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EINDELIJK 

VRIJ! 
( tvo) Sinds de rel in verband met Franse preken drie 
weken geleden zaten tot donderdag twee mensen 
opgesloten. Voor die wekenlange opsluiting bestond 
er niet de minste reden De feiten — «weerspannig
heid aan de polit ie» — waren miniem en vergden 
geen bijkomend onderioeli Het gevaar dat de be
schuldigden zich zouden onttrekken aan het gerecht 
was louter denkbeeldig. Daarover was wel iedereen het 
eens « Oe Standaard » wiidde een » Kcho » aan rte 
ook volgens dit blad ongerechtvaardigde verlengde 
aanhouding Andere Vlaamse bladen protesteerden 
eveneens. Zells de « Libre » vond de verlengde aan-
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houding en vooral de omstandigheden waarin ze ge
schiedde onaanvaardbaar 
Welke waren die omstandigheden? Frokureur De Cuy-
per gal tiet merkwaardige oevei dat üe twee aange
houdenen m geen gevai mochten vri.lselaten worat-n. 
Madat hu dat bevel haa gegeven verdween hi] met 
de noorderzon vooi een maand vakantie in tiet bui
tenland zonder achterlating van adres De vri.ilatnig 
van de jongelui werd dus blijkbaar tot begin septem
ber uitgesteld. 
Ieder verzoek tot vrijlating is dan ook lot donderdag 
afgeschampt op net ten dat de achtbare tieer proku-
reur des konmgs te Veurne gewoonweg niet beschik
baar was en dwingende richtlijnen nad achtergelaten. 
Een dergelijke toestand kon niet anders dan een 
schandaal worden genoemd ben dergelijke oeslisMng 
en houding konden alleen verklaard worden door het 
feit dat de prokureur, vooruit lopend op de ultieme 
beslissing van de rechtbank en voorbijgaand aan de 
eigenlijke grond van de beschuldiging («weerspan
nigheid aan de polit ie» en niet «ordeverstor ing») 
repressie! heeft wensen op te treden i o v betogingen 
tegen Franse preken Dat was niet zijn taak ! 
Het is daarenboven duidelijk dat het optreden van 
prokureur De Cuyper bijna automatisch tot een ver
scherping van de toestand moest leiden De man die 
aan de bazis lag van de betoeing verleden zondag 

te Oostende, was niemand anders dan de Veurnse pro
kureur. Uat men in Vlaamsgezmde middens met 
voorbij kon gaan aan een dergelijk tergend gevai v an 
willekeur moest toch voor iedereen duidelijk zijn. 
Ook de beslissing van de heer Piers om de betoging 
te Oostende te verbieden, was alles behalve demokra-
tisch te noemen De heer Piers heeft met prokureur 
Cuypers dit gemeen dat van zodra hij zijn beslissing 
had genomen, ook hij naar het buitenland vertrok. 
Objektieve waarnemers te Oostende waren het er 
over eens dat de betoging zelf een ordelijk verloop 
kende en dat de spuiterij (die meer aan toeristen en 
voorbijgangers dan aan betogers schade berokkende) 
overbodig was en waarschijnlijk veroorzaakt door het 
feit dat de rijkswacht te doen had rnet een verboden 
betoging. 
Het was ondenkbaar — zeker in uie wiusiandigheden 
— dat de twee gevangenen verder aan hun lot zouden 
overgelaten worden Zoals onze lezers uit de dagblad
pers hebben vernomen, werden midden dezer week 
alle schikkingen getroffen om morgen zondag te 
Brugge een grote solidariteitsbetoging te houden. 
Op het allerlaatste ogenbhk is dan — met veel ver
traging — toch ergens het gezond verstand gaan spre
ken : donderdagnamiddag waren Frieda Witters en 
Joris Dubois eindelijk vrij. 
De solidariteit is ditmaal sterker geweest ! 
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2 DE VOIKSUNIC 

DONK - MEER 

Mijne Heren, 

In het Weekblad « De Volks-
unfe » van 7 augustus 1965, op 
blz. 8 en 9, heb ik met aandach
tige belangstelling de publikatie 
gelezen onder de hoofding : «De 
Donk te Üvermere ». 

In verband daarmede weze het 
mij geoorloofd bizondere aan; 
dacht te vragen voor de bena
ming van het meer. 

Met de plaatsbenaming «Over-
mere Donk » wordt de objekti-
viteit schromeliik geweld aange
daan. Het grootste deel van het 
meer en zijn instellingen ligt nl. 
op grondgebied Uitbergen. 

S.D.C. - Burgemeester 

Uitbergen. 

MOYERSOEN 

Waarde Redaktie, 

Moyersoen krijgt nu een enige 
gelegenheid om zijn woorden in 
daden om te zetten. Hij die het 
federalisme met alle mogelijke 
drogredenen bekampt, inbegre
pen de « dubbele munt ». 

Nu hij minister van landsver
dediging geworden is. God weet 
•waarom, wordt hem de kans 
geboden de onnoemelijke wan
toestanden op dit ministerie 
recht te zetten, niet alleen in d'e 
richting van de 50-50-verhouding 
maar wel (volgens zijn eigen 
stelling) van 60/40, ten voordele 
van de Vlamingen, tot en met de 
top. 

Alleen daden zijn van tel, 
mijnheer de eerste krijger van 
Ziine Majesteit. 

Of zouden de argumenten die 
Moyersoen aanwendt om het 
federalisme te bekampen niet 
meer van toepassing zijn eens 
dat hij aan het hoofd staat van 
een der meest besproken mini
steries op gebied van Vlaamse 
achteruitstelling ? 

In ieder geval belooft zijn 
minister-termijn, kort of lang, 

nog heel waf siof op te jagen. 
Dat V.U.-volks vertegenwoor

diger Matthe.Nssens, die geduren
de vorige legislatuur de heer 
Segers reeds zo vaak het vuur 
aan de schenen legde, er maar 
gietig zijn werk van maakl. 

B.H. - Erembodegem. 

HET LEGER EN WIJ 

Geachte Redaktie, 

Naar aanleiding van ujv arti
kelen in de « Volksunie » van 
14 dr. betreffende het gebruik 
van de talen in de militaire in
richtingen van Brussel-Hoofd-
stad ben ik zo vrij er uw aan
dacht op te vestigen dat reegis 
op 3 juni 1961 de Vlaamse \'olks-
beweging een verzoek tot minis
ter Segers gericht heeft om de 
helft van de militaire inrich
tingen aldaar in het Nederlands 
te beheren en de andere helft in 
het Frans. Tevens werd gevraagd 
om die militaire .scholen van 
Brussel-Hoofdstad, die een meer
derheid hebben van nederlands-
talige leerlingen, in het Neder
lands te besturen. Na aandringen 
op een antwoord liet voornoem
de minister aan de V.V.B, weten 
dat hij via de Taaiinspectie van 
het leger op het verzoek zou 
antwoorden. Dit antwoord kwam 
nog altijd niet toe en dhr Segers 
is intussen geen minister van 
Landsverdediging meer. Het spel 
kan nu met dhr Moyersoen her
beginnen en dat is dan in 1965 
Vlaamse « strijd ». 

Mag ik er tevens op wijzen 
dat destijds minister Spinoy de 
militaire inrichtingen van Vil
voorde en Tervuren onttrokken 
heeft aan het regime voorzien 
voor dergelijke inrichtingen van 
Brussel-Hoofdstad, zodat lo
gischerwijze het beheer in be
doelde inrichtingen uitsluitend 
in het Nederlands moet geschie
den ? 

Ik vestig bij de/e gelegenheid 
uw aandacht op het feit dat de 
Vlaamse pei-s liet verkeerdelijk 
altijd heeft over het taaieven-
wicht bij de strijdkrachten. De 

wet voorziet (gelukkig maar !) 

geen dergelijk e\en\vicht, maar 
schrijft een kaderverhouding 
voor, welke tot nog toe 60 % 
iieilerlandstaligen en 40 % frans-
taligen is. Voor de militaire in
richtingen van Brussel-hoofdstad 
dient echter, uit hoofde van art. 
25 van de vigerende taalwet, 
wel een taalevenwicht bij he"t 
kader te zijn. Na 27 jaar toepas
sing van deze wet is dat even
wicht bij het kader nog niet 
bereikt bij de ... onder-officie
ren ! Men kan dus denken hoe 
het bij de officieren is ! 

Onder beheer dient verstaan 
(Ie taal van het commando bij 
het korresponderen met de hoge
re instanties en het departement, 
de taal van de boekhouding, van 
de diensten van de betaalmees
ter, van de huishouding, van het 
personeel met dien verstande 
dat dossiers betrekking hebben
de op een personeelslid of leer
ling dienen opgemaakt in de 
taal van het taalstelsel van de 
geïnteresseerde. 

De militaire inrichtingen en 
scholen gevestigd in Brussel-
Hoofdstad zijn nationale inrich
tingen en dienen op te houden 
een faktor van verfransing in 
de hoofdstad te zijn. Het verzoek 
van de V.V.B, was dus logisch 
en zeer gewettigd, vermits dhr 
Segers op een parlementaire 
vraag van kamerlid Mattheys-
sens cynisch moest bekennen dat 
de administratie van de Konink
lijke Militaire School (zie hoger 
wat men onder administratie nf 
beheer dient te verstaan) in het 
Frans geschiedt, alhoewel deze 
school voor 60 % Vlaamse leer
lingen telt ! 

B.B. - Antwerpen. 

FRANSE PREKEN 

Het provinciaal bestuur van 
de V.V.B.-West-Vlaanderen be
sprak de evolutie van het ge-
briuk der talen tijdens de zomer
periode in de seizoenkerken aan 
de kust. 

Het volgende werd vastge
steld : 

— de richtlijnen van het epis-
kopaat betreffende de verhou
ding 2/3 Nederlands en 1/3 
Frans, beperkt bovendien tot 
het sermoen, worden praktisch 
nergens nageleefd. AI te zeer 
laten de predikanten zich mee
slepen door hun toevallige 
I'ranse welsprekendheid. 
— de richtlijnen waarin aan de 
pastoors de verplichting wordt 
opgelegd eksklusief het Neder
lands als liturgische taal te ge
bruiken, zoals voorgeschreven 
in het herderlijk schrijven voor
gelezen op 4.7.65 in de .strand-
kerken, worden heel vaak ver
minkt of genegeerd. Te Knokke-
Het Zoute veroorlooft de pas
toor zich zelfs het Frans als 
liturgische taal te gebruiken. 
•— daaruit blijkt eens te meer, 
dat vele pastoors - de goede wil 
van het bisdom ten spijt ! - de 
bisschoppeliike richtlijnen blij
ven overtreden en zich niet 
storen aan de instrukties van 
Mgr. De Smedt. 

De V.V.B, herinnert er aan 
(lat die slechte wil bestaat, spijts 
het feit dat ze de huidige rege
ling - als overgangsmaatregel -
heeft geduld. 

Niettegenstaande dit alles, ver
zoekt de V.V.B, haar leden deze 
overgangsmaatregel te blijven 
eerbiedigen tot einde augustus. 

Het bestuur bevestigt dat 
daarna alle Franse preken die
nen te worden afgeschaft, het
geen duidelijk de wens blijkt te 
zijn der Vlaamse bevolking. Het 
provinciaal bestuur der V.V.B.-
West-Vlaanderen neemt nu reeds 
maatregelen om dit te verwezen
lijken. 

V.V.B. - West-Vlaanderen. 

GEVANGENEN VRIJ ! 

(ieachte Redaktie, 

Met meer dan verontwaardi
ging vernamen wij via de kran
ten dat de beide personen, die 
aangehouden werden tijdens de 
relletjes tegen de F"ranse preken 
te Koksijde, minstens nog eep 
maand onder arrest blijven. 

Zoiets kunnen wij niet dulden! 
Of moeten wij ons misschien 

laten behandelen als bandieten 
en moordenaars ? 

Ik doe een dringende oproep 
tot de Volksunie om een niet af
latende aktie te ontketenen om 
die twee personen, waaronder 
een meisje van 19 jaar, vrij te 
krijgen. 

De verontwaardiging in de 
Vlaamse middens over deze han-
delwijze van het gerecht is zeer 
groot. 

Het is onze plicht uit Vlaamse 
solidariteit alles in het werk te 
stellen wat ook maar enigszins 
tot de mogelijkheden behoort om 
deze beide mensen uit de gevan
genis te halen. 

Solidariteit en kameraadschap 
mogen in de Vlaamse beweging 
geen ijdele woorden zijn ! 

V.L. - Antwerpe't 

IN DE VOERSTREEK 

Mijheren, 
Bij ons laatste verblijf in de 

zo schilderachtige oostelijke uit
hoek van ons gebied, bleek weer 
eens niet alleen dat velen die 
« lutte »- en « retour j-briefjes 
vóór hun ven.ster hangen (of 
moeten hangen), zelf niet begrif-
pen wat het betekent, maar dat 
zelfs plaatselijke overheden (val
se graven en konsoorten) niet 
helemaal op de hoogte zijn ; zo 
zagen we bijvoorbeeld in Teuven 
een glanzend-nieuw straatnaam-
bord waarop (het ook verkeerd 
gespelde) « Dorpstraat » letter
lijk vertaald stond als « Rue 
du Village ». Steeds weer bewij
zen de franskiljons dat ze ver-
muilezelde bastaards zijn ; ze 
willen de frankofoon uithangen, 
doch maken zich in ieders ogen 
belachelijk en zijn inderdaad 
noch mossel noch vis, 

S.E. - Gent. 

De redaktie draagt green verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
g:epubli(^eerde lezersbrieven Ze be-
houdt lich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

BABY-RELAX 

\N^ I WAGENS - STOELEN 

KWALITEITS-

SPEELGOED 

DE LAATSTE 
SNUFJES IN, 

DIEPESTRAAT 44 ANTWERPEN TEL. 32.44.30 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
<DE VOLKSUNIE > dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S De Lie. i Papenboek », Berendrecht TeL (03)73.66.&b 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M Lemonnierlaan 82 BruMel 1. TeL 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

flOLLUIKEN 

ROIXüIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle aystemen. 
VBNETIAANSa 
ZONMEBUMDEN 
Bediening met 
Itoorden • ot met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRIUA-FLEX 

A.JEüRISSEN-ClOOSTERMANSi ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVfN 

WENTEIPOORTEN 
In hout, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaardnitvoerlng ot 
naar gewenst model. 
Systemen «angepaat aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Hand' of elektrisehe bedlening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

& ZONEN PVBA 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) : 
L. VandcTClde, St Damlaanstr. IT, Wonunelgem - T 03-53.87.27 

W I M M A t . 

DIANALAAM, 10. BERCHEM - Antwerpen. - TeL : (03) 39.69.34. 

— Stelt ïijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
deren voor alle rerzekeringsvormen : Brand • 
Leven - Persoonlijke • Familiale • Auto • Wet • 
Burg. AanaprakelijkKeid. 

— Komt op het cerate verzoek raor : 
Overnam* ran beataande verzekeringapolisaen. 
Vienwe zaken bij hnwetijk. oprichten zaak, enx. 

Gr«ie Uu(: 
GlAZtN M MONTutM. 

Walter ROLAND 

HERMES 
S C I I v v L 54 Zuidlaau 
209-211 M. Lemonnierlaan 

Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 
• 

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

Dag- eD avondlesfsen. 
De achool waar Vlamin(«a 
sich thnia roeien. 

Beter en roordeliger. 
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BALPENNEN 

(Ü 

Sedert verleden zondag kennen 
wij (en vele tienduizenden met ons) 
iemand die — volgens zijn eigen 
zeggen — de IJzertoren « steen voor 
steen » heeft gebouwd. Nee, niet met 
zijn blote handen, hoewel wij ons er 
wel aan verwacht hadden. Maar 
door middel van balpennen! « Kom 
maor naodere bi vaodere, achten
dertig ]oar het IJzermonument ge
bouwd me dinne stillo hier » zo riep 
de man over de hoofden van de tien
duizenden die naar of van de bede
vaartweide kwamen. Hij was er schor 
van en nu en dan liep een lekje 
zweet over zijn perkamenten gezicht 
dat bleef glimlachen. Hij had een 
pet op zoals dagbladventers die dra
gen, versierd met de kentekenen van 
zijn waardigheid in geel en zwart. 
Hij stak schrijfstiften (in dezelfde 
kleuren) boven de hoofden en wees 
op gezette tiiden met groot gebaar 
naar een getaande foto, erarens t i j 
dens die 38 jaar genomen. 

De man die daar voor een houten 
hokje, met die gazettenleurderspet 
op het hoofd en een veelgebruikte 
tabaksdoos m de zakken van zijn 
lakense vest, balpennen voor de 
IJzertoren aan de man bracht, heet 
Richard Messure. Hij komt uit Kor
trijk en was daar voor zijn op pen
sioenstelling inderdaad dagbladven
ter ledere IJzerbedevaart heeft hij 
bijgewoond, steeds maar leurend met 
allerlei dingetjes die zo op het eer
ste gezicht niet veel aarde aan de 
dijk brengen : kentekens, wimpel-
tjes, liederboekjes en vandaag ' bal
pennen. 

Velen hebben misscnien om hem 
geglimlacht. Maar is het inderdaad 
niet zo dat hij het IJzermonument 
heeft gebouwd? Hij en al die kleine 
mensen die jaar in jaar uit met al
lerlei prutsjes hebben geleurd, die 
g^chooid hebben en centles verza
meld? 

Laat Richard Messure zijn vreug
de, te kunnen zeggen dat hij de to

ren heeft gebouwd. 8te«n voor steen. 
Desnoods met stylo's. 

« HET » INCIDENT 

Door de kranten — vooral de frans-
talige — werd heet wat kabaal gemaakt 
rond het incident met een reporter 
van Belga. Deze reporter zou op een 
brutale wijze aangepakt geworden zijn 
door de ordedienst der Bedevaart; er 
werd o.m. gezegd dat hij licht gekwetst 
was. Het IJzerbedevaartkomitee bood 
trouwens in een komunikee zijn ver
ontschuldigingen aan voor dit incident. 

Daarmee is echter de kous niet af. 
Het was — volgens ooggetuigen — 

beslist het uitdagend en handtastelijk 
optreden van de reporter van het 
agentschap Belga dat aan de basis lag 
van het incident. 

Het is volkomen vals, zoals «Le 
Soir » schrijft, dat de reporter zou ge
zegd hebben : «ik ben een Belg en 
weiger dit kenteken te dragen », waar
op hij onmiddellijk zou aangevallen 
zijn door verschillende mannen. 

Het is ook volkomen vals dat de re
porter zou gevraagd hebben om dhr. 
Wagemans te spreken. 

Het is wel zo dat de leden van de 
ordedienst aan de reporter gevraagd 
hebben ofwel zijn uitnodigingskaart 
te tonen, ofwel een kenteken te kopen 
(het moest door hem niet gedragen 
worden indien dit zijn vaderlandse ge
voelens kwetste; hij moest het alleen 
maar even tonen.'). Dhr. Bas tien wei
gerde brutaal en wou evenmin opnieuw 
buiten de afsluiting gaan staan alhoe
wel hij natuurlijk het normaal binnen
komen van de massa mensen zeer hin
derde. Pas na herhaald beleefd aan
dringen namen hem een paar leden 
van de ordedienst bij de beide armen 
en drumden hem, zonder enige bruta
liteit, tot juist buiten de afsluiting. 
Daar lieten ze hem los doch dhr. Bas-
tien draaide zich onmiddellijk om en 
gaf de dichtsbijstaande man een ferme 
trap. Slechts op dat ogenblik, en niet 
eerder, kreeg hij een paar meppen te
rug, liep achteruit en viel daarbij op 
de grond. Dadelijk kwamen ook een 
paar bedevaartgangers tussenbeide, die 
echter het begin van het incident niet 
gezien hadden. Zo althans volgens een 
betrouwbaar ooggetuigenverslag. 

