohrijv. VU-sekr. afd. 
Antw.-Stad, Frankrijklei 8, Antw. 
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LIMBURG 

ë^'BRKING 
In de loop van d ° voorbije we-

ken werden heel wat kontakten 
gelegd. 

De heren Lenssen, Raskin, Cup
pens hebben meerdere mensen 
aangezocht in de Maaskant, die in 
de werking xuUen betrokken wor
den . Deze kontakten lulJen nog 
verder gezet worden. 

Te Peer (J . Knevels) had er een 
fcestuursvergadering plaats me t J. 
Cuppens , waarop de toestand en 
de organisatie in kan ton Peer 
werden besjwoken (splitbing In 
B M . Peer - afd. Bree). 

Te Bilzen had er een zeer vrucbt-
fcare kantonale kontaktvergadering 
plaats . Kanton Bilzen zal na en
kele weken, volledig georgaxiiseerd 
ï i jn . 

Wie verder aan de u i tbouw wil 
deelnemen kan kontakt opnemen 
m e t een plaatselijk prop.igandi»-! 
of met J . Cuppens, Brug] 32, 
Bree, tel. 011-66166. 

PROVINCIAAL KOMITE 
Op vrijdag 1.5 okt. j l . had er een 

vergadering van he t Provinciaal 
Kamité plaats te Hasselt 

Met een bijna voltallige opkomst 
s tar t te de vergadering. Werd be
sproken : overzicht van de gedane 
werk ing en resultaten, opdrach
ten voor volgende weken, verkie-
zingfsuitslagen, organisatie, Voer
streek. 

Na de7e vruchtbare werkverga
der ing gingen de leden u i t elkaar 
m e t een vast opl imisme in de toe
komst en de overtuiging op goe
de weg te zijn van een stei'ke en 
uitgebreide werking in Limburg . 

DE VOERSTREEK 
In reger ingskl ingen spreekt 

men over een « Slalxiut voor de 
Voer ». Begrijpe wie kan 

Het i<s daarom dr ingend nodig 
in de Voer nu zo spoedig moge
lijk in het offensief Ie treden, om 
niet achteraf in het strijdperk te 
moeten treden, wanneer alles 
reeds in « Bru««el « beslist is. 

Hiervoor zal binnen afzienbare 
tijd de nodige werking aan de 
gang gezet worden om heel Lim
b u r g achter de Voer te stellen. 

Has$(eit 
De Hasseltse kunstschilder Tos 

Scheurs die onlangs in september 
te Hasselt tentoonstelde en er 
guns t ig onthaald werd door 't 
k u n s t m i n n e n d publiek, zal van 23 
oktober tot 4 november te Ant
werpen in « VTB-«tudio Hendrik 
de Braekeleer », St. Jacobsmarkt , 
een selektie uit zijn schildersakti-
viteit der laatste drie jaren voor
stellen. 

Als schilder en akwarellist put 
deze in een uitgebreid reperto
r i u m , dierenkomposilies vol bewe
ging en zuiver atmosferisch voor
gestelde landeigenschappen in een 
beperkt k leurengamma, wisselen 
af met genreachtige f igunrkompo-
sities met dansers of marktscè-
nes. 

Naast deze onderwerpen weet 
ook de zee en haven h e m te in
spireren tot een harmonische kleu-
renschepping. Wij wensen Jos 
Schreurs te Antwerpen een suk-
sesvolle konfrontatie met 't kr i t i 
sche publiek der grootstad. Wie 
tijdens de Allerlieiligendasen in 
Antwerpen vertoeft, mogen wij 
aanraden eens b innen te lopen en 
onze vriend te bezoeken. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Jaargetijde van H. Staf De 

Clercq. Op zondag 24 oktober mis 
om 11 uu r bij de Eerw. paters 
Oapucienen t« Aalst. 

Aaitert 
Op 13 nov. te 20 uu r in de za

len « Capitole » : eerste groot ver
broederingsbal West- en Oost-
T laanderen . Twee orkesten, zang 
door Louis Neefs en Luc Van 
Hoesselt, animator André Fredal, 

Gent 
KOLPORTAGE 

Na twee geimprovizeerde blitz-
kolportages in de Veldstraat waar
bij wij reap. 70 en 80 n u m m e r s 
verkoohten volgt er thans een der
de, vandaag eaterdag 23 October. 

Wij verzamelen te 16 u u r in de 
Roeland. 

Kruibeke 
MBETIAG 

Voor een overvolle zaal stelde 
voorzitter Staf Ghys de spreker 
van de avond Drs. M. Cappieters 
voor. Deze besprak eerst de rege-
l•ings^ erklaring. 

I n zijn pleidooi \'oor een mo
derne part i j legde hij de nadruk 
op de noodzakelijkheid van een 
klare doktr ine , geschoolde kaders 
en een rusteloze, open aktie. 

Drs. M. Coppieters houdt zit-
dag, elke vieixJe woensdag van de 
maand in het lokaal Cambr inus , 
Kruibekestraal n r ] te Bazel en 
in verband daajinee kondigde hij 
ook de opening aan van een vast 
sekretariaat voor sociaal dienst
betoon te St Niklaas. 

Na de vergadering werden twin
tig nieuwe leden genoteerd 

De afdeling Scheldekanl, ge
sticht op 4 jun i over vier gemeen
ten, m e t enkele tientallen ver
spreide leden, vervijfvoudigde 
haar eCfektief in enkele maanden ; 
ze ètaat n u praktisch klaar met 
een kader voor het oprichten van 
drie zelfstandige afdelingen n.1. te 
Kruibeke, te Bazel en. te Rupel-
monde . 

Ter gelegenheid van ons ge
meen schappelijk win terd an sf eest, 
einde november, hopen wij ons 
200ste lid in te schrijven. 

WEST-VLAANDEREN 

PROVINCIE-RAAD 
Op veler verzoek geven wc hier 

in telegramstijl de samen^at t ing 
van de tussenkomsten der VU-
fraktie. Terwijl d h r J. Lievens als 
quaestor werd gekozen, formu
leerden de h h . De Ganck en De-
vriendt voorstellen in verband met 
de landbouwpolit iek van de pro
vincie.,, (overstromingen in de 
Westhoek, ongevallen met stie
ren, rein-houden van onl)e^ aar
bare water lopen) . Dhr Deman 
was de redakteur van de motie in 
verband met de incidenten op de 
bedevaarlweide. 

Dhr Depoorter kwam in de com
missie tussen over de huisves-
lings- en sociale politiek, w.o. de 
huisvest ing van landbouwers, ver
zet tegen de af'-chai'fing van pro
vinciale bouwpremie. Dhr Zwae 
nepoel behandelde in openbare 
zi t t ing zeer gevat de ruimtelijke 
ordening in West-Vlaanderen en 
kloog de grondspckulaten aan. 

Over meerdere van deze punten 
gaf dh r Van In in openbare zit
t ing het s t andpun t van de frak-
tie weer Tenslotte zijn voor de 
volgende zittingen (behandel ing 
van de provinciale begrot ing voor 
1966), tussenkomsten voorzien 
van onze gekozenen Blanckaert, 
Deman, Depoorter, Van In en 
Zwaenepoel. 

Hel rezultaat van deze aktivi-
teit is dat zowel de CVP-meerder-
held als de andere oppositie-par
tijen uit een soort slaap zijn op
geschrikt. 

Assebroek 
Op 16 okt 11. koos de afd. een 

nieuw bes tuur ; in dit n ieuw be
s tuu r zullen zetelen de h h . De 
Vriese, Reynaert, De Bruyne. 
Geldhof, Van Severen en Masyn 
Meteen werd de redaktie van een 
plaatselijk kontakt-blad vaste 
vorm gegeven. Dit konlakt-blad 
zal tegen november a s . voor de 
eerste maal verschi.jnen. 

Blankenberge 
We mogen \aslstellen dat de 

afd. Blankenberge qua ledenaan
tal nog altijd de sterkste i s ! Een 
biezondere bestuursvergadering 
zal dezer dagen de keuze van een 
nieuw afd. bes tuur voorbereiden. 
Kandidaturen mogen nu reed« op
gegeven worden aan sekr. Julien 
\ an Parijs, leperstraat 7, Blanken
berge. 