ZAAKJES 

Er wordeji doorgaans wel zaakjes ge
daan op zo'n IJzerbedevaartdag in 
Diksmuide en omgeving. Ook brood
jes met gehakt tegen twaalf frank 
per stuk of zakjes lauwe frieten naa 
binnen gewerkt? Ook een uurtje 
zoekgebracht met wachten op half
lege glazen bier in de eivolle herber
gen ? Ook soeveniertjes gekocht aan 
de kraampjes? 

Tegenwoordig blijft het niet meer 
bij leeuwenvlaggen en fietswimpels. 

Tegenwoordig kan men bierpottenj* 
halsdoeken, potloden, halssnoeren, 
armbanden, allerlei aardewerk e« 
^elfs eetgerei kopen dat gesierd word% 
met de Vlaamse kl-euren en slmbo-
len. Voor wanneer shorts met klau
wende leeuwen op de zitvlakken of 
tienfirhemden met opschriften als 
« Vlaanderen eerst » of « I like Hu
go Schiltz » ? 

Nee, voor Diksmuide is de bede
vaart tegenwoordig geen slechte 
dag En het weze de goede lieden die 
goede zaakjes doen gegund Eindelijk 
ook eens mensen die « van de Vlaam
se beweging leven >• Toch éénmaal 
per jaar! 

GOED ZO, STAF HELSEN 

Herhaaldelijk was op vorige bede
vaarten de toespraak iiamens de jeugd, 
veelal gehouden door sprekers wier 
naam men te dier gelegenheid voor het 
eerst in verband met de Vlaamse be
weging hoorde vernoemen, de makste 
en de oppervlakkigste. Dat kan in ie
der geval dit jaar niet gezegd worden : 
Staf Helsen deed het uitstekend en 
zegde enkele zeer juiste en behartens-
waardige dingen. 

Zijn pleidooi voor een vrijere en ra-
dikaler Vlaamse houding van de grote 
jeugdbewegingen was raak en moedig. 
Wat hij zegde over een louter sociaal-
ekonomisch benaderen van de Vlaam
se strijd kwam op zijn tijd : « Het is 
wel een sociaal-ekonomische strijd, 
ondermeer opdat ons volk door een 
betere ekonomische en sociale status 
tijd en aandacht zou kunnen krijgen 
voor geesteswaarden en de kulturete 
beleving van het mens-zijn. Maar wel
stand geeft nog geen groot volk. Ook 
individueel niet : kijk maar naar de 
gearriveerde rijkaard, zonder bescha
ving en zonder diepgang. Dus : Vlaam
se beweging, beweging voor en van de 
kleine man ? Niet helemaal akkoord '. 
Met een paradoks zouden we zeggen : 
eerder voor en van de « grote » man », 

OUDGEDIENDEN 

Twee oudgedienden ontmoet. Ze 
leunden tegen de gevel van het bede-
vaartsekretariaat, een Antwerpse 
schipper - met - pensioen en een 
Gentenaar. « In de oorlog zoudt ge 
hier op deze plaats niet gestaan 
hebben » zegden ze tegen uw die
naar, kennelijk doelende op de eerste 
(wereldoorlog). Ze waren allebei aan 
het front geweest. Ze hadden de do-
dengang meegemaakt en de gruwe
lijke miseries die ge nu toch zo moei
lijk kunt begrijpen. 

Ze woonden ook alle bedevaarten 
bij; de G-entenaar had er meer dan 
dertig op zijn aktief, de schipper 
was er bij wanneer hij ergens aan 
wal kon geraken. Ze vertelden over 

(vervolg blz. 11) 

Adiel Debeuckelaere aan het woord namens de oudstrijders 14-18 
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CPeiUVOTEN 

open brief 
aan de heren G.D. en V.A. 

« De Standaard » 

B R U S S E L 

'Mijnheren, 

Boven uw handtekening in « De Standaard » van verleden 
maandag prijkte het volgend Bedevaartproza : « VU-parleraents-
Jeden deden al het mogelijke om in de kijker te lopen. Kamerlid 
Schiltz fungeerde bij de journalisten. Senator Jorissen para
deerde boven op de Paxpoort zolang de plechtigheid op het 
puin was gekoncentreerd. Kamerlid Van der Eist liet zich even 
voor het einde van de plechtigheid, door een lid van de orde
dienst, dwars over de bedevaartweide van aan het puin naar 
de nieuwe toren leiden. Is het dan toch juist : « m'as-tu VU » ? 

We hebben zo'n vermoeden, mijnheren, dat dit proza ont
sproten is aan een dubbele behoefte, in de eerste plaats heeft 
één van uw bëTden de faam van geestigste woordspeler van 
Vlaanderen hoog te houden. Aan het evidente m'as-tu VU ? is 
hij dan ook met geen stok voorbij te krijgen. En dan : de IJzer
bedevaart een plechtigheid zijnde waar federalistische en 
andere dingen gezegd worden waarover gij verslag moet uit
brengen en waarvan gij weet dat zij nogal in tegenstrijd 
zijn met de in uw blad gebruikelijke kronkeilijn zoekt gij naar 
een tegengewicht. Wat kan een over zijn ochtend-eitje en maan
dagkrant gebogen C.V.P.-er, die verbolgen uw IJzerbedevaart-
verslag leest, beter terug in humeur brengen dan een schimp
scheut op de VU ? 

Helaas dus, mijnheren, de VU-parlementairen zijn m'a-tu 
VU's. In tegenstelling met de tu-ne-m'a-pas-VU's van de C.V.P. 
Met de nederige l>e Saeger die liever naar de elfurenmis in zijn 
parochie ging dan naar Diksmuide. Met de bescheiden P.W. 
Segers. die liever in een lauwe badkuip ligt dan zich op te 
dringen aan bedevaardend Vlaanderen. Met de stille Kiebooms, 
die zijn warme pistolee thuis de voorkeur geeft boven een ijdel 
geparadeer. Met al deze nederige, bescheiden lieden van de 
Vlaamse CV .P. Kamer- en -Senaatsfraktie die - op twee man 
na - verleden zondag liever hun stil werk Vlaanderen ten bate 
in familiekring of vakantieooid voortzetten, dan rond de nieuwe 
toren ni'as-tu-Vl' te komen spelen. 

Graag zouden wij, mijnheren, van u een woordeke uitleg 
(liefst met een tekening) krijgen over de wijze waarop VU-par
lementairen zich volgend jaar moeten gedragen om te ontsnappen 
aan uw ver nie ti gen de en o-ri-gi-ne-le kommentaren. Adres
seert het gerust aan 

dio Genes. 

PERSMEDEDELING 

Het Dagelijks Bestuur van 
de Volksunie te Brussel ver
gaderd op 25.8-65 : 
— protesteert tegen de be
slissing van de Ministers van 
Nationale Opvoeding, aan de 
onwettige Franse school van 
Remersdaal in de Voerstreek 
met terugwerkende kracht 
staatssubsidies te verlenen, 
dan wanneer in Remersdaal, 
dat tot het Nederlandse taal
gebied behoort, geen Neder
lands onderwijs meer wordt 
verstrekt; 
— klaagt het ingebreke blij
ven aan van het centrale be
stuur en van het provincie
bestuur van Limburg, die na
laten de wettelijk bekrachtig
de overheveling van de Voer
streek naar het Vlaamse 
land op positieve wijze te 
consolideren; 
— ziet in de gewraakte maat
regel een symptoom te meer 
van de driestheid, waarmee 
de franstalige minderheid in 
België poogt haar wil op te 
dringen en dit ondanks de 
voor Vlaanderen reeds zo na
delige taalwetgeving van '65. 

Brussel, 25.8.65 

LIEVER ENGELS 

In Wallonië wordt thans, 
met het oog op de aanstaan
de heropening der scholen, 
een hevige kampanje gevoerd 
om de Waalse jeugd er toe 
aan te zetten, Engels als 
tweede taal te kiezen en te 
leren. 

Deze kampanje boekt grote 
resultaten en steeds meer 
jonge Walen kiezen konse-
kwent het Engels als tweede 
taal. 

Ook in Vlaanderen wordt, 
kennelijk met heel wat min
der sukses, dezelfde raad 
verstrekt. Het verschil js ech
ter, dat in Vlaanderen het 
initiatief uitgaat van een 
voor dat doel opgerichte or
ganisme, terwijl de massale 
aktie in Wallonië gevoerd 
wordt - en dit is tekenend ! 
— door de Verenigmg van het 

Verleden donderdag te vijf uur namiddag luisterden 
wij op de redaktie naar wekelijkse gewoonte met één 
oor naar de rotatiepers die net begonnen was met het 
drukken van dit blad; met het andere hingen we aan 
de radio om te horen of er eventueel niet nog een be
langrijk bericht zou doorkomen. 

Het gebeurt vaker op een jaar dat het laatste nieuws 
ons noodzaakt, de rotatiepers stil te leggen en ons blad 
aan te 'passen. Gewoonlijk zijn wij « er niet graag bij », 
omwille van het zenuwslopend geknoei met kopij, lood 
en matrijzen dat nodig is om tóch nog op tijd klaar te 
komen. 

Dit keer hebben we met heel veel plezier het werk nog 
eens overgedaan. Want de radio vertelde ons, dat Frieda 
Witters en Joris Dubois zopas waren vrijgelaten. 

De eerste pagina van ons oorspronkelijk nummer 
werd in beslag genomen door een artikel over de voor
genomen betoging van zondag a.s. die nu natuurlijk 
vervalt. En op de plaats waar u dit leest, stonden de 
praktische schikkingen voor de optocht... 

...A/rt een natie zomer aan zee en strand kwam het verleden zondag te Oostende blijkbaar niet 
op wal water aan..^ 

Waals Overheidspersoneel. 
Wanneer gaan de Vlamin

gen toch eens op grote schaal 
beseffen dat hun Nederlands-
Franse tweetaligheid, i.p.v. 
een voordeel te zijn, hun on
dergeschiktheid en hun ad-
junktschap bestendigt. 

Wat ons betreft, zijn we 
graag akkoord met de Walen. 
Engels tweede taal ! 

Wij vertikken het namelijk 
feestelijk, de vertaal-loopjon-
gens te zijn van het Waals 
overheidspersoneel dat de 
voorkeur geeft aan Engels 
boven Nederlands. 

E I N D E L I J K I 

In het « Staatsblad » ver
schenen enkele dagen gele
den een reeks benoemingen 
v a n Volksunie-burgemees
ters : o.m. dr. Wannijn te Ne-
vele, dhr Lootens te Koeke-
lare, dhr De Man te Dender-
houtem en dhr Heyse te Ste
kene. 

Deze mensen hebben sinds 
de verkiezingen van 11 okto
ber 1964 bijna een jaar op 
hun benoeming moeten 
wachten. Andere benoemin
gen zijn nog niet eens ge
schied. 

De reden van deze tergende 
vertraging is een misselijk 
klein politiek berekeningetje: 
de « groten » wilden beletten, 
dat V.U.-burgemeesters, be
kleed met hun mandaat en 
het gezag ervan, zich kandi
daat hadden kunnen stellen 
voor de parlementsverkiezin-
ge-i 

Ten eerste viel die bereke
ning totaal verkeerd uit. 

Wannijn en Lootens zete
len tóch in de Kamer. 

En ten tweede is het bui
tengewoon « demokratisch », 
gemeenten gedurende bijna 
een jaar over te laten aan 
overgangsbeheer, liever dan 
de wil van de kiezer in te 
volgen ' 

L E E M A N S IN D E BAN ? 

Enkele dagen geleden heeft 
kardinaal Ottaviani, sekreta-
ris van het H. Officie (waar
van de Paus persoonlijk pre-
fekt is) verklaard dat het ex-
kommunikatiedekreel van 
1949 nog volledig van kracht 
is op sjrond waarvan iedere 
gelovige die m welke vorm 
dan ook steun verleent aan 
het kommunisme, «ipso ju
re » geëxkommuniceerd is. 

Waaruit we afleiden dat 
dus Victor Leemans zich ipso 

jure in de ban der kerk be
vindt Op grond van het feit, 
dat hij mede het verzoek on
dertekende, waarbij tijdens 
de jongste verkiezingskam
panje voor de Belgische kom-
munistische partij een natio
naal nummer werd aange
vraagd en trouwens ook be
komen. 

Nietwaar, Fittoor ? 

J A N V E R R O K E N . . . 

Op de bladzijde hiernaast 
brengen we het for-mi-da-bel 
artikel dat Jan Verroken ver
leden zondag schreef (het 
tweede in de reeks) over < het 
woest gedring achter de 
schermen » vanwege de Volks
unie om het A.V.V.-V.V.K. van 
de IJzertoren te doen ver
wijderen. 

Z e l f s «De Standaard» 
vond die aantijging wat al te 
grotesk en herinnerde er aan 
dat, voor zover ooit gedacht 
en gesproken werd over een 
eventueel weglaten van de 6 
symbolische letters, zulks ge
schiedde in het IJzerbede-
vaartkomitee zelf — trouwens 
met negatief resultaat. 

« 't Pallieterke » weet deze 
week te vertellen dat Verro
ken zijn artikel met de wei
nig propere valse beschuldi
gingen aan het adres der VU 
geplaatst trachtte te krijgen 
in «De Standaard» en in 
« De Gazet van Antwerpen >. 
De krant van De Smaele wei
gerde beleefd; «De Gazet» 
nam het artikel op mits 
schrapping van de passage 
over de V.U. 

. . . V O L H A R D T 

IN DE B O O S H E I D 

«Pallieterke» beweert te 
weten dat Verroken m zijn 
omgeving de bekentenis liet 
doorsijpelen «dat hij zich 
vergist heeft». Zulks heeft 
hem niet belet, het smerig 
(en onnozel) stukje proza te 
schrijven dat we op de blad
zijde hiernaast brengen, 

Wai '•e denken over een 
rekeltje, dat doorholt in de 
« vergissing» en de leugen, 
alleen maar om voor zijn ei
gen kiesvee in zijn eigen kon-
fidentieel krantje het gezicht 
te redden ' 

Wat_ te denken over een 
« bedevaarder » die zich in 
bedevaartstemming brengt 
door over een deel van zijn 
mede-bedevaarders een sme
rig verlogen artikel te schrij
ven ? 
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T I E N J A A R 

E K O N O M I S C H E G R O E I 

I N V L A A N D E R E N 

D i t is de n a a m v a n een 
b r o c h u u r u i tgegeven door de 
E k o n o m i s c h e R a a d voor 
iVlaanderen. Hie r in word t een 
ove rz i ch t gegeven van de o n t -
iwikkeling op soc i aa l - ekono-
m i s c h gebied seder t 1952, t e r -
iwijl 23 t abe l l en c i j fergege-
y e n s ve r s t r ekken . 

T e verkr i jgen door s t o r t i n g 
v a n 50 fr op pos t r eken ing 
1742.44 v a n de Ekonomische 
R a a d van de Provincie A n t -
iwerpen. Kon . El i sabeth le i 12, 
A n t w e r p e n . W a r m a a n b e v o 
l e n ! 

SOF-INA 

G e r u c h t e n over een fusie 
v a n de ho ld ing Sof ina m e t de 
m a s t o d o n t de r Société G é n é 
r a l e b r e n g e n de « z a a k Sofi
n a » in h e r i n n e r i n g die voor 
en ige t i jd de f inancië le en 
ekonomische wereld in b e r o e -
r m g b rach t . 

T o e n werd door enke len b e -
Blist over v e r h a n d e l i n g e n van 
t i e n t a l l e n mi l j a rden . 

De werkel i jke kon t ro le op 
d e holdings , zoals door de 
y .U. geëist , is meer d a n ooit 
vere is t in h e t be l ang der ge
m e e n s c h a p . Het r ege r ings 
p r o g r a m m a te r zake is een 
s l ag in h e t w a t e r : de h o l 
d ings worden be t rokken bij 
d e p r o g r a m m a t i c ( en k u n n e n 
zo n o g meer m a c h t u i toefe
n e n ) en er worden revisoren 
aanges te ld , die ech te r s lech ts 
m o g e n Ingr i jpen bij s t raf
r ech te r l i j ke misdr i jven en 

die gebonden bl i jven door h e t 
be roepsgehe im ! 

K A P T A L I S T E N 

D O E N G O E D E Z A K E N 

H e t is eens te m e e r geble
ken d a t h e t voorbije boek
j a a r s ch i t t e r end was voor de 
b a n k e n en de ve rzeker ings 
m a a t s c h a p p i j e n . Ze p ro f i t ee r 
den beide van de hoge r e n t e 
voe ten en m a a k t e n e n o r m e 
wins t en . S lech t s één cijfer : 
in h e t boek jaa r 1964-1965 
h e b b e n de dr ie grote Belgi 
sche b a n k e n s a m e n 183,7 m i l 
joen f r ank m é é r wins t g e 
m a a k t d a n in h e t vorig boek 
j a a r ! Daa rb i j werden k a p i 
t a a l sv e rh o g in g en doorge 
voerd en werden reserves u i t 
gekeerd onde r de vo rm van 
kosteloze a a n d e l e n . 

OOK IN K O N G O . . . 

De b e r u c h t e Union Miniere 
bleef n ie t a c h t e r : in 1964 
verwezenl i jk te deze t r u s t een 
n e t t o wins t van 566 mil joen 
( t egenover « s l e c h t s » 372 
mil joen in 1963). Aan de K o n 
golese s t a a t werd vooraf 
11,364 mi l ja rd Kongolese 
f r ank a fgedragen ! 

Aanzienl i jke inves te r ingen 
werden ver r ich t . De Amer i 
k a a n s e en UNO- in te rven t i e s 
in Kongo en K a t a n g a waren 
n ie t zo heel belangloos.. . 

EKONOMIE IN 1 9 6 4 

Volgens een vers lag van h e t 
Minis ter ie van Ekonomische 

« Zonder dat enig incident er de oorzaak van scheen te zijn, beslisten de rijkswachters dat het 
tijd werd voor een verfrissend bad » schreef « La Cité » maandag. En ook verschillende andere 
Vlaamse en franstalige kranten zagen de noodzaak van de natspuiterij verleden zondag te Oos
tende niet in. Op onze foto hierboven is duidelijk te merken dat heel wat toeristen en toevalli
ge cafébezoekers hun deel van de vaderlandse waterhoos kregen. 

Zaken bli jf t de Belgische b e 
volking verouderen . Zo w a r e n 
e r e inde 1963 op 1.000 inwo
n e r s 238 k inde ren , 73 j o n g e 
ren , 565 volwassenen en 124 
be jaa rden . De beroepsbevol
k ing daa lde to t 38,2 t .h . 

In h e t a lgemeen als goed 
j a a r beschouwd voor de eko-
nomie , d i en t toch o n d e r 
s t r eep t d a t h e t alles beha lve 
goed gaa t in sommige s ek to 
ren die toevall ig vooral voor 
V laande ren be lang hebben . 
Wij n o e m e n de landbouw, de 
text ie ln i jverheid , de s t e e n 

koolmi jnen (L imburg) , de 
ve rminde r ing der ze l f s tandi 
gen. 