Brugge 
BESTUVRSIIERKIEZING 

De leden van de afd. stonden 
op 16 okt. 11. voor de onaiiogelijke 
taak ui t 11 even verdienstelijke 
kandidaten 6 bestuursleden te 
kiezen. Kwamen tenslotte ui t de 
bus de h h . Bols, De Caluwe, De-
jonghe Hugo, Dejonghe Fernand, 
De Groote en Vernieuwe. Er werd 
beslist het bes tuur onmiddellijk 
met de nodige wijkleiders u i t te 
breiden en h ier in ook Zeebrugge 
te laten vertegenwoordigen. 

VLAAMSE KRUIS 

De lessenreeks in EHBO kende 
een groot sukses. ' 

Deze lessenreeks gaat verder ie
dere woensdag-avond vanaf 20 u u r 
te Brugge, lokaal VTB, Wollestr. 
Belangstellenden k u n n e n n u nog 
aanpikken. De cyclus is gratis 
toegankelijk. 

Diksmuide 
KOLPOHTAGES 

Kortemark, Handzame, Zeve-
kote, St. Pieterskapelle en Leke 
waren, spijts de geringe opkomst 
van de propagandisten, een suk
ses. Een nieuwe kracht (Willy 
Vanhee) heeft op 3 kolportages 
73 bladen verkocht. 

De volgende tocht vindt plaats te 
Gistel op zondag 31.10.65. Wij 
doen beroep op gans het arron
dissement. Verzamelen om 9 uu r 
30 op de Markt te Gistel. 

NAiR ROESELARE 
Zondag 24 oktober herdenking 

der overleden Vlanningen te Roe-
selaere. 

Wij vertrekken aan het «Vlaams 
Huis» te Diksmuide om 9 u u r 30; 
autos zijn ter beschikking. 

ZITDAGEN 
Zondag, 24 okt, 1965 te St. .To-

kobskapelle, café «Gemeentehuis» 
bij Cyriel Duraon om 11 uur . 

Woensdag 27 okt. 1965 te Diks
muide , café « Vlaaims Huis », 
IJzerlaan 83 om 20 uu r 30. 

Oostende 
Onder het mot to « Ons hoort 

het Noordzeestrand » nodigt de 
« Vlaamse Klub Kust » uil op het 
groot avondfeest, op zaterdag 30 
oktober a.s. in hel Kursaal te Oos
tende 

Hel leest begint om 21 u u r 
in de Ambassadeurszaal en wordt 
opgeluisterd door hel gekende or
kest Stan Philips 

Toegangsprijs 100 fr. 
Avondkledij verplicht. 

Roeselare 
DODENHERDENKING 

Op zondag 24 oktober houd t 
West-Vlaanderen zijn veertiende 
dodenherdenking Ie Roeselare. 
Te 10 uur H. Mis in de Paters
kerk met kanselrede door Dom 
Albertus Pil, Benediktijn; te 11 
uur herdenkingsplechtigheid in 
de zaal Gloei. Spreker Bob Degol. 

Steenbrugge 
DOM MODEST VAN ASSCIIE -
HERDENKING 

Op 30 oktober 1965 is hel 20 
jaar geleden dal Dom Moest van 
Assohe, abt der St. Pietersabdij 
van Steenbrugge, die een zeer 
voorname rol speelde in de litvjr-
gische en Vlaamse Beweging, over
leed. 

Daarom heeft het Davidsfonds 
West-Vlaanderen beslist op zon-
d,ig 10 oktober zijn Herfstgouwdag 
te houden te Steenbrugge. 

Tevens heeft het Davidsfonds 
het initiatief genomen te Steen-
b iugge een cyclus « Ontmoet ingen 
Kristendom en \A'ereld » te doen 
doorgaan, die voor de eerste maal 
plaats vond te Antwerpen in jun i 
1965. 