11 J U L I EN 14 J U L I 

Sena to r Wim Jor issen h a d 
een v r a a g gesteld a a n de 
min i s t e r voor Neder landse 
K u i t u u r over h e t ui tbl i jven 
di t j a a r van een h e r d e n k i n g 
van de guldensporens lag op 
de Vlaamse TV en een twee
de v raag over h e t wel h e r 

denken van de F r a n s e n a t i o 
n a l e feestdag van 14 juli, op 
dezelfde Vlaamse T V. 

Het is typisch voor de be i 
de Vlaamsgezinde min i s t e r s 
voor Kui tuur , de ex-min is te r 
Van Elslande, die nog ver 
antwoordel i jk was, en de 
neo -min i s t e r voor K u i t u u r 
De Clercq, d a t ze de over
gangsperiode tussen twee r e 
ger ingen gebruik t hebben om 
n ie t te moe ten an twoorden . 

Er ligt een groot verschil 
tussen h e t Vlaamsgezinde 
woord en de Vlaamse daad . 

I n i i i ir' 'itnUliriV '1 111 tr*v tjtA r\i-

* '^\ i l^%^r»>. .« 

Weekblad 

Verleden week, aan de vooravond van 
de IJzerbedevaart, barstte een felle po
lemiek los tussen Jan Verroken's lijf
blad « Het Weekblad der Vlaamse Ar
dennen » enerzijds en « 't Pallieterke » 
anderzijds, met als onderwerp... de 
Volksunie. Verroken had in zijn krant
je, losweg tussen een reeks IJzerbede-
vaartbedenkingen, de beschuldiging 
geuit dat « i n de jaren 1960-1961 van
wege de Volksunie een woest gedring 
achter de schermen plaats had om op 
de nieuwe kop van de IJzertoren de 
letters A.V.V.-V.V.K. te weren. Zelfs de 
H. Mis wou men doen verdwijnen ». 

« 't Pallieterke » daagde Verroken uit 
te vertellen, wie in de Volksunie de 
leuze en de mis wou doen verdwijnen 
en door wat ze moesten vervangen 
worden. Het blad voegde er aan toe : 
« Doet Verroken dat niet, laat hij na 
man en paard te noemen dan is hij een 
vulgair intrigantje en een pietluttige 
lasteraar ». 

Deze week is Jan Verroken dan met 
zijn « man en paard » voor de dag ge
komen. Opdat de lezers zich een ge
trouw beeld zouden kunnen vormen 
van het joernalistieke kaliber en de 
verheven figuur van Verroken, geven 
we hem een buitenkanje : hieronder 
laten we integraal zijn artikel volgen, 
zoals het verscheen onder de titel «De 
Volksunie... nooit tegen het A.V.V.-
V.V.K. ? of Medice cura te ipsum » in 
zijn weekblad op zondag 22 augustus : 

Zoals wij er ons aan verwacht hadden, 
heeft ons artikel van vorige week, in de 

marge van de IJzerbedevaart... een zekere 
deining verwekt in Volksunie-middens. 

In een \ an hun Antwerpse spotbladen, 
moet ik het natuurlijk ontgelden... Wat 
hen het meest raakt gaan zij natuurlijk 
stilzwijgend voorbij. Van werkelijke ar
gumenten is er geen sprake..., trouwens 
het is een scheldblad... en zij doen het 
dan ook liefst met scheldwoorden. Wij 
zijn een gebuisde minister, enz. Wij geven 
grif toe, gebuisd of niet gebuisd, het 
ministert toch. 

Zeer origineel klinkt het altijd niet. Zij 
maken vooral misbaar over het feit dat 
wij even het eenmalig verzet in V.U.-
kringen wereldkundig maakten... en 
weren zich met de simpele beschuldiging 
dat wij « liegen ». Zeker dat kan een 
tijdje pakken... en wij hebben er ook 
geen bezwaar tegen dat zij dit geloochen 
een tijdje voortzetten. Als het lang genoeg 
geduurd heeft zullen wij hen wel verwij
zen, naar het officiële Volksunieblad zelf 
(om van de officieuse te zwijgen), met 
datum en bladzijde. 

Vandaag willen wij hen al een handje 
toesteken en hen aanraden eens te zoe
ken... naar de periode waar Mattheyssens 
ostentatief en plechtstatig, na de H. Mis 
alover de voet van het monument, de 
Ijzerbedevaartweide betrad. 

Intussen moeten zij die het beter weten, 
zich wel de vraag stellen... hoe het moge
lijk is — tegen alle beter weten in — de 
zaak zo te stellen alsof er in V.U.-middens 
nooit sprake ware geweest van enig ver
zet tegen de kruisleuze. 

Origineel klinkt het — echt staminet-

geestig — waar dit spotblad het A.V.V.-
V.V.K. vertaalt als « Alles voor Verroken, 
Verroken voor de U^m^r ,;»„^]Vlet_zulke 
café-spiritualiteiten slaat men echter geen 
boer van zijn paard, zelfs geen boerke 
van Melden, mijn lieve gewetenaar. Waar
om dan ook niet lezen, voor hetzelfde 
geld en dezelfde moeite : « Alles voor 
Vaneynde, Vaneynde voor de Kamer. 
Waarom niet « Alles voor Van Looy, Van 
Looy voor de Kamer. Allemaal gek ; 
ernstiger klinkt bv. « Alles voor Vander-
elst, Vanderelst voor de Kamer»... U leest 
natuurlijk Uever « Alles voor de Volks
unie en de Volksunie voor de Kamer »... 
als u toch zulke soort argumenten voor 
afdoende neemt ? Echt waar, vindt u 
zulke goedkope woordspelerij... niet een 
tikje kinderachtig — vooral daar u zeer 
goed weet dat voor u, de onze meer raak 
i s ? 

Maar wij moeten wel erkennen, dat ii 
« buiten de V.U. » steeds oprecht tegen 
elke vorm van « compromis » waart ge
kant... en — vanaf een zeker ogenblik — 
ondubbelzinnige voorvechters voor de 
enige compromisloze oplossing, nl. het 
federalisme. 

Wees gerust... voor mij niet gelaten... 
maar ik zou wel eens iemand willen zien 
uitleggen, hoe het federalisme op zijn 
beurt geen compromis zou zijn met de 
lieve Belgische Staat, enz., enz. ? Het zou 
wel nuttig zijn eens even ernstig te zien 
uitleggen hoe fedei'alisme geen synoniem 
zou zijn van Belgiekske... en is het geen 
soort geloofsbelijdenis ten opzichte van 
de u zo onlieve Belgische Staat ? 

Het was steeds mijn diepste overtui
ging, dat de unitaristen zich aan demago
gie — op zijn minst aan een soort gees
telijke luiheid •— bezondigden, wanneer 
zij elke federalistische theorie, per se als 
anti-Belgische wilden doodverven ; zoals 
ik er steeds eveneens van overtuigd was, 
dat de federalisten zich aan dezelfde 
zonde schuldig maakten — door de zaken 
zo voor te stellen, alsof door het federa
lisme alle Waals-Vlaamse problematiek 
zonder grond zou worden... alsof Brussel, 
de taalgrens, de centrale administratie, 
het leger, Buitenlandse Zaken, enz., ook in 
de federale organisatie, niet steeds het 
voorwerp zouden uitmaken van een altijd 

voortdurend en steeds opnieuw gesteld 
Waals-Vlaams vergelijk (comproniis), met 
diezelfde lelijke valse Walen en Brusse
laars ? 

Doe mij nu ook niet zeggen dat wij 
geen zorgen hebben... ten opzichte van 
de huidige regering... Zo iets te beweren 
kan alleen een meewarige glimlach ver
wekken... bij hen die onze orgumenlatie 
in de schoot van de Vlaamse Vleugel van 
de C.V.P. mochten meemaken. Ik moet wel 
toegeven dat er in de V.U. zich nooit par
tij-politieke, nooit porte-monnaie-politie-
ke problemen stellen, enz. Daar is nooit 
sprake van Vlaanderen eerst, door V.U. 
eerst te vervangen. Het zijn alleen vuige 
mensen, die het van tijd eens anders be
weerden. Daarom laten wij ook onze 
dokumenten ten bewijze graag in de 
schuif. 

Maar laat ons ernstig worden. U stelt 
u voor als de rasechte en enig betrouw
bare kampioen van het enig zaligmakende 
« absolute ». 

M.i. klinkt heel uw spel vals... daar 
zelfs uw federale geloofsbelijdenis, in se 
een eerste negatie is van hef absolute, een 
compromis met het relatieve. 

Wanneer u niet liegt, zijt u aldus een 
verkapte Belgiciest - « Medice cura te 
ipsum », nl. dokter, genees eerst uzelf. 

Voor lezers, die de moed opgebracht 
hebben om zich doorheen gans dit on
gewild nonsensproza te worstelen, toch 
even een toelichting. Het « geval Mat
theyssens — kroonstuk in Verroken's 
« bewijsvoring » over « het woest ge-
dring achter de schermen» (sic) — 
was het volgende : op een der vorige 
bedevaarten werd de wagen van de 
heer Mattheyssens opgehouden in een 
verkeersopstopping. Onze volksverte
genwoordiger kwam aan de bedevaart
weide een tiental minuten te laat, 
wenste de plechtigheid niet te storen 
en woonde het grootste deel der mis 
bij vanop de IJzerdijk. Na het einde 
der mis nam hij zijn plaats in op de 
weide. 

Op onze beurt dagen wij Verroken 
uit, man en paard te noemn en einde
lijk voor de dag te komen met zijn be
wijzen voor « het woest gedring achter 
de schermen ». 
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Zijn misdaad ? Betoogd te hebben voor zijn eerlijke overtuiging en de rechten der Vlamingen. 
Tussen haakjes : behoren de beide heerschappen-in-burger, links en rechts van de rijkswachters, 
niet tot het achtbare gilde der « stillen » ? 

TER H E R I N N E R I N G 

In « De Standaard » van ia 
augustus 11. verscheen een 
bericht onder de titel « Nieu
we Assemblagefabriek voor 
B.M.C, te Seneffe». 

Daarin lezen we o.m. dat 
tijdens een inlichtingsverga
dering, waarop de staf van de 
nieuwe fabriek werd voorge
steld, de heer Beherman hul
de bracht aan de Belgische 
overheid voor de ruime hulp 
en aanmoediging welke zij 
verstrekte. 

Inderdaad, deze onderne
ming mocht zich verheugen 
in een bijzondere belangstel
ling vanwege de regering. 
Men zal zich wellicht nog 
herinneren dat enkele jaren 
geleden het ministeriële de
partement van kameraad 
Spinoy er niet voor terug
deinsde om de leiders van 
deze onderneming ertoe te 
brengen, dit belangrijke au
tomontagebedrijf op te rich
ten in Seneffe en niet in 
Temse, waar reeds een con
tract voor vestiging bestond. 

Door deze « aanmoediging 
van de Belgische overheid» 
ging weer een enige gelegen
heid verloren om aan talrijke 
Vlaamse pendelarbeiders 
werk in eigen streek te be
zorgen. 

W E G A N T W E R P E N -

M E C H E L E N : RAAK 

Het wegstuk Walem-Kon-
tich van de weg Antwerpen-
Mechelen ligt m een archi-
slechte staat. Het weekblad 
« De Post > wijdde er een 
viertal weken geleden nog 
een wrekend artikel aan. 

Senator Wim Jorissen 
schoot roos met volgende 
parlementaire vraag : « Op 
het wegstuk Walem-Kontich 
van de vei'keersweg Meche-
len-Antwerpen vonden vorig 
jaar, over een afstand van 
ongeveer twee kilometer, 93 
vri] zware of zware onge
lukken plaats >. 

Het geasfalteerd wegdek 
houdt daar op en gaat over 
in een oneffen en versleten 
kasseiweg, die bij mistig of 
regenachtig weer uitez-mate 
glad wordt, zodat de wagens 
zeer gemakkelijk slippen. 

De kleine verkeersbordjes 
met het teken « slipgevaar», 
die op vele plaatsen in het 
land, waar de weg veel min
der gevaarlijk ligt, kunnen 

volstaan, blijken hier vol
strekt onvoldoende. 

De heer minister gelieve 
mij te laten weten : 

1. Of dit stuk weg niet kan 
geasfalteerd worden? 

2. Of het niet mogelijk is, 
in afwachting, grotere borden 
langs de weg te plaatsen die 
uitdrukkelijk en bij herha
ling op het grote gevaar 
wijzen? 

HET A N T W O O R D 

V A N DE MINISTER : 

V O L D O E N I N G 

Het is rae een genoegen 
het geacht lid te kunnen me
dedelen dat eerlang zal wor
den overgegaan tot het aan
brengen van een dubbele be
strijking op het wegvak in 
keibestrating tussen Walem 
en de rijksweg nr 1. 

Dit zal het slipgevaar weg
nemen. 

In afwachting zullen aan 
weerszijden van dit gevaar
lijk wegvak grote borden met 
« Opgelet! Slipgevaar! » wor
den geplaatst en dit a's voor-
waarschuwingsseinen op vol
doende afstand van de ge
vaarlijke plaats. 

De huidige verkeerssigna-
len, die bij het begin der 
keibestrating staan zullen 
daarenboven iets ervoor nog 
herhaald worden. 

We hopen dat het goede 
voornemen van de minister 
zo vlug mogelijk in daden 
zal omgezet worden. Wim 
Jorissen zal de zaak blijven 
volgen. 

CUSTERS I 

Op ons artikel over Jos 
Ousters, «de afgedankte 
moor», kregen we van een 
lezer uit het Antwerpse enke
le aanvullende anekdoten 
toegestuurd. We citeren uit 
zijn brief. 

«Bij de gebeurtenissen 
rond Hertoginnedal heeft 
Custers inderdaad bewezen 
dat hij in de naoorlogse 
Vlaamse beweging een mis
lukking is geworden. Eer! 
bleke schaduwfiguur waar
over Spaak spottend zegde 
«On dit qu'il est ministre». 

Want dat is gewoonlijk het 
lot van elke renegaat. Hij ge
niet niet de minste simpatie 
bij diegenen waaraan hij 
hand- en spandiensten be
wijst. Dat konden we onder

vinden toen in de zomerdagen 
van 1963 een groep Vlaams
nationalisten betoogde te 
Antwerpen waar Custers als 
ministerieel paradepaard de 
zoveelste eerste spadesteek 
kwam doen van de ondertus
sen nog niet begonnen E-3. 

« Ontslag, ontslag » riepen 
de Vlaamse betogers tot de 
« verruimde » minister. Cus

ters glimlachte hautain als 
de man van de « grote poli
tiek » over zoveel politieke 
onschuld. De glimlach be
stierf hem op de lippen toen 
onze groep begon te scande
ren « Oud-V.N.V.-er ». Die 
kwam raak aan ! Nooit heb
ben we zo'n bleke minister 
gezien als die Custers om
ringd door een rij grijnzende 
personaliteiten genre Detiège 
en consoorten ». 

Het was trouwens niet de 
enige keer dat zijn « politie
ke vrienden » uit de regerings
partijen bijna openlijk hun 
misprijzen voor de renegaat 
lieten blijken en leedvermaak 
hadden om diens politieke 
moeilijkheden. We herinne
ren aan bv. de zuurzoete 
kommentaren over Custers' 
spreekbeurt in Duitsland... 

CUSTERS II 

Men vertelde ons dat Cus
ters bij die gelegenheid ge
zegd heeft dat hij « die van 
de Volksunie» haat . Zijn 
reaktie gmg toen de verkeer
de kant uit. Hij had er de 
Uilenspiegelreaktie moeten in 
herkennen van het onver
woestbare « oppositionele 
Vlaanderen », zoals Rommel
pot dat noemde in 1949. Het 
lijkt te veel op de haat van 
de renegaat op de vroegere, 
trouw gebleven medestanders. 

Wij citeren ook graag de 
anekdote van onze brief
schrijver, anekdote die enke

le weken vóór 23 mei '65 van 
eenzelfde kleinhartige reak> 
tie getuigt. 

«Als paradepaard in de 
verkiezingspropaganda vaa 
CVP-burgemeester en volks
vertegenwoordiger Van Ham-
me ging minister Custers de 
eerste steen leggen voor eerx 
nieuw zwemdok. Uit de opge-
kommandeerde schoolkinde
ren kwam een knaapje naar 
voor dat aan Custers schalks 
een gele stift overhandigde, 
waarop gegrift « Stem Volks
unie nr 5». Hij bleef nog in 
zijn rol van paradepaard toen 
hij het knaapje glimlachend 
dankte. Toen hij echter de 
tekst las, viel hij uit zijn rok 
Met een woedend gebaar 
wierp hij die «hateli jke» 
stift van zich weg». 

Kleintjes. Zeer kleintjes. 
Het formaat waarboven Cus
ters zich tijdens de verrui
ming nooit heeft kunnen t i l
len. 

K R U I S P U N T RIEMST 

Over het gevaarlijke kruis
punt van de wegen Tonge-
ren-Maastricht en Hasselt-
Wezet te Riemst heeft sena
tor Wim Jorissen eveneens 
een parlementaire vraag ge
steld betreffende een verbe
tering van de sinj alen. 

Het aantal ongevallen is er 
ontzettend groot. 

W4j houden onze lezers op 
de hoogte van het antwoord 
van de minister-

ONS GERECHT 
Ieder mens met staatszin, of met een 

minimum aan moreel W/iclft Veel "dat" 
geen staatsgezag en zeker geen gerecht 
normaal werken kan zonder een zekere 
mate van vertrouwen. Zo niet moeten én 
gezag én gerecht tyrannic en partijge
recht worden. Tijdens de repressie heeft 
oud-eerste-minister Pholien al zeer spoe
dig het historische woord gesproken : 
dit is een gerecht van negerkoningen. 
Hoe juist deze uitspraak ook was, de his
torische omstandigheden waarin het op
treden van het gerecht gebeurde en 
waarin deze uitspraak werd gedaan, 
waren zodanig dat ook onder de Vlaamse 
bevolking geen onverdeelde eensgezind
heid ontstond. 

En dus ook géén onverdeeld wantrou
wen. Een wantrouwen dat, als het door 
de meerderheid van de bevolking wordt 
gedeeld, de normale werking vaji het 
gerecht ten minste zeer sterk zal hin
deren. 

Het is dat wantrouwen dat waar.schijn-
lijk de volgende weken sterk groeien zal. 
De maand voorarrest voor twee protes
terende ordeverstoorders, terwijl de 
ordeverstorende predikanten niét wor
den verontrust, de aanhouding van 
enkele manifestanten te Oostende ter
wijl de liende nozems die een ganse 
nacht met de politie vocht geen enkele 
aangehoudene telt, zijn al te scherpe 
tegenstellingen, üfwel treedt de politie 
op om de voorschriften van de Bisschop 
van Brugge te doen eerbiedigen en dan 
moet ze ook de talloze overtredingen van 
de predikanten verhinderen en bestraf
fen (ook een maand voorarrest ?), ofwel 
houdt de politie er zich buiten. Ofwel 
gaan de nozems die publiek het recht 
opeisen tot door het recht verboden 
zedenmisdrijf in voorarrest, ofwel is te 
Veurne en te Brugge en te Gent (procu
reur-generaal !) het recht in handen van 
een negerkoning. 

Want de lijst geraakt vol ! Telkens er 
een aanslag gepleegd of voorbereid wordt 
legen Vlaamsgezinden • is het gerecht 
machteloos I Als een Vlaming niet on-

midijellijk begrijpt, •Miaiira#!>-j!«B«hirm of 
agent in een onbegrijpelijk gebrul toe
schreeuwt, pleegt hij verzet tegen de 
politie 1 

Twéé aanslagen op het dodenmonu-
ment dat de IJzertoren was : géén 
daders I Bomaanslag^ op het huis van 
prof. Fran.ssen : géén daders ! Bomaan
slag op Rommelpot : géén daders ! Ook 
de bomaanslag op de zoals bekend 
Vlaamse onbekende soldaat was een anti-
Vlaamse aanslag ! Bewijs : géén daders I 
Tegen het bommenfabriek Stassart en C° 
moest het gerecht wel optreden : er was 
gewoonweg geen kans meer het zaakje 
dood te zwijgen. Waren de bommen ont
ploft midden het volk zoals het plan 
was, dan hadden zelfs tientallen slacht
offers geen daders doen vinden ! 

O ja... bij het vervaardigen van bom
men krijgl men 16 dagen voorarrest. 
Want de heertjes spreken Frans, en de 
bommen waren toch maar voor Vla
mingen bedoeld... 

Niets van dit alles heeft iets te maken 
met kollaboratie en repressie. Bij het 
beoordelen van deze onloochenbare 
feiten kan geen enkel rechtgeaard mens 
aarzelen ! Dat de aangewezen verdedigers 
van recht en moraal, de Bisschoppen van 
dit land, stilzwijgend alles aanvaarden 
als het maar van de machtigen komt, 
weten we zo stilaan. Het is een eeuwen
oude geschiedenis, het kruis van het 
gelovige volk in Vlaanderen. 

Daarom heeft Nemrod zijn oude « non
kel pater » geraadpleegd die hem deze 
raad gaf : wie door het gerecht als 
schuldig wordt behandeld is nooit ver
plicht het gerecht te helpen ! Een der
gelijk gerecht heeft geen récht op de 
waarheid omdat het er enkel misbruik 
van maakt ! Iedereen tracht wei zich uit 
de slag te trekken, maar in zo'n geval 
moét men zich uit de slag trekken ! En 
niet een gerust geweten I 

Ziezo, negerkoninkjes, met een gerust 
gemoed • liegt > men beter ! 

Nemrod. 
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i /ENSTER OP HET B U I T E N L A N D 
Terwijl in.Vietnam de oorlog zopas een nieuwe trap van verschrikking heeft be

reikt met de Amerikaanse bombardementen op de Noord-Vietnamese stuwdam

men (waarbij het de bedoeling is zowel grote overstromingen te veroorzaken als 

de rijstkultuur onmogelijk te maken), is ten zuiden van dit oorlogstoneel een 

drietal weken geleden een beslissing getroffen, die voor gans de toekomst van 

Zuidoost-Azië van reusachtige betekenis is : drie weken geleden is Singapoer uit 

de Maleisische Federatie getreden. De beslissing van de uittreding werd bekend

gemaakt in een gezamenlijke verklaring van de Maleisische premier Abdoel-Rah-

man en de eerste-minister van Singapoer Lee Koean Yew. Rahman noemde de uit

treding de « pijnlijkste beslissing van zijn leven », Lee Koean had moeite om zich 

bij de bekendmaking ervan te beheersen en was kennelijk ontroerd. 

vlootbazis zeer problematisch kunnen 
maken. Dat binnenlandse kommunis-
tische druk niet ondenkbaar is, wordt 
duidelijk wanneer men bedenkt dat 
de bevolking voor 80 t.h. uit Chinezen 
bestaat : de bandea tussen het Chi
nese moederland en de Chinezen in 
de emigratie zijn traditioneel steeds 
zeer stevig geweest. 

Men dient er dus rekening mee te 
houden, dat de Britse aanwezigheid 
in dit gebied ten zeerste wordt be
moeilijkt. Indonesië volgt deze ont-

Australisch Nieuw-Guinea met kracht 
naar voor zal brengen. De aanspraken 
op het resterend deel van Nieuw-
Guinea zijn trouwens op een voor 
Indonesië schitterende wijze ingeleid 
door de met lichtzinnige Amerikaan
se steun doorgedreven annexatie van 
Nederlands Nieuw-Guinea — het zgn. 
West-Irian, waar zopas Papoea-op
standen nochtans hebben bewezen 
dat de bevolking er alles behalve in
genomen is met de Indonesische 
heerschappij. 

Een verder gevolg van de uittreding 
van Singapoer uit de Maleisische Fe
deratie is, volgens de meeste buiten
landse waarnemers ter plaatse en te 
Londen en Washington, de verster
king van de weerstandswil der Viet-
kongs en der regering van Hanoi. Een 
blik op de kaart volstaat, om duide
lijk te maken waarom : met de afta
keling van de Maleisische Federatie 

werd staatsgodsdienst en alle offici
ële dokumenten van de Federatie —• 
inbegrepen het geld en ook de post
zegels — werden uitsluitend van Ma-
leise teksten voorzien. 

De deelstaat Singapoer kon zich 
dat, krachtens de samenstelling van 
zijn bevolking en krachtens zijn be
langrijke positie binnen de federatie, 
niet laten welgevallen. Van bijna 2 
miljoen inwoners in de nieuwe stad
staat zijn er 80 t.h. Chinezen; de rest 
zijn Indiërs en Europeanen. Reeds in 
1964 kwam het — op aanstoken van 
de Maleiers die de Maleisische min
derheid te Singapoer opruiden — 
tot rassenrellen die talrijke doden en 
honderden gekwetsten eisten. 

De twee mannen die (volgens hun 
eigen verklaringen) tot hun leedwe
zen de uittreding van Singapoer uit 
de Federatie bekendmaakten, waren 
zowat de enigen geweest die de ga-

SINGAPOER 

HET HEK VAN DE DAM? 

De beslissing van Singapoer ojn uit 
de Maleisische Federatie te treden 
kan een hele reeks gevolgen hebben 
die de machtsverhoudingen in dat 
deel van de wereld grondig wijzigen 
ten nadele van het Westen. 

Zo is het o.m. duidelijk, dat de toe
komst van Singapoer als Britse vloot
bazis ernstig bedreigd is. De regering 
van de thans onafhankelijke stad
staat heeft weliswaar dadelijk be
slist, dat de Britten verder gebruik 
mochten maken van Singapoer als 
hun belangrijkste militaire bazis in 
het Verre Oosten : deze beslissing is 
niet zo maar een goedkoop gebaar. 
Lee Koean Yew beseft ten eerste vol
komen dat de bazis een belangrijke 
bron van inkomsten is. En vervol
gens weet hij — wat hij trouwens 
reeds in een vraaggesprek met de 
«Times» onomwonden zegde — dat 
alleen de Britse aanwezigheid een ga
rantie is voor de onafhankelijkheid 
van Singapoer : « we beschikken zelf 
.niet over de middelen om ons 400.000 
hongerige en opgewonden Indonesi
sche soldaten van het lijf te houden». 

Voorlopig dus hebben de Britten te 
Singapoer nog wel even tijd om het 
uit te zingen. Het is echter duidelijk 
dat binnen- en buitenlandse kommu-
nistische druk op de huidige of op de 
volgende regering het behoud van de 

wikkeling met spanning en tevreden
heid. Soekarno heeft er inderdaad 
nooit twijfel over laten bestaan, dat 
hij aanspraak maakt op Dabah en 
Sarawak, de Maleisische deelstaten 
op Borneo. Te Djakarta is men er van 
overtuigd, dat de onafhankelijkheids
verklaring van Singapoer een eerste 
en beslissende stap in die richting is. 
Indien Indonesië vroeg of laat op 
Borneo zijn slag thuis haalt, bestaat 
er nauwelijks twijfel over het uitein
delijk lot van Mala ja zelf en van Sin
gapoer : zij zullen aan de periferie 
van het grote Indonesische rijk 
hoogstens de rol spelen van satelliet
staten. Men bedenke daarbij dat Ma-
laja, met zijn grote tki- en rubber-
produktie, het rijkste gebied van 
Zuidoost-Azië is. 

De Indonesische positie op het in
ternationale schaakbord wordt in
eens, met de uittreding van Singapoer 
uit df Maleisische Federatie, uitzon
derlijk versterkt. Soekarno heeft 
nooit iipgehouden te beweren dat 
Maleisië 'n tegennatuurlijk en kunst
matig produkt was van het Britse 
neo-kolonialisme, dat Maleisië een 
onhoudbare en per definitie anti-
Indonesische kunstmatige konstruk-
tie zonder innerlijke samenhang was. 
Dat zijn beweringen niet zomaar uit de 
lucht gegrepen waren, is thans uit de 
feiten gebleken. Omwille van het lid
maatschap der Maleisische Federatie 
bij de U.N.O. heeft Indonesië destijds 
dit internationaal organisme verla
ten. Waar de feiten thans Djakarta in 
het gelijk schijnen te stellen, zal de 
machtshonger van de Repoeblik In
donesia zeker niet gestild worden. 
Het is te verwachten, dat Soekarno 
thans met vernieuwde heftigheid niet 
alleen Dabah en Sarawak op Borneo 
zal opeisen, maar dat hij ook zijn 
aanspraken op Portugees Timor en 

wordt de laatste bufferzone tussen 
het onder sterke kommunistische 
druk staande voormalige Frans Indo-
China en het met het kommunisme 
flirtende Indonesië met Verdwijning 
bedreigt. Een kommunistisch Oost-
Azië van Noord-Korea tot aan de 
spits van Malaja en verder over het 
Indonesische eilandenrijk is een hele 
ruk dichter bij de werkelijkheid ge
komen. 

Het verval van de Maleisische Fe
deratie is inderdaad — zoals Indone
sië steeds heeft beweerd — het ge
volg van het feit dat deze nauwelijks 
twee jaar oude Commonwealth-staat 
een tegennatuurlijk samenraapsel 
was. De innerlijke tegenstellingen, 
vooral de rassen-konflikten, maakten 
het bijeenhouden van dit kunstmatig 
produkt der Britse politiek onmoge
lijk. De Maleiers hebben de Federatie 
steeds beschouwd als hun eigen land, 
waar zij dezelfde voorrechten dienden 
te hebben als in hun oergebied Ma
laja. Deze aanspraken waren onhoud
baar. Van de bijna elf miljoen inwo
ners der Federatie zijn er" 4,6 miljoen 
Chinezen, 4,3 miljoen Maleiers, een 
miljoen aan de Maleiers verwante 
volkeren en een miljoen Indiërs, Pa
kistani en Ceylonezen. Om zich te 
handhaven tegen de talrijker en ook 
gewiekster Chinezen, voerden de. Ma
leiers een aantal zuiver-rassistische 
bestuursmaatregelen in. Zo waren 
vier op de vijf betuursbetrekkingen 
voorbehouden aan Maleiers; in het 
leger van de Maleisische Federatie 
was er slechts één enkele Chinees die 
het tot een hogere officiersgraad had 
gebracht. Maleis werd uitgeroepen tot 
enige bestuurstaal, alhoewel taalkun
digen in zeven haasten uit de spreek
taal nog een moderne verkeerstaal 
moesten samentimmeren. De gods
dienst der Maleiers — de Islam — 

pende kloof tussen de verschillende 
rassen van de jonge staat hadden 
trachten te overbruggen. De 62-jarige 
Toenkoe (vorst) Abdoel Rahman, af
stammeling van een oeroud Maleis 
geslacht, gaf zijn medeburgers 
zelf het goede voorbeeld door twee 
Chinese weesjes te adopteren. De 42-
jarige Lee Koean Yew, uit een fami
lie die sinds drie generaties China 
voor Singapoer heeft geruild, sprak 
Maleis en Engels vooraleer hij Chi
nees leerde. De goede wil van deze 
beide mannen was niet opgewassen 
tegen de feitelijkheid en zijzelf heb
ben zich daarvan, blijkens hun uit
eindelijke beslissing, rekenschap ge
geven. 

De Engelsen hebben getracht, uit 
deze voor hen zo ongelukkige evolutie 
het beste te halen door een onmid
dellijke erkenning van de uittreding 
van Singapoer en door het beklem
tonen van hun betrekkingen met de 
regeringen Rahman en Lee. 

Dat moge voor de nabije toekomst 
volstaan, op langere termijn zal men 
echter te Londen moeten leren den
ken in andere termen dan die van de 
« vesting Singapoer ». Steeds meer 
stemmen gaan zowel in konservatieve 
als socialistische kringen op, om de 
Zuidoost-Aziatische ruimte «onder 
de bescherming der Amerikanen » te 
laten en zélf zich te vergenoegen met 
een bazis op een klein eiland in de 
Indische oceaan of in Noordwest-
Australië. De hedendaagse positie en 
verplichtingen van Groot-Britannië 
in het Verre Oosten, zo heet het, 
kunnen volkomen daarmee volstaan. 

Maar in Washington blijft men van
zelfsprekend graag de verantwoorde
lijkheden delen... alhoewel men er de 
initiatieven alléén en zonder rugge
spraak neemt. 

Toon van Overstraeten. 
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EEN GEWEST MET GROTER GEBREK AAN 

WERKGELEGENHEID DAN DRIE WAALSE 

PROVINCIES SAMEN 

Tussen Zottegem en Oudenaarde ligt een vergeten streek, een streek waar ge nog 
boeren met voorvaderse ossenkarren kunt ontmoeten in dorpkes met peperkoe
ken namen : Godveerdegem, St Blasius-Boekel, St Maria-Horebeke, St Maria-
Oudenhove, enzovoorts. Op de grens van Mater en Volkegem kan men over half 
Vlaanderen wegkijken, zo hoog is het daar. De Zuid-Vlaamse heuvelen — door 
onverlaten de Vlaamse Ardennen genoemd — vormen voor de toerist een bron 
van aartsvaderhjke schoonheid. Wie deze Oostvlaamse uithoek echter met an
dere ogen bekijkt, moet niet ver zoeken om te ontdekken dof op soèidhl-ekono-^ 
misch gebied hier de klok is blijven stilstaan. 

bekend te maken) zeker niet de laat-
sten zijn ge^A/eest om « erbij » te zijn. 
De Volksunie heeft met de middelen 
die haar ter beschikking stonden het 
schandaal van de pendel aangeklaagd 
in Vlaanderen, het wanbeleid inzake 
wegenbouw en verkeerspo itiek, het 
ontstellende feit ook van de overhe
veling van voor Vlaanderen bestem
de fabrieken en het braak laten lig
gen van gebieden die geen « werk in 
eigen streek » Konden verschaffen. 
Allemaal dingen die men in Oude
naarde en omgeving kan terugvin
den. 

Hoe is de toestand op dit ogenblik? 
Verleden week werd de alarmklok 
geluid door enkele leden van het Ou
denaardse stadsbestuur onder leiding 
van eerste schepene Merchie, dit naar 
aanleiding van de sluiting der ka
toenspinnerij van de Oudenaardse 
tekstie'fabrieken. Wat wij reeds 
voordien schreven werd in de klach
ten herhaald : «terwijl overal m het 
land grootse pogingen worden ge
daan waaraan alle instanties, zowel 
locale, provinciale als nationale, sa
menwerken om bepaalde gebieden 
waar zich problemen van sociaal-eko-

kracnten uu öe traditionele sektoren 
(tekstiel en landbouwj, emigratie en 
daling van het geboortecijfer ». 

De sluiting van het hogergenoemde 
bedrijf was een aanleiding om de ka t 
de bel aan te binden. Het is tevens 
een voorbeeld van de moeilijkheden 
waarmede in Vlaanderen de tekstiel-
nij verheid te kampen heeft. In heU 
kader van de tewerkstelling in het! 
Oudenaardse betekent het 'n feit meti 
ernstige gevolgen voor ae plaatselijke 
bevolking, waarvan 200 werknemers 
rechtstreeks het slachtoffer zijn. 

Wij hebben nog een gesprek gehad 
met de heer Merchie, een man uit de 
kristen-demokratische kringen, ie* 
mand met een energieke kop en een 
haarborstel als van een jeugdleider* 
Iemand waar volgens onze mening 
kruim insteekt : het type van de 
moderne vooruitstrevende Vlaming 
die het niet meer laat bij wat schou-» 
derophalend geklaag of een berusten
de onderdanigheid. Laten wij echter 
hopen dat hij — zoals zovelen in zijn 
partij - - niet tegen de bierkaai 
vecht. 

De sluiting van dit bedrijf, aldus 
onze zegsman, is geen alleenstaand 
feit. Enkele jaren terug deden zich 

Ongevieer dezelfde inleiding schre
ven wij bijna vier jaar geleden bo
ven een reportage over het Oude
naardse. Wij schreven toen over de 
tekstielnijverheid — waarop de ar
beiders die het in eigen streek willen 
vinden, aangewezen zijn — en over 
haar moeilijkheden : de dringende 
aanpassingen die zij moest krijgen 
opdat de geweldige buitenlandse me
dedinging zou kunnen doorstaan 
worden. Wij schreven in die repor
tage ook over de jeugd van de streek 
die zich steeds minder en minder 
aangetrokken voelde om — in het 
technisch onderwijs — zich te spe
cialiseren in de tekstielafdeling. Wij 
gaven daarbij de cijfers over het 
onderwijs in deze tak en wezen met
een op het ontbreken van technisch 
onderwijs inzake tekstiel te Oude
naarde zelf, wat alles bijeen met zich 

'bracht dat in de plaatselijke fabrie
ken wel veel ongeschoolde, maar zeer 
weinig onderlegden te vinden waren. 

De afdankingen in de periode 50-55 
(zo verzekerde men ons toen in krin
gen die het weten konden) waren er 
oorzaak van dat bij de arbeidende 
bevolking als het ware een panische 
schrik ontstond voor de tekstielnij
verheid. Velen leerden toen een an
der beroep aan en gingen dit uitoefe
nen buiten hun eigen streek. Talrijk 
waren diegenen die uitweken naar 
Brussel en Wallonië, talrijk ook de 
pendelarbeiders die per trein dage
lijks heen en terug gingen rijden 
naar Brussel, Frankrijk of het Wa-
lenland. 

Wij gaven toen ook de schokkende 
cijfers over de bevolking. Allereerst 
die van de stad zelf : er waren toen 
nog geen zevenduizend inwoners ! 
Oudenaarde, een stad met prachtige 
kerken, een enig stadhuis, een laken
halle en andere historische gebouwen, 
had een inwonersaantal dat overtrof
fen werd door de eerste de beste 
plattelandsgemeente. En die bevol
king ging toen nog in dalende lijn ! 

Zo was het trouwens ook met de 
bevolking van het gehele arrondisse-

GEBIED VAN VLAANDEREN 

ment Oudenaarde. De cijfers die wij 
brachten waren sprekend : per vier
kante kilometer bedroeg de dicht
heid in 1947 nog 279; in 1959 was dit 
cijfer teruggelopen tot 277. Het ge
boortecijfer lag in 1959 op 1841 een
heden wat neerkwam op 16,11 per 
per duizend. Hiermee kwam Oude
naarde bij het laagste geboortecijfer 
voor Oost-Vlaanderen, daar waar het 
cijfer voor het ganse rijk toen op 
17,6, voor Vlaanderen op 19,6 en 
voor Wallonië op 16,52 lag. De ver-
huisbeweging in het arrondissement 
lag begin 1962 op 519 of 2,57 per dui
zend wat het tweede hoogste van 
Oost-Vlaanderen was. 

Wij brachten in de hogervermelde 
reportage ook het in-triestige verhaal 
van de pendelarbeiders uit die streek. 
Van de mannen die zeven uur per dag 
in treinen doorbrachten, in treinen 
waarvan men niet meer zou vermoed 
hebben dat zij nog bestonden : hou
ten wagens van meer dan een halve 
eeuw terug, stoomtreinen die tot op 
de draad versleten waren... Daarmee 
togen de grauwe arbeiders uit het 
Oudenaardse naar Brussel of naar 
Wallonië. 