De Dom Modest van Assche-her-
denking te Steenbrugge begint op 
zondag 31 oktober te 9 u u r 45 aan 
de abdij, met de onlhul l l ing van 
gedenkplaat. 

Voor deze gedenkplaat kan men 
storten op por. 4643.20 van W. 
D'Hondt, Esperantoslr. 2, Asse
broek. 

Sint Kruis 
Terwijl het plaatselijk kontakt-

blad reeds aan z'n 6de n u m m e r 
is, verkozen de leden op 15 okt. 
een nieuwe afd. bes tuur . 

In een biezonder opgewekte 
s lemming , werd unan iem het 
vertrouwen gegeven aan Mvr Van 
Vlaenderen-Tuyaert en aan de h h . 
Dombrecht, T immerman , Vande-
moorlel Mare, Schaepdryver Yvan 
en Van Moortel Jozef. Het aftre
dend en nieuw gekozen bestuur 
ral tot einde 1965 elke 4de vrij
dag van de maand samenkomen. 

Sint Michiels 
Het altredend bestuur samen 

mei de nieuwgekozen ploeg duid
de enkele wijkleiders aan en vaar
digde d h r Luc Seys af naar de arr. 
raad. Worden verder aangepakt : 
abonnementen.-werving en kern
werking Oostkamp. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
m e t 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
me t 
Gebreve teerde ka rkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

,STAK' 
(Brevet : 512767) 

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

Indien U geen ve rkoper 
in u w omt rek kent , s t u u r 
ons een kaar t je en ^ w e 
de dichts t bijgelegen ver
zenden U het ad res van 
koper S ta r Zele. 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30J 

A N T W E R P E N 
Alle kwallteltsspeelgoed 

Spellen voor groot en klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open to t 21 uur . 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

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

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus. 149. Oent; 
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, betrouwTolle ern
stige, moderate Vlaanu-
Eersterangs - HuweUJks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor iedereen I Alle^ ge
heim I Medewerking ran 
priester. Dagelijks 4 tot 6 
verlovingen. 

Aanbevolen 

Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het " Vee huis » 
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 Huls 

«DE VRIENDSCHAP.) 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers Vü 
Huish App. - Radio-T, V.-

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

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S D e u m e Z . 
Van Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent: De Coene, Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

BOEKEN TiJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse tektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

HOTEL•RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof n 

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

« Vlaiuns 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 

MIDDBLKERKE 
« Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting T. leden V.D. 

JWi 

i 
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WAAR STAAN 
W J MET DE 

KULTURELE 
AUTONOME? 

De Kultuurraad voor Vlaan
deren heeft aan de regering 
een memorandum betreffen
de de kulturele autonomie 
overhandigd. Het is een zeer 
'degelijk en inhoudrijk stuk 
dat op eigen initiatief en 
ongevraagd opgesteld werd. 

Ter gelegenheid van de be
spreking van de regerings
verklaring heb ik het be
treurd dat de eerste minis
ter het overbodig gevonden 
had gezaghebbende Vlaamse 
instellingen of organisaties 
te raadplegen en ik noemde 
o.m. de Kultuurraad voor 
Vlaanderen. Dit memoran
dum bewijst hoe nuttig het 
inderdaad voor de eerste mi
nister zou geweest zijn, zijn 
licht op te steken bij een 
instelling zoals de Kultuur
raad, die wel niet zal ver
dacht worden van « extre
misme ». 

Naar aanleiding van dit 
memorandum, dat mij door 
de voorzitter van de Kul
tuurraad toegezonden werd, 
heb ik mijn dossier over de
ze kwestie ter hand genomen 
en ik heb eens te meer moe
ten vaststellen hoe ontgoo
chelend de sukkelgang naar 
kulturele autonomie is- In 
1958 heb ik een brochure 
uitgegeven gewijd aan dit 
onderwerp, waarin ik zeer 
scherp de moedwil aange
klaagd heb van de traditio
nele partijen om op dit stuk 
iets te verwezenlijken. Se-

I 

dertdien zijn weer vele jaren 
voorbijgegaan en ik zou het 
vervolg kunnen schrijven : 
om een aantal nieuwe bewij
zen te geven van deze moed
wil. Er werd immers gedu
rende deze jaren praktisch 
niets verwezenlijkt dat zou 
kunnen beschouwd worden 
als een ernstige stap in de 
goede richting. 