Waarom wij dit alles her-schrij
ven? Wel heel simpel, om aan te to
nen dat zeker wij met, wij van de 
redaktie (en we zijn er nadien nog 
dikwijls op teruggekomen) wij van de 
Volksunie (en onze parlementairen 
hebben steeds hun uiterste best ge
daan om dit schandaal aan de klok 
te hangen en de « vergeten streek » 

nomische aard stellen, een nieuw uit
zicht qua werkgelegenheid en uitrus
ting te verlenen, blijft het zuiden van 
de provincie Oost-Vlaanderen een 
echt probleemgebied, waar tot op he
den weinig verbetering is waargeno
men Integendeel accentueren de ne
gatieve kenmerken van deze streek zich 
voortdurend in een tekort aan werk
gelegenheid, uitstoting van arbeids-

reeds dergelijke sluitingen voor te 
Ronse. Hier vielen ongeveer drie tot 
vierhonderd arbeiders werkloos. In 
het Gentse werd enkele jaren geleden 
eveneens de sluiting aangekondigd 
van een tekstielbedrijf met honderd 
vijftig man personeel. Thans gaat 
het te Oudenaarde om tweehonderd 
arbeiders. Dit laat ontegensprekelijk 
de onheilspellende teloorgang in de 

Het « meest achterlijke gebied van Vlaanderen » zoals het nu genoemd wordt... 
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Teken van vooripoefJ uit voorhije eeuwen : het stadhuis te Oudenaarde. 

bedrijven. Door samenvoeging (niet 
altijd met veel geestdrift van sommi
ge betrokkenen) van verschillende ge
meenten aangehecht bij de stad Ou
denaarde (vanaf Nieuwjaar 1965 
werden met minder dan acht ge
meenten opgeslorpt) bracht het in
wonertal van zevenduizend op twee 
en twintigduizend. Er kwam nu ook 
meer ruimte en er kwam een bestuur 
tot stand dat « meer » achter zich had. 
Voor de aanhechting had Oudenaar
de geen vierkante meter grond meer 
ter beschikking. Wel was men van 
stadswege begonnen met de voorbe
reiding van een nijverheidsgrond te 
Bevaren van twintig hektaren. Op 
dit ogenblik is dit terrein klaar en is 
men bezig nog 20 ha klaar te maken 
voor industrievestiging evenals 60 ha 
te Ename. Alles bijeen dus 100 ha, 
maar wat baat het als de nijverheden, 
die in aanmerking komen tot vesti
ging, steeds weer afgestoten worden ' 

Afgestoten dan vooral door een 
onstellend gebrek aan infrastruktuur. 
En infrastruktuur wil zeggen • wegen, 
verbindingen uitrusting. Welnu de 
ver1)indingswegen in de streek van 
Oudenaarde zijn nog uit dezekenstijd. 
Zowel naar het zuiden als naar Gent 
of Brussel lopen de verbindingen over 
smalle, afschuwelijke kasseiwegen. 
De verbindingsweg met de grootste 
betekenis is de noord-zuidas Gent-
Oudenaarde, 'n onderdeel van de weg 
Zelzate-Valencijn. De modernisering 
van deze achttien kilometer is van 
aard om het gehele gebied op vijf
tien minuten van Gent te brengen. 
Meteen is dit het middel om de gan
se streek te doen aansluiten op de 
algehele uitbreiding van industrie en 
haven te Gent en hogerop m de ka
naalzone naar Terneuzen. Gent kan 

NOCHTANS... 
Vier jaar geleden brachten 
WIJ reeds reportages en bij
dragen over de vergeten 
streek rond Oudenaarde en 
luidden wil de noodklok. 

Thans is ook de « grote » pers 
aan het alarmeren gegaan en 
verschijnen er vette titels 
over wat nu genoemd wordt 
« het meest achterlijke gebied 
van Vlaanderen ». 

En nochtans is het gewest 
Oudenaarde, dit onderont
wikkelde en achterlijke ge
bied, de streek die door het 
grote licht, de grote « Vlaam
se » staatsman Jan Verroken 
« verd-^digd » wordt ! Wel
licht daarom juist ?... 

tekstielnij verheid gevoeien. Lie oorzaak 
van deze teloorgang is vooral te wij
ten aan de invoer uit het buitenland 
(vooral Egypte) van garens tegen 
dumpingsprijzen Nu omvat tekstiel-
nijverheid in het Oudenaardse (voor
al nylon, katoen, zijde en wol) bijna 
80 t h . (om juist te zijn 79 t h ) van 
dé lewerkstelling. Men kan zich in
beelden dat de vooruitzichten van de 
werknemers in deze stervende nijver
heid niet bijster hoog liggen En het 
gevaar voor verdere sluitingen is niet 
denkbeeldig : tussen 1961 en 1967 
zullen nog drieduizend werkgelegen-
heden m deze streek teloorgaan, aldus 
een besluit van een streekstudie door 
professor Ancelln van de universiteit 
van Gent. 

De cijfers die verstrekt werden door 
de Ekonomische Raad voor Vlaande
ren laten toe een duidelijk beeld te 
schetsen van de toestand waarin het 
arrondissement Oudenaarde zich op 
dit ogenblik bevindt De bevolking be
droeg in 1846 — dus meer dan hon
derd jaar geleden — 106 872 eenheden. 
Thans — na meer dan een eeuw — 
bedraagt zij 114 211 zielen. In deze 
tijdspanne verdubbelde de landsbe-
volking De oorzaak van deze stil
stand (en de jongste laren gaat de 
bevolking nog achteruit, zoals wij 
hoger aantoonden) is te wijten aan 
dp uitwijking vooral van jonge ge
zinnen waardoor de natuurlijke aan
groei sterk vermindert Waai om deze 
gezinnen de streek verlaten zal wel 
duidelijk zijn : geen toekomstmoge
lijkheden en de uitstoting van de ar
beidskrachten m de bestaande indus
trie alsmede de teloorgang van deze 
indUbtiie Hetzelfde geldt trouwens 
vr n de landbouw m deze streek. 

'^ pendelarbeid naar Brussel en 
•W lonie neemt m het Oudenaardse 
eveieens een grote omvang aan Zo 
waren er in 1961 bijna tienduizend 
abonnementen van arbeiders OD de 
lijnen Oudenaaide-Brussel en Oude
naarde-Gent Op 33 114 personen, on-
dei worpen aan het regime der RMZ, 
biedt de nlaatselijke nijverheid m het 
airondissement op dit ogenblik werk
gelegenheid aan 19 908 personen Er 
IS dus een tekort aan arbeidsplaatsen 
van 13 206 Deze dertienduizend moe
ten het elders gaan zoeken Dit cijfer 
IS groter dan dit van de ganse pro
vincie Antwerpen en evenveel als dit 
van de drie Waalse provincies Luk-
semhnrg, Nampn en Henegouwen sa-
mei 

De neer Meichie ziet een oplossing 

VIER lAAR GELEDEN VOOR
SPELDEN Wil HET AAN DE 
HAND VAN PAKKENDE CI|FERS 

sleept (zoals dat in Vlaanderen maar 
al te dikwijls voorvalt) aan De kos
ten met dit werk verbonden worden 
geschat op 180 miljoen. Men merkt op 
dat dit een laag bedrag is en dat er 
naast de kruising met de spoorlijn te 
Eke, slechts één kunstwerk noodza
kelijk IS, namelijk de verbinding met 
de E-3 te Zwijnaarde De huidige weg 
kan volgens de ontwerpers gebruikt 
worden zodat weinig onteigeningen 
dienen doorgevoerd. 

Vervolgens is er de rechttrekking 
van de Schelde en een bevaarbaar
heid van de stroom tot 1350 ton Dit 
houdt echter in dat er aansluiting is 
op de Gentse kanaalzone. 

De eisen van Oudenaarde zijn niet 
alleen gerechtvaardigd, zij zijn dwin
gend. Inderdaad is er niet alleen het 
feit van de sluiting en teloorgang der 
bestaande nijverheid, er zijn ook de 
gemiste kansen. Er zijn reeds talrijke 
bezoeken van mdustrieelen aan de 
streek geweest Er is de gemiste kans 
om een grote zetel- en beddenfabriek 
m de streek te krijgen. De fabriek 

HET DRAMA VAN OUDENAARDE 
in overheidshulp net zoals dat in 
Wallonië, in de Borinage is gebeurd 
De oplossing ligt in de vestiging van 
enkele middelgrote, arbeidsintensieve 
bedrijven, voor overwegend manne
lijke arbeidskrachten want de vrou-
wehjke arbeidsters vinden (voorlopig 
althans nogj in het Oudenaardse een 
werkgelegenheid m de verwerKenat 
nijverheid, met lame de konfektie-

hier alleen maar belang bij hebben, 
wanneer zijn hinterland en het ge
bied Henegouwen-Noord-Frankrijk 
beter met zijn haven verbonden zijn. 

Daarom wordt dan ook in de 
eerste plaats aangedrongen om de 
verbindingen met de hoofdstad van 
f̂ e provincie Oost-Vlaanderen te mo

ei niseren De plannen liggen sinds 
lang gëieed maar de uitvoering ervan 

Bevaarbaarhetd tot löoO ton, maar dan tot en met Gent... 

ging naar elders omdat te Oudenaar
de juist geen voldoende infrastruk
tuur aanwezig was. Zo ging het ook 
met verschillende andere nijverheden, 
die gekontakteerd werden door het 
stadsbestuur van Oudenaarde langs 
de Ekonomische raad voor Oost-
Vlaanderen, waarmee nauw wordt 
samengewerkt. 

De vergeten streek van Oudenaar
de, aansluitend bij Zottegem en Ni-
nove staat in schrille tegenstelling 
tot de Borinage waar — zonder veel 
noodzaak, want men moet er vreemde 
arbeiders invoeren — miljarden wer
den besteed aan de oprichting van 
nieuwe nijverheden, nijveiheden die 
dan dikwijls nog uit Vlaanderen wer-
der overgeheveld of weggelokt Oude
naarde hééft weiklozen, heeft ontzet
tend veel pendelarbeiders. kent een 
grote uitwijking schreeuwt om werk
gelegenheid m eigen streek 

Het IS de taak van de Volksun e op 
deze nagel te blijven hameren, zoals 
zij in het verleden «-teeds maar is 
blijven hameren op de schandalen 
die in dit verband bestonden. Blijven 
hameren tot de materie mondgemeen 
geworden was en de daadwerkelijke 
steun van andere Vlamingen kon ge
koppeld worden tot een do-^Itrefende 
aktie Voor het vergeten land rond 
Oudenaarde zal de Volksunie -n de 
bres blijven staan. 

Staf De Lie. 
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WAAROVER MEN ZWIJGT: 

HET GEVAL MIHAJLOV 

5. Wanneer er ergens een halve gare of een schooljongen een hakenkruis op een 

^ gevel of een schutting schildert (in de veronderstelling natuurlijk dat die gevel 

E$ fiiet aan een Vlaamsgezinde behoort en dat op die schutting geen Volksunie-

§ affiche hangt — want dan mag het!), dan klimt heel de joernalistieke camarilla 

? in de pen ter verdediging der bedreigde demokratische instellingen, ter brand-

I merking van de verderfelijke ondergrondse aktiviteiten van meestal in hun ver-

5 beelding bestaande neo-nazistische organisaties, dan worden perskonferenties ge-

5 houden door mensen die er een beroep van hebben gemaakt de haat en de hate-

L; lijkheden uit te buiten tot meerdere glorie van hun persoontje. Dat de officiële 

: berichtgeving van radio en televisie aan het scheppen van dergelijk tendentieus 

klimaat, aan het vervormen der werkelijkheid, aan het verdoezelen der werkelijke 

gevaren meedoet, is immoreel en getuigt yan een verbijsterend gebrek aan ob-

jektiviteit en joernalistieke waardigheid. Wij komen trouwens binnenkort terug 

op dit gebrek aan moraliteit in onze « officiële » berichtgeving en in heel ons 

informatie- en communicatie-apparaat. 

Dr. Mihajlo Mihajlov kan door de 
kommunisten moeilijk als een «ty
pisch produkt van een bourgeois-op-
voeding» gedoodverfd worden. Hij 
ontving heel zijn opvoeding en vor
ming in het kader van een kommu-
nistische staat en een kommunistisch 
schoolwezen. Hoewel hij in zijn vak 
en op zijn terrein een autoriteit is, 
betekent het feit dat hij op dertig
jarige leeftijd lektor was aan de uni
versiteit van Zagreb dan toch wel, 
dat hij zeker geen persona non grata 
was bij de Joegoslavische machtheb
bers. 

In de zomer van 1964 ging Mihajlov 
naar Moskou en ontmoette er een 
aantal Sovjetschrijvers. Zijn kontakt 
met deze auteurs was aanvankelijk 
zuiver-literair en wetenschappelijk. 
Langzamerhand tekende zich voor de 
eerlijke observator Mihajlov echter 
de gruwelijke maar onloochenbare 
waarheid af van een psychisch ge
schokt en in al zijn geledingen ge
slagen volk De wonden die de sta
linistische periode had geslagen wa
ren zo diep, waren nog zo weinig ge
heeld, dat de geringste gelegenheid 
die geboden werd tot reakties moest 
leiden die op verbijsterende wijze van 
de omvang van de rode terreur ge
tuigden. De romanschrijver Leonid 
Leonov zei aan Mihajlov dat men na 
tachtig jaar nog over die periode zou 
schrijven en Kroestsjev beweerde dat 
de literaire tijdschriften ongeveer 
10.000 romans, verhalen en mémoires 
hadden ontvangen over één enkel on
derwerp : de concentratiekampen in 
Sovjet-Rusland. 

Slechts enkele manuskripten wer
den gepubliceerd en slechts enkele 

ook bereikten het literaire gehalte 
van bv. « Een dag uit het leven van 
Ivan Denissowitsj ». Maar zij waren 
voldoende om ons e ^ beeld, te gev«n 
van de omvang en de onmenselijkheid 
van de terreur die uitgeoefend werd 
in naam van de gelijkheid, de voor
uitgang, de wetenschap, begrippen 
die in het ideologisch perspektief van 
het marxistisch materialisme tot ge
stalte- en gezichtsloze t irannen wer
den. 

Mihajlov stelde de dubbelzinnigheid 
vast van het huidige systeem, dat 
zich wel van de stalinistische terreur 
distancieerde maar dat diegenen die 
zich wel van de stalinistische terreur 
den, als verraders blijft brandmerken. 

Hij stelt tevens vast dat de Sovj et-
pers minder uitwijdt over de fascis
tische en nazistische concentratie
kampen — omdat de eerste doden
kampen niet door de Duitsers maar 
door de Sovjets werden opgericht : 
Holmogor dateert van 1921 bv. En 
wat de volkeren-uitmoording betreft, 
zijn Lenin en Stalin zowel in de tijd 
als in de omvang Hitler vèr vooruit 
geweest. In zijn boek « Denn er wird 
memen Fuss aus der Schlinge zie
hen » schrijft de sovjet-Duitser Pe
ter Braun, die Rusland tijdens de 
Stalinperiode ontvluchtte en die na 
de oorlog in sovj etgevangenschap be
landde, dat niet Hitler maar Stalin 
de « grootste misdadiger aller tijden » 
is — en ook hij geeft een gedetail
leerde en verbijsterende beschrijving 
van wat er in die sovjetkampen ge
beurde. 

Een andere vaststellingi die Mihaj
lov deed, hangt weer samen met zijn 
literaire belangstelling : hij noteert 

dat in deze wereld der dodenkampen 
liederen ontstonden die in hun ironie, 
hun bitterheid, hun spot, hun cynis
me een getuigenis zijn voor het on
menselijke leed van miljoenen. Hij 
nam dergelijke liederen op band op 
en nam ze mee naar Joegoslavië. 

Tijdens zijn verblijf maakte hij 
ook kennis met de bekoorlijke en door 
de Moskouse studenten als een film
ster vereerde dichteres Bella Akhma-
doelina, met Bondarjev en Doedint-
sjev, de auteur van « De mens leeft 
niet van brood alleen... ». 

Bij zijn terugkeer in Joegoslavië 
schreef Mihajlov een reportage over 
zijn reis en zijn ontmoetingen : « Mos
kou, zomer 1964» in het tijdschrift 
« Delo ». Hij verzweeg niets, verbloem
de niets maar noemde de zaken bij 
hun naam. Het gevolg ervan was dat 
hij aangehouden werd, naar men zegt 
op aandringen van Moskou en tenge
volge van een persoonlijk ingrijpen 
van Tito. Het tijdschrift zelf werd in 
beslag genomen en de hoofdredakteur 
afgedankt. Dit gebeurde in maar t 
van (Rf-jaaT-. Einde april - begin mei 
werd Mihajlov veroordeeld tot negen 
maatrff-gevatigenisslraf"" én 'hij werd 
nadien uit zijn funktie ontheven. 

Het geval Mihajlov bewijst eens te 
meer dat de « liberalisering » van het 

kommunisme slechts uiterlijk is. Het 
kommunisme van Lenin en Stalln, 
van Kroestsjev en Mao Tse Toeng en 
dat van de huidige heersers in het 
Kremlin is essentieel hetzelfde ge
bleven. Elke hoop op een ideologische 
ontmoeting is een illusie, alle hoop 
op een opening naar inks waarin men 
de kommunisten en hun ideologie wil 
betrekken is een vergrijp tegen de 
eigen vrijheid, tegen de demokrati
sche en humanistische geestesgestel-
tenis. Het kommunisme versoepelt 
maar in zoverre zijn ideologie het 
toelaat : brengt deze versoepeling en 
brengt de vrijheid en de ontplooiing 
der menselijke persoonlijkheid de 
strakke partijlijn in gevaar, dan 
wordt de oude terreur opnieuw le
vend. 

Het geval Mihajlov bewijst daaren
boven de waarheid van hetgeen R. 
Orth in «Hilfsorganisationen des 
Weltkommunismus » over Joegoslavië 
en Tito schrijft. Joegoslavië, dat zich 
steeds als neutraal land doet door
gaan, is niet neutraal : het behoort 
bij het kommunistische blok vermits 
de staat er volledig en diktatoriaal 
door de K.P. beheerst wordt en slechts 
een werktuig is van die parti j . 

Na het geval Stepinac, het geval 
Mihajlov moet ieder demokraat we
ten waar hij aan toe is met Joego
slavië. 

Wij moeten er trouwens nog op 
wijzen dat de kommunistische dikta-
tuur in Joegoslavië gepaard gaat met 
een voortzetting van de grootservische 
politiek der diktatoriale Karageorge-
vitsji, die na de eerste wereldoorlog 
het Zuidslavische koningshuis vorm
den. De verdrukking der naar het 
Westen georiënteerde katolieke Kro-
aten leidde herhaaldelijk tot verzet, 
zo o.m , tot de aanslag op koning 
Alexander te Marseille. Nationaal ge
zien voert Tito-Joegoslavië deze ver-
drukkingspolitiek voort. Maar over 
verdrukking en achteruitstelling van 
nationaliteiten zwijgt men zoveel mo
gelijk in ons land — omdat men niet 
gaarne spreekt over de koord in het 
huis van de gehangene. J.D. 

INij' i'|jHi|l|fi!l||ll>,l!|ll|jli 

• ' ' t . 

.T l * 

Prof. Franssen tijdens zijn toespraak op de IJzerbedevaart 

A. B. K. 
Specialist Villabouw 
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E N E R Z I J D S . . . 
< Hevige incidenten vonden zaterdagavond en in 

de nacht op zondag plaats te De Panne; ditmaal 
hadden ze echter helemaal niets te zien met de taal
kwestie. 