In de regeringsverklaring 
van de heer Eyskens werd in 
1958 de oprichting beloofd 
van kultuurraden « die een 
werkelijke macht zullen heb
ben ». 

Er kwam uiteindelijk niets 
van terecht. 

Na de verkiezingen van 
1961 werd door de Kultuur
raad voor Vlaanderen aan de 
Koning en aan de kabinets
formateur een memorandum 
overhandigd waarin toen ook 
reeds gepleit werd voor kul
turele autonomie. 

Opnieuw werd in de rege
ringsverklaring van de heer 
Theo Lefèvre o.m. de oprich
ting beloofd van kultuurra
den « die een werkelijke be
voegdheid (zuUen) bezitten». 
Nogmaals werd deze rege
ringsbelofte niet gehouden 
en kwam er niets van te
recht 

Naar aanleiding van de 
voorbereiding van de grond
wetsherziening werd het pro
bleem van de kulturele au
tonomie gesteld en in de 
besluiten van de Ronde Ta-

felkonferentie vinden wij 
een hoofdstuk gewijd aan de 
Kulturele Autonomie. De be
sluiten van de Ronde Tafel-
konferentie werden « ne va
rietur » door de partijkon-
gressen van de CVP en de 
BSP goedgekeurd. De huidi
ge, nieuwe regering wenst 
er zich stipt aan te houden. 

Ik heb in de redevoering 
die ik op 23 maart 1965 t i j 
dens het debat over de 
grondwetsherziening in de 
Kamer gehouden heb scher
pe kritiek uitgebracht op de 
voorstellen vervat in dit 
hoofdstuk van de besluiten 
van de Ronde Tafelkonfe-
rentie, door de regering en 
door de twee regerende par
tijen bekrachtigd. 

Het verheugt mij te kun
nen vaststellen dat de door 
mij uitgebrachte kritiek in 
feite terug te vinden is in 
het memorandum van de 
Kultuurraad. 

Weliswaar heeft de Kul
tuurraad zich zoveel moge
lijk onthouden van kritiek 
en is het memorandum ge
steld in een positieve geest : 
in feite echter zijn de voor
stellen of eisen in het me
morandum geformuleerd, de 
erkenning van het gefun
deerde van mijn kritiek en 
een poging de besluiten van 
de Ronde Tafelkonferentie 
in aanzienlijke mate te ver
beteren. 

Wat in dit memorandum 

voorgesteld wordt gaat, zon
der werkelijke kulturele au
tonomie in te houden, veel 
en veel verder dan wat ons 
voorgespiegeld wordt door de 
partijen en de regering-

Een vergelijking tussen de 
voorstellen van de Ronde 
Tafel en de voorstellen van 
de Kultuurraad doet de on
toereikendheid van de eerste 
schril uitkomen. 

Wanneer wij dit memo
randum overlezen en over
wegen, geven wij ons reken
schap van de afstand die ons 
scheidt van een gezonde en 
aanvaardbare toestand, van 
het onduldbare van de hui
dige situatie. 

Het is ongetwijfeld ver
heugend dat in Vlaanderen 
daarover een grote eensge
zindheid bestaat — alhoewel 
wij zouden kunnen vaststel
len dat reeds van voor de 
oorlog daarover eensgezind
heid bestond zonder dat po
sitieve verwezenlijkingen 
konden geboekt worden. In
tegendeel verdwenen na de 
oorlog de schamele vooroor
logse verwezenlijkingen, zo
als de Kultuurraden. 