« Zaterdagnamiddag sloot de politie te De Panne 
twee aan de zeedijk gelegen dancings, wegens aan
slagen op de goede zeden die er herhaaldelijk plaats 
grepen. De deuren werden gesloten en verzegeld. Een 
tiental jongelui die de lokalen niet wilden verlaten, 
werden opgebracht naar het politiekommissariaat 
doch dadelijk daarop vrijgelaten. 

«Rond elf uur stroomden voor het politiebureel 
een 300 tot 350 jongelui en meisjes samen. De groep, 
die volgens de politie grotendeels bestond uit Brusse
laars en Fransen, begon in het Frans te schreeuwen : 
«Wij eisen de heropening der dancings». Sommigen 
legden zich op de grond. De groep begaf zich vervol
gens naar een belangrijk kruispunt en poogde het 
verkeer stil te leggen; de jonge nozems werden echter 
door de politie verspreid. 

«De burgemeester, de heer Versteele die vreesde 
voor nachtelijke incidenten, riep de leiding van de 
rijkswacht, de politie en de brandweer samen om de 
maatregelen die zich opdrongen te treffen. De goede 
samenwerking van deze drie diensten liet toe, een 
einde te stellen aan een betoging van 350 nozems en 
meisjes die rond 21 u 30 getracht hebben, met geweld 
een der gesloten dancings binnen te diingen. De jon
geren werden verspreid terwijl ze de politie beledigden 
en zich overigens uiterst brutaal gedroegen. Zeven 
nozems werden aangehouden. 

« Rond 1 u 30 's nachts begaven zich een dertigtal 
nozems naar het politiebureel om er te protesteren 
tegen het optreden der politiemannen. De leider van 
deze groep werd later in de nacht aangehouden sa
men met een tweede student uit Brussel. 

€ Zondagvoormiddag werden alle nozems die 's 
avonds of in de loop van de nacht waren aangehou
den, terug in vrijheid gesteld. Dit heeft ernstige wre
vel verwekt bij een deel der bevolking. 

(Uit de kranten van maandag 23 augustus) 

EN ANDERZIJDS! 
Drie weken geleden ^Uwani hel ï a n de kerk te 

Koksijde tot taalincidenten naar aanleiding van een 
tweetalige preek die eens te meer niet in overeen
stemming was met de tussen het Brugs episkopaat en 
de Westvlaamse V.V.B, gesloten overeenkomst. De 
incidenten groeiden, mede door het alles behalve ver
zoenend optreden van de burgemeester, uit tot een 
relletje. Twee personen werden opgeleid en achteraf 
aangehouden, niet uit hoofde van ordeverstoring toch 
wel wegens « weerspannigheid aan de politie ». Hun 
aanhoudingsmandaat werd bekrachtigd door de 
raadskamer en de rechter van instruktie gaf op
dracht, alvorens voor een maand in verlof naar het 
buitenland te vertrekken, de twee aangehoudenen in 
geen enkel geval los te laten. 

Ondanks het protest, ook in de Vlaamse dagblad
pers, blijven de twee betrokkenen nog steeds opge
sloten ! 

Ülil 

(vervolg van blz. 3) 
vroeger en gaven de dingen op volk
se wijze weer, zo heel anders dan in 
die geleerde « zinnen » van « die 
mannen daar >. De schipper zei dat 
hij het laf vond dat ze de lijken van 
de gesneuvelden in stukken lieten 
vliegen, de Gentenaar merkte op dat 
hij liever het puin van de oude to
ren gewoonweg had zien behouden, 
maar dat hij toch kontent was over 
de nieuwe toren. 

Twee volksmensen die hun VOS-
teken met fierheid droegen. 

:« VftEDESVLUCHT » 

Wij hebben er niet om getreurd dat 
de « vredesvlucht met wedstrijdkarak
ter » in het water is gevallen. De re
gisseurs van de IJzerbedevaart hadden 
het plan opgevat, een duivenvlucht 
Diksmuide-Litnburg te organiseren, 
met medewerkmg van de officiële Dui-
venbond. Dit organisme heeft het ken
nelijk niet begrepen op de IJzerbede
vaart en stak een dikke stok in het 

IN DE RAND VAN DE IJZERBEDEVAART 
wiel. Het heette, dat een duivenvlucht 
vanuit de Bedevaartweide een « delo
yale konkurrentie » was voor gevestig
de colotnbofiele verenigingen en dat op 
22 augustus een « monstervlucht » ten 
bate van het werk der Krijgsgevange
nen doorging. 

Het plan viel dus in duigen en spij
tig kunnen we dat niet heten. Het leek 
ons geen al te schitterend idee, een op 
andere plaatsen en tijden achtbare 
sport in te richten vanop de plaats die 
dan toch « dodengrond » heet te zijn. 
En bovendien beschouwen we dié 
sport nu toevallig niet als een der 
sterkste uitingen van Vlaamse stijl en 
kuituur. 

PER BOOT 

Bob Orient, voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Watersport, 

komt al voor de zoveelste maal met 
zijn « Scheldemeeuw» naar de IJzer
bedevaart. Deze keer had hij gezel
schap gekregen van de heer Goy-
vaerts met het schip « Goei vaart », 
pas van een reis uit Frankrijk terug 
(zes weken en vijfhonderd sluizen). 
Hijzelf was zaterdagmorgen uit Kort-
gene vertrokken samen met zijn 
schipper. Het was geen sinekuur : in 
de sluizen van Vere en Vlis'singe 
voorspelde men storm en windkracht 
7. Ze hebben het er toch op gewaagd 
en zijn dwarsdoor zee in rekordtijd 
naar Nieuwpoort gekomen Ze had
den het wijde water (op enkele zeil
schepen na) alleen voor zich. 

Een hele karwei, op deze wijze naar 
de bedevaart komen : men moet re
kening houden met de getijden, met 
de sluizen te Nieuwpoort en met de 
(lage) bruggen. Kapitein Grient ver
telde ons dat hij — waar dit moge

lijk is — steeds onder de leeuwen
vlag vaart. IJverige flaminganten 
gelieven echter te noteren dat het 
varen onder de driekleur niet nood
zakelijk inhoudt dat men een minder 
goed Vlaamsgezlnde is, want de re
gel eist (vooral in het buitenland) 
dat men de nationaliteitsvlag voert. 
Geen aanstoot dus, hoewel het voor 
de Vlaamsgezlnde toch aanbevelens
waardig is steeds de tekenen van zijn 
overtuiging te tonen. 

Geen aanstoot ook aan een woordje 
Frans op de IJzerbedevaart. De heer 
Orient heeft het meegemaakt dat 
sommigen hem met een kwaad oog 
bekeken omdat hij de taal van BB 
gebruikte op de weide. Hij was toen 
in het gezelschap van Franse gasten, 
wie hij de betekenis van de bede
vaart uiteenzette en die zich de moei
te getroostten de jaarlijkse doden-
hulde mee te maken. 
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Na de jongste verkiezingen is het vooral de B.S.P. geweest die het meest opviel 

door haar innerlijke konflikten. Daar werd immers de doktrine van Quaregnon 

(1894) zelf in het geding gebracht, werd de zin van de partij en de Gemeenschap

pelijke Aktie overdacht en werd felle kritiek geuit op de burgerlijke mentaliteit 

in programma en taktiek. 

Ook was de verrassing over het geleden verlies bij de socialisten het grootst. 

Daartoe was reden te over : nooit tevoren had de B.S.P. zulke slagen ontvangen ! 

Deze rode perikelen mogen echter niet uit het oog doen verliezen, dat ook de 

C.V.P. op het ogenblik met zeer zware moeilijkheden kampt. Het verlies werd 

er min o/ meer verwacht, maar kwam dan toch zeer hard aan; voor wat Wallonië 

en Biubsel aangaat, was het belangrijk hoger dan voorzien. 

IN DE C.Y.P.? 

.("JHdMUMMK 

Er is echter meer. De ganse par t ' j -
opvd.t.ng, de vertegenwoordiging der 
standen, de organisatie van afdeling 
tot nationaal komitee de propagan
da liet iiontakt met de leden, dat 
alles wordt (vooral binnenskamers) 
sterk oekriiiseerd. 

De CVP is een jonge parti], wan
neer men rekening houdt met de to
tale nieuwe opvatting waarmede ge
start werd in 1945 Partijstrategen 
hadden in Londen tijdens de oorlog 
de nieuwe formatie ontworpen. Met 
het fameuze Kersiprogram van 1945 
en de verruimingsoperatie nadien, 
kon men hopen dat een nieuw geluid 
in de Belgische politieke arena te ho
ren was Nu, na twintig jaar part i j-
leven, na vele jaren alleen of in koa-
litie de macht te hebben uitgeoefend, 
blijkt het faljiet van de C V P . 

Het IS zo erg, dat in verscnillende 
arrondissementen door studiegroepen 
gewerkt wordt aan een wetenschap
pelijke kritiek op de partij en dat 
men hoopt m het voorjaar een na
tionale studiedag hieraan te wijden 

De malaise, die natuurlijk ver
scherpte door het verlies op 15 jaar 
tijd van 30 % der parlementaire ef-
lektieven, komt vooral tot uiting bij 
het gedeelte der gewone leden, dat 
zich aktief wil interesseren en inzet
ten bij het verwezenlijken van het 
partijprogram. Zo kon men in de 
CVP-pers brieven lezen van ontgoo
chelde leden die zelfs geen antwoord 
kregen van hun afdelingsvoorzitter 
op hun vraag waarom de afdeling se
dert jaren niet meer bijeenkwam! 

In een paar Vrije Tribunes van de 
« Gazet van Antwerpen ?> heeft Her
man Todts de vinger op de wonde ge
legd Zo schrijft hij « Zowel doktrine 
als geloof in de doelmatigheid der 
programmapunten blijven in de prak-
ti. : bezit van een kleine kring. Men 
verwaarloost het kleine grut uit over
tuiging of bij gebrek aan tijd ». 

En verder : « Teoretisch hebben 
alle leden het recht deel te nemen 

«.,*,»,,^«s««».,*i(»*ia«««»¥«w«««»«»** 

aah het leven van de partij In feite 
beperkt alles zich tot het uitdelen 
van lidkaarten ». 

Wij schreven het reeds vroeger, hoe 
in de CVP door een tiental opper
machtige bonzen de lakens worden 
uitgedeeld- Types k la P W Segers 
kunnen zich alles veroorloven; de 

paganda en werving blijven. Dit laat
ste wordt volkomen verwaarloosd 
door de grote partijen; ze Hebben 
zelfs geen belangstelling voor eigen 
leden, laat staan voor mensen buiten 
de part i j ! 

Om terug te keren naar de CVP : 
deze partij werd gebouwd op drie 

30 uh. der parlementaire effektie-

ven weggevaagd in 15 jaar - geen 

kontakt met de hazis - unitaire 

onrechtvaardigheid aan de top -
maïlaise in gans de partij - vhiamse 

drukkingsgroep binnen de partij 

een wensdroom - in dienst van het 

grootkapitaal 

inertie van de partij kaders belet een 
ernstige kontrole of een ingrijpende 
verandering. 

Laat ons, voor wat de organisatie 
der VU betreft, hieruit de nodige les
sen trekken : onze nationalistische 
partij moet ook werkelijk volks, de
mocratisch worden uitgebouwd; de 
kaderscholing moet en zal worden 
doorgevoerd; het kontakt met de le
den en met de jongeren in en buiten 
de partij moet worden behouden en 
verstevigd; de huisbezoeken moeten 
een der sterkste pijlers van onze pro-

grondslagen : de kristelljke gemeen
schap, de vertegenwoordiging der 
standenorganisaties en het unitaris
me. Afgezien van wat er in de prak
tijk mee gemoeid gaat aan knoeie-
rijen (denk aan de poll-lijsten), aan 
machtsmisbruik en aan prostitutie 
van de godsdienst ten bate van een 
partijpolitieke kliek, zijn deze grond
slagen o.i. voorbijgestreefd. 

Wij geloven anderzijds niet dat de 
CVP in de eerstvolgende jaren de 
kracht zal opbrengen om zich te mo
derniseren, haar grondslagen aan te 

passen aan de eigentijdse realiteit 
Bovendien zijn er twee elementen öie 
maken dat de CVP onmogelijk kan 
beschouwd worden als de aangewezen 
organisatie die een staatsbeleid kan 
afdwingen dat voor het Vlaamse volk 
de beste levensvoorwaarden schept. 

Daar is ten eerste haar struktuur 
aan de top, waarbij aan de fransspre-
kenden (slechts 80 % der leden) 
evenveel zeggingsmacht wordt ver
leend ais aan de Vlamingen. En bij 
deze laatsten spreken dan nog de 
franskiljons hun woord.ie mee. 

Op Vlaams gebied is de toestand 
zo, dat Todts een lans breekt voor 
het oprichten van een organisatie 
der Vlaamsgezinden naar het voor
beeld van het ACW, het NCMV en de 
BB Deze organisatie zou in de schoot 
van de CVP haar eigen aktie kunnen 
voeren en als politieke drukkings-
groep werken Wedden dat dit een 
vrome wensdroom zal blijven? 

Vervolgens zijn er de al te nauwe 
banden die de CVP binden aan het 
grootkapitaal. Zulks werd eens te 
meer bewezen door de samenstelling 
van de huidige regering! Telkens op
nieuw zal de partij door de ge^d-
muur worden gestuit, wanneer men 
aan de voorrechten van het kleine 
aantal wil raken, dat het slecht en 
het schoon weer maakt in België. 

Hierdoor zal de CVP steeds dub
belzinnig: zijn en blijven : steunend 
op de Vlamingen, beroep doende op 
de Vlaamsgezinden maar innerlijk 
beheerst door Walen en franskiljons. 
Democratisch, steunend op de arbei
ders, boeren en middenstanders, 
maar achter de schermen heulend 
met de groot-financie. 

Vroeg of laat zal de CVP uit haar 
dubbelzinnigheid moeten treden, wil 
ze niet in Vlaanderen van nederlaag 
tot nederlaag gesleept worden 

E. Slosse. 
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PERSSPIECEL 

n Horen wat men liefst hoort, l ien wat 
men liefst ziet » is de persregel die weer 
met vlijt werd toegepast door al de pers-
dienaars die zondag naa r Diksmuide moes
ten trekken. De franstalige pers schilderde 
bijna als een moord de u hardhandige » 
behandeling af van een van hun kollegas. 
Sommigen hadden zelfs drie-vierden van 
h u n plaatsruimte over Diksmuide nodig om 
dit (betreurde en geexcuseerde) incident 
neer te pennen, eindigend met « hij werd 
licht aan het oor gekwetst ». Hun Vlaam
se kollegas van diverse soorten gaan even
zo te werk met d« « geest » en de << rede
voeringen » « uit te plukken volgens voor
liefde voor kleur ». 

Koord en gehangene. Zulke opmerking 
zouden achterwege blijven in het blad dat 
met drie reporters klaar s taat iedere maal 
schoonzoon Piers ergens een haring inslikt 
of een hn t doorknipt. 

Nu was dat natuurlijk onmogelijk : Piers 
kon onmogelijk in Diksmuide zijn, hij had 
te veel werk om de Vlamingen uit Oostende 
te doen ranselen Vroeger drukte De Stan
daard het hele legioen CVP-ers af dat kwam 
paraderen in Diksmuide met de volgende 
dag een speciaal kaderke voor wie mocht 
vergeten zijn. Onze « m'as-tu VU's » moeten 
nog niet zo erg opgevallen zijn, als D ' Stan
daard & van de 17 maar dr.e in het vizier 
gekregen heeft. 

Ben tweede « M * ! na de oorlog van 40-45 
als hiJ door zijn executie loon naar werken 
kreeg. Het lijkt dus ontoelaatbaar da t deze 
tentoonstelling, zells al Is ze privaat, kan 
geopend worden. » 

Een beetje meer geschiedenis was niet 
slecht geweest dan konden de « Peuple » 
lezers nog eens vernemen hoe Borms in 
1928 door 83.000 Antwerpenaars uit de ge
vangenis werd gestemd. Dat Kamiel Huys-
mans aanraadde voor de ter doodveroor-
deelde Borms te stemmen. 

Toen waren er nog veel, veel Vlamingen 
met zelfrespekt. 

Het Volk 
Jef Claes gaf een goed verslag, gezien 

binnen de lijn van Het Volk. 
Diezelfde « lijn » van Het Volk meende 

omwille van het geblaat van de franstalige 
pers ook zijn « distances » te moeten ne
men van de Bormstentoonstelling. 

« Wij hebben m dit blad nooit een oor
deel geveld over Borms Wi] zullen dat ook 
nu niet doen Maar het is toch een feit dat 
zijn politieke aktie tijdens de eerste en de 
tweede weeeldoorlog zeker niet strookte met 
de idealen of de overtuiging van de gesneu
velden die in de cripte begraven liggen. Wij 
weten niet wat de mrichteers van de Borms
tentoonstelling beogen, hoewel wij het kun
nen vermoeden Maar we kunnen hun de 
stellige verzekering geven dat er nog wel 
enige Vlaamse generaties- zullen overheen 
gaan, vooraleer zij erin zullen slagen van 
Borms een Vlaamse nationale he 'd te ma
ken » 

Waarom niet Miei? Omdat Borms zo mis
daan heett of omdat wü ve. anderd zijn. 
Hei antwoord ligt veruiuotlelijk in wat (bru-

d o o r zijn k o n t a k t met de e l lende van d a 
•werkman, een d e r eers te (en hevigs te) 
socia l is ten van S tekene . 

Bij he t lezen van « Arm Vlaande ren > 
van P a t e r S t racke , w e r d de jonge Abdon 
zich b e w u s t van de gro te ach t e r s t and v a n 
zijn Vlaamse volk. Soc iaa l -vooru i t s t re 
vend, geloofde hij in de eer l i jke str i jd van 
d e Vlaams-Nat iona le Par t i j voor he t w e l 
zijn van de gewone man . Als eers te p l a a t s 
ve rvanger o p de lij&t van he t V.N.V., 
volgde hij Dr . De Rijcker op als gemeen
te raads l id en la ter w e r d hij zelfs s chepen 
van de gemeente Stekene . 

Toen in 1942 Dr . Roggeman zijn on t s l ag 
aanbood als bu rgemees t e r van de gemeen
te en n i emand deze kiese zaak wi lde of 
dierf a anvaa rden , nam Abdon Heyse d e 
z w a r e ve ran twoorde l i j khe id op zich en 
t r a c h t t e h i j , in alle eer l i jkheid en r ech t 
vaard ighe id , de Stekense gemeenschap te 
d ienen . 

De S t ekenaa r s e rkenden de kwal i t e i t en 
van hun oor logsburgemees te r en, t e rwi j l 
de huizen van alle zogenaamde « colla
b o r a t e u r s » t i jdens de b e r o e r d e r ep re s s i e -
dagen w e r d e n vernie ld of u i tgep lunderd , 
bleef zijn w o n i n g ongeschonden , zijn 
bezi t o n a a n g e r o e r d .. (Zijn d iens tvaa rd ig 
he id zou achteraf evenwel toch «beloond» 
w o r d e n met een i n t e r n e r i n g van 20 m a a n 
d e n . . . ) . 

T i jdens de laa ts te gemeenteverk iez ingen 
k w a m hij , samen met wijlen bu rgemees t e r 
Dr. Eugeen Roggeman op als kopman van 
de lijst Stekense Belangen die er in s laag
de de vols t rek te mee rde rhe id in de w a c h t 
te s lepen. De ve r s t andhoud ing van d e 
vroegere « t egens t revers » en hun innige 
wens dat alle v roegere geschil len zouden 
w o r d e n vergeten ten voordele van d e 
Stekense gemeenschap , was wel de sleutel 
van het succes . 

DB GAZHT 
D.W. meende ergens in zijn overigens goe

de beschouwingen, dat Prof Franssen beter 
met over federalisme zou spreken. Maar 
verder had hij het vol lot over de woorden 
van Prof. Daels Daels sprak juist over «het 
veroveren door eigen (politieke) macht van 
onze zelfstandigheid Een anders verwoor
den maar van de oude ironterseis « Zelf
bestuur en Vlaamse regimenten, 

« Voor die jongeren is proi. Fransen mis
schien ai een vertegenwoordiger van de ou
de gaide. Dat is hiJ, als men ziJn leeftijd 
weet en nog meer als men oedenkt dat de 
frontsoldaten zijn tijdgenoten waren. Maar 
de taal, die mj zondag weer sprak, is jeug
dig-dynamisch. Zakelijk maakte hij de Da-
lans op van de Vlaamse strijd erop wijzend 
wat ons (en speciaal de jongere garde) nu 
te doen staat. Zijn eisen Kunnen doorgaan 
als een samenvatting van net Algemeen -
Vlaams Aktieprogramma, oehaJve dan waar 
hi j radikaal uitkwam voor federalisme Hier 
stelde hlj een aktiepunt voorop, dat nog 
me t door de massa der Vlaamsgezinden er
kend wordt, en daarom misschien beter ach

terwege ware gebleven 
Moge ook de franstange opmie m a u land 

beseffen wat prot Fransen zei ; « Als de 
franstahgen leren tevreden zijn met wat 
hen rechtens toekomt — en niets meer — 
dan is de vrede in dit land bereikt » 

Voor het zover zal zijn zullen wij Vla
mingen, onze strijd nog wat moeten voort
zetten. Maar dan hefst m de realistische 
geest, die typerend was voor de indrukwek
kende boodschap van prof, Daels Deze 
hoogstaande pionier van de IJzerbedevaar
ten zei In zijn boodschap dat wij niet moe
ten klagen over wat ons onthouden blijft 
m a a r dat wiJ moeten voortgaan door op ei
gen kracht te verwerven wat ons toekomt. 
J a m m e r dat er zo wemig politici aanwezig 
waren, om dit te horen. » 

Aan de reakties te zien van enkele CVP-
ers kwam de pertinente opmerking <c Waar 
bleven zij? » zwaar aan Juist gezien twee 
CVP-ers op een 100-tal Vlaamse parleraen-

, ta iren (kamer en senaat) is een heel mager 
beestje, 

« De massa oedevaardeis weid op 40 tot 
50 000 geschat, wat, naar het oordeel der 
inrichters de rekordopkomst is sinds de oor
log De Vlaamse parlementariërs blonken 
echter uit door hun afwezigheid De mees
te Volksunie-vertegenwoordigers en senato
ren waren -r wel Van CVP-zijde werd alleen 
de aanwezigaeid gemeld van volksvertegen-
wooidiger J a n Verroken en senator Beek 

De zuiderzon was voor de anderen wellicht 
aantrekkelijker » 

Standaard 
Om te weten wie er was moet men de 

Standaard lezen. 
Niet meer als in de grote dagen van de 

« speciale uitgaven » maar toch nog heel 
wat plaats inruimend, was het Zwaard en 
Schild van Vlaanderen weer venijnig m de 
richting waar ze blijkbaar allergisch zijn 
aangelegd n De Volksunie » of « m'as-tu 
V€ ». 

« vu-parlementsleden deüen al het mo
gelijke om m de Kijker te lopen Kamerlid 
Schlltz figureerde bij de journalisten. Se
nator Jorissen paradeerde boven op de Pax-
poort zolang de plechtigheid op net pum 
was geKoncentreerd Kamerlid Van der Eist 
liet zich even voor net einde van de plech
tigheid, door een iid van de ordedienst, 
dwars over de beevaartweide van aan het 
pum naar de nieuwe toren leiden. Is het dan 
toch juist : « m'as-tu VU »? 

lil m ii|i';'"'|t|t|i|»f i«iiii||y;i™ ' " ' w«"i»ii«i|ii|i«i i|»i" n w |«wi|j{i|l|i|t iiw|i'i'iij|iiiji|iiMi|i(iif ifoor allen 

De Nieuwe Gazet 
Zelfs de liberaal Grootjans zal met de tijd 

misschien nog lust krijgen naar Diksmuide 
te trekken Nu gaat dat nog niet Kwestie 
van dat AVV-VVK en de amnestie. Nog 
nooit naar een Te Deum geweest « ver
draagzame » PVV-er? En dan ja natuurlijk 
de derde reden. 

« Doch ook om een derde reden blijven 
vele Vlamingen van de IJzerbedevaart weg 
Ze IS sedert enkele jaren uitgegroeid tot 
één der hoogdagen van de federalistische 
beweging. Het IJzerbedevaartcomité is zo 
eerlijk dat voor niemand te verbergen. 
Maar dan mag men er evenmin over ver
baasd zijn dat de manifestatie honderddui
zenden in het Vlaamse land niet aan
spreekt » 

Le Peup le 
Als ze grote honger hebben graven hye

na's lijken op. Wat zou Le Peuple (Le 
Soir, La Libre en co) dan een ogenblik aar
zelen om in deze stille tijd opnieuw los te 
springen « op Borms die oude krukkevent » 
ondertussen bijna 20 jaar dood. Le Soir 
noemde hem « Le Symbolc de la trahison». 
Voor ons is hij ook een simbool van « een 
leven in dienst van Vlaanderen ». 

Simbool waarvan de linkse Elsschot dicht
te « en wat van V resteert wordt eenmaal 
naar de wet van Vlaanderens eergevoel met 
staatsie bijgezet, voorop de kardinaal ge
dost in vol ornaat ». 

In afwachting daarvan zullen we door 
dergelijke Bormstentoonstelling onze jeugd 
betere voorbeelden geven dan door de idolen-
kermis door Le Peuple ten tonele gevoerd 
met de resultaten die we zagen bij de ma
nifestatie van de « francofone » jeugd in 
De Panne. 

Zo schrijven onze « landgenoten » on
dertussen : 

« Men zou zelden een sterkere vasthou
dendheid m het verraad kunnen vinden dan 
degene die Borms heeft aangezet om de 
vijanden van zijn land te helpen. Deze 
verrader werd ter doodveroordeeld voor hulp 
aan de bezetter Een eerste maal na de oor
log van 14-18, maar hij werd begenadigd. 

taal-eerlijk) geschreven werd door Pour-
quoi-Fas? drie dagen na de moord up Boims. 

Wij halen het graag aan omdat het de 
kern van de zaak is. 

« Het is nog niet zolang geleden dat de 
S t a n d a a r d iedere dag in een k a d e r k e af
d ruk t e « Vandaag , zoveelste dag van de 
gevangenschap van Dr. Borms ». He t w a s 
enkele ja ren voor die ophefmakende kies-
manifes ta t ie die als gevolg had B o r m s 
naa r de kamer te s tu ren op een ogenbl ik 
da t Vlaanderen nog niet un i ta i i en t r i ko -
loor was . Vandaag is heel Vlaanderen 
uni ta i r en t r iko loor , a ls één man . Wij kun
nen er ons s lechts om verheugen ; maa r 
onze levenswijsheid doet ons vaststel len 
dat de oude hoogvl ieger de prijs moet 
betalen van de t e rugkeer van zijn volk 
naa r de pa t r io t t i sche rechtsgelovigheid ». 

Daa r ligt i nde rdaad de reden Miei Van 
Cauwelae r t . Wij zijn een volk van lafbek
ken, als een Vlaamshatende k r a n t meent 
dat er w a t hetze kan gevoerd rond een 
Borms ten toons te l l ing s taan wij nog altijd 
k laa r om te roepen « wij kennen die mens 
niet ». Cfr « Elsschot » Een ieder zwoer bij 
God. Ik heb hem niet gekend die oude 
door de pest geslagen k rukkeven t » Klein-
moedigheid was te begrijpen in 194G, niet 
meer in 1965. Daarom denken wij Miei, 
dat een Borms b innen vele jaren door 
velen zal geëerd blijven, als een F r a n s 
Van Cauwelae r t in het gunst igste geval 
nog stof zal zijn voor perkamenten
klu ivers . 

U^^ijikasêand 
Om te tonen hoe « » mensen inz icht » 

vvijzigt door de tijd, en er zo iets bestaat 
als een i m m a n e n t e gerecht igheid d rukken 
wij voor enghar t ige perss laven de lof-
woorden af die het Waas landse blad over 
heeft voor de t r o u w e Vlaams-nat ional is t 
Abdon Heyse, oor logsburgemees te r van 
Stekene die zopas t e rug tot burgemees ter 
we rd benoemd. 

Daa r w a a r g roo tvader Heyse, omwil le 
van zijn godsdienst ige over tuiging, ge
broodroofd w e r d te Zelzate en uit zijn 
w e r k in de Suiker fabr iek én uit zijn 
w o n i n g w e r d verjaagd, w e r d vader Heyse , 

Dat v e r a n d e r e n van men ing over bu rge r 
t r o u w en dergel i jke zwaar t i l l ende d ingen 
is zo w a a r , dat zelfs het Social ist isch blad 
« Voor Allen » gaat « zwar t en » zoeken 
in een r i ch t ing die men nie t zou v e r w a c h 
ten . Dit o n d e r de ti tel « S taa t sd iena ren 
en b u r g e r t r o u w ». 

De Waalse verenig ing van he t over
he idspersonee l h e r i n n e r t de oude r s er a a n 
da t de keuze van de tweede taal in he t 
m i d d e l b a a r onde rwi j s vrij is . De veren i 
ging wijs t h ierbi j op het be lang van de 
Engelse en de Duitse taal ; be ide w e r e l d 
ta len . 

Dezelfde veren ig ing vestigt er ve rde r 
de a a n d a c h t op da t de inschr i jv ing van 
leer l ingen van he t 5e s tudie jaar , in zekere 
l agere scholen, voor een facul ta t ieve leer
gang in Neder l ands , de vrije keuze in he t 
m i d d e l b a a r onde rwi j s in gevaar k a n 
b r e n g e n . 

E e n f ranski l jons Brussels avondblad 
geeft aan di t giftig stukje de gewens te 
p laa t s en de gewens te vet te t i te ls . Dat d e 
Waa l se leden van het ove rhe idspe r sonee l 
h u n k inde ren geen Nede r l ands wi l l en 
laten leren is h u n zaak. Dat ze er ech te r 
aan denken ze Dui ts en Engels te la ten 
leren ve r r a s t . Die Waalse leden van 
' t overhe idspersonee l b e w e r e n da t men 
met F r a n s overal komt . Waa r toe dan h u n 
k inde ren de kenn i s van Duits en Enge l s 
opleggen : te mee r da t door de band d ie 
Walen er zelf niet meer van thu i sgebrach t 
hebben dan van Neder l ands . 

Wal t e r Luyten . 

BECO 
Tei 03/32047'} 056,10937 

Op doorreis in Duitsland. 

Uw overnachting langs de 
autostrade 

Hotel « COOLM&N 
Kaisersplatz 
Karlsruhe. 
(Vlaamse eigenaars). 

UW VAKANTIE 
IN HET ZWARTE WOUD. 

Volledig pension met goede 
bu rge rkeuken . 13 mark daage 
juli • a u g . andere maanden 
12 DM. 

G A S T H U I S R O S S L E 
7531 Hohenwart/Pforzheim 

Inl icht ingen tel 015/61030 na 19 o 
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BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

ANTWE»PEN 

Dienstbetoon. 
Reimond Mattheyssena zal voor

taan geen spreekuur meer houden 
in Pet«r Benoit. 

De regeling van het dienstbetoon 
door onze pmrlementariers zal la
ter worden bekend gemaakt. 

BERLAAR 

Driemaal is scheepsrecht. 
Al ligt Berlaar dan maar aan de 

Nete, deze oude Vlaamse zeemans
spreuk schijnt in de gemeente van 
onze redakteur en provincieraads
lid Walter Luyten nog toegepast 
te worden Voor de derde maal 
moet Berlaar inderdaad op 5 .sep
tember naar de gemeenteverkie
zingen. 

Dit is wel een unicum. Het zou 
bijna folklore worden waarmee 
eens hartelijk kon gelachen wor
den, maar het is een kostelijke 
folklore. De Vlaamse lijst Volks
belangen waarop Walter Luyten 
gekozen werd doet dan ook een 
dringend beroep op uw bijdrage 
zonder dewelke ze niet opkunnen 
tegen de geldmacht der kleurpar-
tijen. Alle bijdragen zijn hartelijk 
welkom op PCR 696861 van Walter 
Luyten, Berlaar. 

KALAITHOUT 

Sociaal dienstbetoon 

Vanaf heden richt de Vdksunie-
, Kalmthout een volledig kosteloos 

dienstbetoon in ten geriefe vam 
alle inwoners van Kalmthout en 
omgeving. 

Indien U moeilijkheden hebt met 
pensioenen, kinderbijslag, zieken
kas, tiskaliteit, e.d. geef uw naam 
en adres op, aJsmede de zaak waar
over het gaat aan een der onder
s taande adressen '• 

K. Schiltz, Eikenlaan 19b 
Kalmthout (Heide). 

L. Verhaert, Dorpstraat 16, 
Kalmthout (Nieuwmoer). 

M. Van Mol, Driehoekstraat 54, 
Ka'.mthout. 

J . Bosmans, Korte Heuvelstraat 
35, Kalmthout. ^ 

Pr Smout, Groeneweg 35, Kalmt
hout. 

Vlaams Huis, Kalmthout Kruis, 
Dorp 2, Kalmthout. 

Een bevoegd persoon zal zich 
dan spoedig bij U ten huize bege
ven om raad te verschaffen en, in
dien mogelijk, de kwestie oplossen. 

Gemeente COO 

Voor gemeente-aangelegenheden 
richt men zich best rechtstreeks 
tot Louis Verhaert, Dorpstraat 16. 
Nieuwmoer-Kalmthout, tel. 73.23.23. 
Kwesties in verband mei de COO 
kunnen besproken worden met L. 
Kalhofer, Duinzichtlei 4 te Kalmt
hout (lid COO). 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
1100 : H Mis — 16 30 : De Plint-
stones (96e afl ) — 17 00 : Europees 
roelkampioenschap te Duisberg -
Wedau — 18 45 . Klein, klein kleu-
tertie — 19 05 ; De avonturen van 
een kleine beer : Koro in de val (9e 
afl.) — 19.30 : Autorama — 20.00 : 
TV-nieuws — 2015 : Sportweekend 
— 20 40 ; Speelfilm : De duivelse 
blonde, muzikale komedie van Pres
ton Sturges met Betty Grable en 
Cesar Romero — 21 50 ; Jazzprlsma 
— 22 15 : TV-nleuws. 

MAANDAG 
19.30 : Richard Leeuweliart. 32e afl. 
De struikrovers — 19.55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Jackie Gleason Show — 20.50 : De 
grote oorlog : De lange weg — 
21.20 : De marionetten van Praag 
« Spejbl en Urvlnek » — 22.20 : 
Oude Orgelpracht. Orgrels te Stal-
hlUe, Velzeke, Engsbergen en Leu
ven-Begijnhof — 22 40 : TV-nieuws. 

DINSDAG 
19.30 : Teletaalles : Engels. 37e 
lea : Walter and Connie and the 
old lady — 19.45 • Filmmuseum 
van de schaterlach De kok van het 
kamp — 20.00 : TV-nleuws — 20.25: 
De schelmen. 13e aflevering : Goud 
ui t .de zee — 21.15 ; Moed en karak
ter In de politiek Derde aflevering 
— 22.05 : Gastprogramma. De ka
tholieke gedachte en actie — 
22.35 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 
19 30 : Televisum — 19 55 • De 
Weerman — 20.00 • TV-nieuws — 
20 20 : Berliner Bilderbogeu, een 
programma met zang, populaire 
muziek en ballet. M.m.v. Monika 
Dahlberg, Conny Proboess, Edith 

Hancke e.a. — 21 50 . Kijk omhoog. 
Sterrenkunde voor iedereen — 
22.10 : Zoeklicht — 22.30 : TV-
nieuws. 

DONDERDAG 
19.30 : Teletaalles : Engels. 38e les : 
Walter writes a story — 19.43 : De 
smokkelaars. 5e afl. : Opgesloten in 
de geheime gang — 20.00 : TV-
nieuws — 20.2& : Festival van 
Vlaanderen 1865. Elektra, tragedie 
in één bedrijf van Richard Strauss 
— 22.25 : TV-nleuws. 

VRIJDAG 
19.30 : Teletaalles : Engels. 39e les ; 
Walter and Connie go to a party 
— 19.45 : Internationaal jeugdma-
gazine — 19.55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nleuws — 20.25 : Arena. 
De kanosport in België — 20.55 : 
Speelfilm : Het gevecht op het 
eiland, drama van Alain Cavalier, 
met J.L. Trlntignant en Romy 
Schneider — 22.36 : TV-nieuws. 

ZATERDAG 
14.50 : Atletiek. Reportage van de 
wedstrijd : Belglë-Oostennik-Neder
land, in het Heizelstadion te 
Brussel (Ie dag) — 16.30 : Bloe-
menparade te Amsterdam — 17 00 : 
Wereldkampioenschappen wielren
nen. Reportage van de wedstrijd 
voor liefhebbers op de weg — 
18.00 : Eurovlslezwemcompetltle ui t 
Rome (Ie dag) — 19.00 : Religieus 
programma. Luceat, rooms-katho-
lieke uitzending — 19.30 : Tiener
klanken — 20.00 : TV-nleuws — 
20.25 : De wijkagenten. 31e afl. : 
Francis komt logeren — 20.50 : 
Bezoek aan Corry Brokken Gasten 
in dit programma zijn o.a. : Johnny 
Kraaykamp en Rük de Gooyer — 
21 30 : Echo — 22.00 : In het Desi-
lu-theater. Grensgerecht — 22.50 : 
TV-nleuws. 

ik koop bij 

MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TURNHOUTSEBAAN 108 BORGERBOÜT - TEL S5.17.83 
Bljhulzen Antwerpen ; Diepestr. 84-80. Tel. • 31.01.18 

Deurne • Callfortle) 60 Tel. • 30.25.22 
Begljnenstr 39-41. Tel: 3347.24 

LIMBURG 

NEERPELT 
Wegens totaal gebrek aan orga

nisatie zijn wij de provinciale ver-
klezmgen moeten ingaan met 
slechts 2 kandidaten uit het kan
ton (aangevuld met 3 inwoners 
van buiten het kanton) , Inplaats 
van 6 kandidaten. Een lichte voor
uitgang was waar te nemen : van 
5,0 % in 1961 naar 7,3 % in 1965. 

Wij danken nog eens al degenen 
die hun kandidatuur gesteld heb
ben, vooi-al J . Olyslagers en H. 
Vandelaere, maar ook hen die in 
wel buitengewoon zware omstan
digheden ingestaan hebben voor 
het materiele werk als propagan
da, drukwerk, plakwerk, enz. 

Niettengenstaande de ontgooche. 
ling, zijn de vooruitzichten zeer 
gunstig. 

Want het kanton dat voor de 
oorlog 35 % stemmen leverde aan 
de Vlaams-nationalisten, is verre 
van slecht. 

Intussen worden enkele nieuwe 
simpatisanten en werkers gevon
den, en besloten werd dan ook in 
september e.k. definitief van wal 
te steken met een werkgroep, om 
zo stilaan tot een geregelde orga
nisatie te komen. 