Twintig jaar na de oorlog 
zijn wij nog niet zo ver dat 
er opnieuw Kultuurraden op
gericht werden. De bestaan
de Kultuurraad is immers 
geen door de wet opgericht, 
officieel organisme, maar 
een amanatie van de Vlaam
se provincies zonder wette
lijk statuut en dus zonder 
bevoegdheden 

Indien wij dit memoran
dum waarderen als een po
sitief en konkreet voorstel, 
ook al gaat het niet zo ver 
waarachtige kulturele auto
nomie voor te stellen en ons 
er over verheugen dat een 
aantal Vlaamse personalitei
ten er hun handteken onder 
plaatsten, toch moeten wij 
de realistische vraag stellen 
die zich als het ware op
dringt : zal er met dit me
morandum meer rekening 
gehouden worden dan met 
het vorige, dat van 1961? 
Wij vrezen van niet. omdat 
wij sedert vele jaren reeds 
de getuigen zijn van de 
moedwil der officiële instan
ties ter zake. 

Voor mij is het een uitge
maakte zaak : do gezagheb
bers in dit land willen aan 
de Vlamingen geen kulturele 
autonomie verlenen, zij zul
len er zich zo lang mogelijk 
en hardnekkig tegen ver
zetten. Niet openlijk, want 
bij wijze van toegeving aan 
de Vlamingen werden zij be
reid gevonden het woord te 
gebiniiken en over kulturele 
autonomie te spreken. Dit is 
misleidend, het is boerenbe

drog : hun schamele voor
stellen bewijzen dat zij het 
niet ernstig menen, dat zij 
in feite gekant zijn tegen 
waarachtige kulturele auto
nomie en slechts bereid, in
dien het niet anders kan, tot 
schijntoege vingen. 

Wie zich daarover illuzies 
maakt miskent de werkelijke 
stand van zaken en de opge
dane ervaring. Het zou in de 
gegeven omstandigheden een 
utopie zijn te geloven dat de 
regering of de regerende par 
tijen de konkrete voorstel
len vervat in dit .memoran
dum zouden onderschrijven 
en bijtreden. 

Wij zouden bereid zijn om 
gedeeltelijke verwezenlijkin
gen op prijs te stellen, maar 
wij zijn niet bereid om ons 
te laten afschepen met een 
dode mus. Wij achten het 
geen realistische politiek het 
probleem van de kulturele 
autonomie dat gesteld is, 
weer voor jaren te laten be
graven mits enkele schijn-
toegevingen die in de prak
tijk niets zullen wijzigen aan 
de gekende toestand 

De Vlamingen zouden zich, 
over de partij grenzen heen, 
in de schoot van een instel
ling zoals de Kultuurraad, 
akkoord moeten stellen dat 
hun eisen een redelijk mi
nimum zijn, een stap s ech t s 
in de goede richting, en dat 
zij in geen geval bereid zijn 
genoegen te nemen met min
der, dat zij radikaal en eens
gezind zullen weigeren zich 
te laten afschepen met een 
aalmoes 

Liever geen Kultuurraden 
dan Kultuurraden «met ad
viserende bevoegdheid », op
dat het probleem in alle 
scherpte zou gesteld blijven. 

De Vlaamse pers heeft 
gunstig gereageerd op het 
memorandum van de Kul
tuurraad Wij geloven noch
tans niet dat mag verhoopt 
worden dat de regering er 
rekening zal mee houden. 

Het is en blijft onze over
tuiging dat een gedeeltelijke 
oplossing van het probleem 
van het samenleven van Vla
mingen en Walen, door kul
turele autonomie b.v., on
waarschijnlijk is zolang niet 
de staatsopvatting zelf over
wonnen wordt die aan de 
grondslag ligt van de unitai
re en gecentraliseerde Bel
gische Staat : het is een 
fundamentele keuze tussen 
unitarisme of federalisme en 
er is geen tussenoplossing. 
De o.i. onvermijdelijke mis
lukking waarachtige kultu
rele autonomie voor Vlaan
deren te bekomen zal daar
van een bewijs zijn. 

Mr. F. Van der Eist. 

OOK JIJ KAN BOUWEN 11 

SLECHTS EEN ADRES 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN. 

«••iffl 
Mooie landelijke villa, ekonomlsche stijlvolle halve villa, ruime standlngvolle meesterwonlngen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 

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

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 
ANTWERPEN 

. Meir 18 

(03)32.92.18 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

•Molenstraat, 39 

(011)544.42 