OVERPBLT 

Gemeenteraad. 
Daar op 23 mei jl. R. Evers niet 

kon opkomen, heeft zich m zijn 
plaats spontaan een andere ion-
ge, simpathieke inwoner aangebo
den, nl. Jaak Olyslagers, die we 
hier openlijk dank dienen te bren
gen voor zijn mooi gebaar van 
plichtsbesef. 

Intussen wordt in de gemeente
raad niet gerust. En als er gezon
de oppositie bestaat, en die bestaat 
er, dan is dit uitsluitend aan R. 
Evers te wijten. Vastberaden en 
zonder schroom of aarzeling gaat 
hij hier zijn weg, wantoestanden 
aanklagend en voorstellen indie
nend waar dit--nodig is. 

Werden o a . door hem voorge
steld : 

Motie van afkeuring t.o.v. het 
franstalig {«•ivé-onderwijs te Over-
pelt — Fabriek (verworpen met 6 
tegen 5, meerderheid tegen min
derheid) — leveringen en werk
zaamheden ten voordele van de 
gemeente te laten uitvoeren door 
inwoners van Overijelt (eveneens 
verworpen 5-6) — aanleggen van 
waterleiding in de Vonderstraat en 
Haspershovenstraat, waar de men
sen onbruikbaar, rot water hebben 
en reeds 8 jaren wachten — op
maken van tal van binnenwegen 
— verbetering van electriciteit — 
afschaffing van de gemeentelijke 
belasting op de lonen — ter be
schikking stellen van goedkope 
gemeentebouwplaatsen — enz. 

Alhoewel niemand iets kan aan
merken op de manier waarop R. 
Evers tewerk gaat, integendeel, 
toch is de meerderheid helemaal 
niet Ingenomen met dit optreden, 
waardoor het schepvencoUege re
gelmatig gewezen wordt op de door 
haa r gegeven onjuiste en leugen
achtige antwoorden. Notaris Se-
resia, burgemeester en groot Vla
ming, die bij de minste gelegen
heid de leeuwenvlag uithangt 
maar die tegen de motie van af

keuring t.o.v, he t Franstal ig privé-
onderwija te O v e r p ^ stemde, is 
helemaal niet o p g e t < ^ n over de 
gevoerde expositie. Hij vond dan 
ook niet beter dan de hulp in te 
roepen van de CVP-ers volksver
tegenwoordiger Kelchtermans en 
depute Claessen, belden uit Neer-
pelt, die de gemeentelijst van de 
burgemeester « goedgdceurd » had
den, en die dan ooic prcnnpt h u n 
steun tc»zegden om de expositie 
te breken. Zij oefenden druk ui t 
op verschillende leden van deze 
oppositie, maar het mocht alles 
niet baten, R. E^fers hield stand. 
Tijdens de laatste vergadering, 
waarop R. Ehrers afwezig was we
gens 'n blijde gebeurtenis in zijn 
huisgieain (hartelljkegelukwenaen!), 
vond de burgemeester niet beter 
dan het publiek buiten te zetten 
toen de vergadering halfweg was. 
Teken van angst! 

Provincieraadslid Van Moll, de 
man van het gebroken woord en 
de gedraaide jas, in de gemeente
raad gekozen dank zij het groot 
aan ta l voorkeurstemmen van 
Volksunielid R. Evers en op 23 
mei in de provincieraad gekozen 
met een klein aanta l voorkeur
stemmen en • dank zij het groot 
aan ta l kopstemmen op de CVP-
lijst uitgebracht, in de provincie
raad gekozen vooral door het niet 
opkomen van R. Evers, heeft tot 
nu toe In de gemeenteraad niets 
anders gedaan dan geslapen, in de 
letterlijke en figuurlijke zinl 
Waardige houding voor zulk indi
vidu! 

Gevr. f ak tu r i s t ( e ) goed k u n 
n e n d e r e k e n e n met m a c h i n e 
en mach ineschr i f t . Schr i jven 
r edak t i e o n d e r D-22. 

OOST-VLAANDEREN 

MEETJESLAND 

Sociaal dienstbetoon. 

Op zaterdag 4 september e.k. 
zal volksvertegenwoordiger Dr. L. 
Wouters zitdag houden in ons 
nieuw « Vlaams huis », Stations
s t raa t 25, te 'fiéklo 'tüs^eft '16'tint' 
en 18 uur. 

MERELBEKE 

Kolportage. 

De kolportage van zondag 5 sep
tember, voOTzien voor Wetteren-
ten-Ede, moest wedden verdaagd. 
In plaats daarvan kolporteren wij 
in Gentbrugge. 

Medewerkers, wij verwachten U 
allen om 9 uur in het Berkenhof! 

Vergaderingen. 
Woensdag 1 september : studie-

en werkgroep voor Jongeren. Aan
vang 20 uur, in Berkenhof. 

Monitoren : Dr Leo Wouters,, 
Dhr Toon Van Overstraeten. 

Referendaris : Guido Robbens. 
Wij verwachten alle jonge men

sen die zich van nu af aan teore-
tisch en praktisch willen scholen! 

Donderdag 2 september : be
stuursvergadering, ten huize van 
de voorzitter, dlir Peter De Wit, 
A Rodenbachlaan 8. 

Maandag 6 september : zitdag 
van Vakverbond en Provinciaal 
raadslid. Alle belangstellenden 
-welkom. 

Aanvang, 20 uur in Berkenhof. 

NATIONALE 
LOTERIJ 

SEPTEHBEII 

SPECIALE UERFSTTRANCHE 

60 MIlJOENfr IrtBD 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 f r 
2.000.000 fr. 

1.000.000 ft 

520.000 fr. 

58.005 LOTEN van 

200.000 fr.tot 400 fr . 
4'49 fraosflofen 
van 20.000 f r. 

HET BILJET 200 f, 
H |T JIENDE 21 f, 

NINOVE - OBBAABDSBEBOEN 
De heer Eedebout Koland, pr(v 

vinciera&dslid, houdt <9 de ï e za
terdag van de maand volgende 
z i t d a ^ n : 

te 2 IL te Zandbergen, bij De 
Smet Bmlel, Fegperstraat 39 ; te 3 
u, te Idegem, in Café « D e mooie 
Molen», Ankerstraat ; te 4 u, (e 
Onkerzele in café « De Klok », 
Bovenstraat ; te 5 u, te C3eraaxda> 
bergen in café Roxy, Wijngaard-
s t raa t 36 ; te 6 u, te Zarlardlnge. 
bij Bockstael Ghislain, Rekestraat 
14 ; te 7 u, te Viane, bij Stevens 
Maurits, Beverstraat 12A. 

Op de Ie zondag van de m a a n d : 
Lokaal «De Raadskelder », Graan
mark t te Ninove, van 10 uur tot 
12 uur. 

Ten huize, op afspraak. Dreef-
straat . 57, Ninove. Tel. 054/33127. 

O P R O E P 
jonge h e e r tot een v l aams-
voelend meis je w e l k e op 22 
augus tus ( I J z e r b e d e v a a r t ) 
o m s t r e e k s 20 u u r 30 zich in 
de «c R a a d s k e l d e r » t e Gent 
bevond en deze ver l ie t om
s t r eeks 22 u u r . W a s in gezel
s c h a p van 3 e c h t p a r e n . Wach t 
ve r l angend op U voor brief
wisse l ing . Schr i jven r e d a k t i e 
b lad D-21. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Betoging te Brugge. 

.Om een orgelpunt te zetten ach
ter de manifestaties in verband 
met de vernederlandsing van de 
kust, de franstalige preken in de 
kustkerken en de provokerende 
aanhoudingen zal te Brugge op 
zondag 29 aug. te H uur een beto
ging worden gehouden. De samen
komst zal, tenzij tegenbericht, ge
beuren aan het Astridpark. 

zoekertjes 
Wie een loopbaan met toekomst 

zoekt, stelt zich onverwijld in ver
binding met de « Erasmusschool t 
Mechelen : Lange Rldderstraat 
36. Leuven : Bondgenotenlaan 84 
Aalst : Priestr Daensplein 2) . 

Kosteloze plaatsingsdienst I 

30-jarlge met ondervinding, 
zoekt werk als vertegenwoordiger. 
Schrijven aan blad onder LV 33. 

Dame 45 J. tweetal echtgen. ge-
tr. zoekt to Bruss, agglom bezig
heid In handel of and (jtevi 5 d. 
week. geen hoog loon alleen men
selijkheid en begi-lp. Dltst. rf. 

Bureel blad N.T.M. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN-L.O. 

Met het oog op een steeds s t i j 
gende propaganda t«n gunste van 
de Vlaamse zaak <«^anl2eert de 
Vlaamse Kring Antwerpen L.O. 
op zaterdag 4 sept«mber e-k- te 20 
uur een Herlstbal met a t t rakt ies 
en tombola m het lokaal « De 
Zeester », Wandeldijk, St. Anna-
strand. Deelneming m de kosten 
20 fr. per persoon. 

Voor kaar ten en nadere inlich
tingen wende men zich tot de 
plaatselijke voorzitter, L. Van der 
Vloedt, Waterhoenlaan 7, tel. 
312015 of tot de organizatieleider, 
R. De Bel, Scheldelaan 21 (Strand) . 

Hongerlijders kunnen tegen ma^ 
tige pnjs hun buikje volproppen 
met verse worsten. Steunt allen 
de goede zaak, neemt deel aan 
ons vermaak ' 

BORGERHOUT 

Op vrijdag 10 september e.k. 
opent de Volksunie-afdeling Bor
gerhout haa r nieuw werkjaar 65-
66. Na een genoegdoend verlof, 
kan niemand beter d a n volksver
tegenwoordiger Drs. M. Ooppieters 
ons brengen in een sfeer van ar
beid en strijdvaardigheid die thans 
Zo noodzakelijk is. Het onderwerp 
van die avond zal dan ook geheel 
In die lijn liggen, nl. « Pleidooi 
voor een moderne partij », wat 
geen enkel VU-lid onberoerd kan 
laten. 

Taln jk verwachten wij dan ook 
leden en simpatisanten op deze 
vergadering die zoals gewoonlijk 
plaats vindt op de tweede vrijdag 
van de maand, d.i op vrijdag 10 
september te 20 uur 30 m ons lo
kaal De Nieuwe Carnot, Carnot-
s t raat 60 te Antwei-pen. 

T E HUUR : n i euw, m o d e r n 
a p p a r t e m e n t te Malaga ; 1 
s l aapkamer , al le komfor t . -
Maanden : s ep tember , ok to 
ber en november . Telefoon : 
011/67109. 

BR.4h(5CHAAl 

Ledenvergadering:. 
De eerstkomende vergaderliig 

heeft plaats op vrijdag 3 septem
ber e.k te 20 uur, FYilinglei 101. 
Ook simpatisant«n zijn welkom. 
Mosselfeestmaal. 

Een mosselfeestmaal met attrak-
tle en verrassingen heeft plaats 
op 25 september e.k 20 uur 15 In 
zaal Sporta Bredabaan "60. Bras-
schaat . 

Kaar ten tegen 50 fr. per persoon 
telefonisch aan te vragen op 
51.81.66, ofwel m zaa; Sporta. of
wel rechtstreeks te bestellen door 
overschrijving op rekening 1946 
van Volksunie bij Kredietbank 
Brasschaat. 

LIER-DUFFEL 
Zitdagen van Ludo Sels. 

Op de 1ste en 2de dondei-dag van 
de maand : 

KOOP 
BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

t« Koningshooikt WJ Van de 
Wijngaert, Leopoldplaats, van 13 
uur 30 tot 14 uur 30; 

te Lier ia café Eakenfaoom, Gro
te Markt, van 14 uur 45 tot 15 uur 
15. 

Elke donderdag van de maand 
te Duffel bij Van Loven aan de 
kerk van 16 tot 17 uur. 

MERKSEM 

Tentoonstelling. 

Wij dringen er bij ai onze leden 
en simpatisanten op aan, tijdens 
de Merksemse kermisdagen een be
zoek te biengen aan de tentoon
stelling in de school St. Bartho-
lomeiisstraat, onder het motto « ik 
heb een hobby » en ingericht door 
de Kring Groeninghe. 

De tentoonstelling is toeganke
lijk op zaterdag 28 augustus, van 
15 tot 21 uur. zondag 29 augustus 
tussen 10 en 21 uur, maandag 30 
augustus van 15 tot 21 uur. 

En wie met de kermisdag op 
wandel is vergete met een bezoek 
te brengen aan ons lokaal Tyl, 
Bredabaan 298. 

WIJNEGEM 

Ook Wijnegem heeft nu zijn af
deling. Op 1 juli 1965 werd onze 
aldellng officieel gesticht in aan
wezigheid van volksverteg. dr Goe-
Hians en kantonaal afgevaardigde 
de heer Van de Putte. Met volgen
de bestuursleden werd gestart : 
Voor»t ter : Leo Blom ; Secretaris: 
Walter Resrpens ; Schatbewaarder: 
Mevrouw Blom : Propagandaleider: 
Bob Hermans ; Leden: Rik Mat-
thyssens, Emiel Esschebrouck. Met 
een 35-tal betalende leden hopen 
we spoedig onze buren uit Schilde 
In getalsterkte te evenaren of voor
bij te steken. Er werd reeds toe
nadering gezocht met personen uit 
deze gemeente om samen met men
sen uit andere afdelingen van het 
kanton een afzonderliike propagan-
daploeg te stichten, waarvan we 
doel en werkmg in één van de vol
gende uitgaven zullen belichten. 
Want wij willen en zullen een zeer 
sterke afdeling worden in het kan
ton Zonhoven en aldus een voor
beeld ziJn voor al de andere afde
lingen In geheel Vlaanderen. 

OOST-YLAANDEREN 

MEKELBEKE 
Werkgroep. 

In het kader van de kantonale 
propaganda s tar t op 1 september 
een werk- en studiegroep voor 
JongiM-en 

Elk die zich wil inschakelen in 
de werkverdeling, die zich verder 
wil scholen in onze ideologie en 
ook praktisch werk wil leren leve
ren, schrijve zich in en kome dus 
naar deze maandelijkse debat
avonden. Begin te 20 uur, In Ber
kenhof-Merelbeke. 

ZELZATE 
Sociaal dienstbetoon. 

De heer De Grieze Joris zal re
gelmatig elke zondag, tussen 10 en 

12 uur zitdag houden, Burgemee»-
ter De caeroqstraat 2, Zeizate. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 

Voor het sociaal dienstbetoon 
houdt gemeenteraadslid R. Rey-
naer t spreekuur ledere donderdag
avond van 20 tot 21 uur en d n bij 
hem thuis, Gren. Lemanlaan 26. 

BRUGGE 

Uitbaters gezocht. 

Met het oog op het volledig 
klaarkomen van het Vlaams tehuis 
« Breugelhof », J. Suveestraat 2, 
Brugge, worden kandidaat-uitbaters 
verzocht zich aan te bieden bij de 
voorzitter van de beheerraad, dhr 
Edm, Smtobm, Polderhoeklaan 4, 
St, Kruis Gedurende de werken 
blijft het Vlaams tehuis toeganke
lijk iedere avond vanaf 19 uur. 

Dienstbetoon. 

Volksvertegenwoordiger P. Leys 
en de provinciale raadsleden A 
DevTiendt en G, Van In houden 
afwisselend zitdag in het Vlaams 
tehuis « Breydelhof » en dit elke 
zaterdagvoormiddag van 11 tot 12 
uur. 

KNOKKE 

Onze goede vriend Gles Cosyns 
stelt tot 30 september zijn schil
derwerken ten toon in de zaal 
Zeedijk 115 te Knokke. 

MENEN 

Stichting afdeling. 

Een praktisch irgerichte afde
ling IS onmisbaar; daarom ware 
het ons een groot genoegen nog 
meer jongeren te verwelkomen cm 
gezamenlijk dit doel te bereiken. 

Onze vi-ienden uit Rekkem zijn 
eveneens welkom. 

Meldt u aan bij de heer Andries 
Dutry, Wahisstraat 174, Menen. 

GEEN FRANSE PREKEN 
Sinds verscheidene zondagen 

wordt Cr aan oMe kust gepro
testeerd tegen het houden van 
franstalige preken in Vlaamse 
parochiekerken. Deze aiitie 
spitst zich, sinds de laatste 
veertien dagen toe; ook de 
franskiljons hebben gerea
geerd met een pamflet. 
In totaal werden reeds meer 
dan 25 personen opgeleid Twee 
« protestanten » vertoeven 
thans nog in de gevangenis te 
Brugge. 

Dat zulks een hoop geld gaat 
kosten en boeten en onkosten 
staat nu reeds vast. 
Doe alvast een storting op post 
rekening 549.18 van de Krediet
bank te Antwerpen voor reke
ning nummer 100-13-36.971 van 
het Vlaams Solidariteitsfonds 

DENiSE DE WILDE 
de nieuwe waardin van hef 

VLAAMS LOKAAL 'AMADOU #/ 

Amerikalein 78 (hoek Verbondstraat) 
Antwerpen 
nodigt U ui t op vrijdag. 10 september 1965, 
cm er de verandering van uitbating te vieren. 

O 
"Bieren MAES en alle buitenlandse bieren. 

MAATKLEDING ::;;r„,„„.„.„^. 

G.BERGERS 
•k Perfekte pasvorm 

'A' Prima afwerking 

^ Snelle bediening 

Sint-Jans-Vliet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Tel. 33.91.65 

VerIof:BLANKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensioen 

RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse g^ezellig^heid 

SCHUlMKl 'BBEHMAl liAibiiiN 
met 
Gebreve tea rde 
bedekkings lagen 

RESSüKTMATRASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreve tee rde ka rkas i en 
(Brevet 512767) 

T E ZELE (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN D E K E N S 
TeL (052) «4641 en 44642. 

ind ien V geen verkoper 
in u w omt rek kent i t u u r 
o m een Icaartje «n we 
zenden ü het a d r e s Tan 
d e d i c h t i bijgelegen ver
koper Star Zele. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a n h o f I 
t« L e u r e n 

Aile zater- en zondagen 
Oppe r Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen , 's middags en 
's avond» beste keuken , 
niet d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder Inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
Pa rk ing voor h o n d e r d e n 
autobu.ssen en auto 's . 
Alles pr ima verzorgd 
en gnedkonp 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f IJ 
Groenplaa t» S3 t« An twerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf Woute r s 
aan de t a p k r a e n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 L a u r e n . 

Schoons te b ie rke lde r 
van het land 

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

DORT T H I E R B K A L H O F III 
l an f s an toanelweg Antwar* 
pen-Aken. Tea ienda r l a . 

DORT THIERBRAUHOF VT 
Avtoanelwag Aalat, 

C a f é - r M t (1000 pL) 
Ruime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei g. 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 VU 
Huish App. - Radlo-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 Deurne Z 
Van HavreleJ 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kineren. Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Sctant-
str. 18, Oeume T. 36.1312 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderlngs- en 
herstellingswerken 
S E G E R S Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37 43 81 

B O E K E N T IJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » i 

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

« Vlaams Huis » Knokke.' 
Kamers - rol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. sroepen. 
Elisabeth! 105. TeL 632.70 

Vlaams Huls Breutrhel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol Pension - 30 kamers 

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

Gezellige Vlaamse sfeer 

U U R W E R K 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % kortine v. leden V.ü. 
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DE VOLKSUNI8 

D _ E anti-Vlaamse machten, 
overmoedig geworden door het suk-
ses van FDF en P W bij zover dat 
ze liefst de Volksunieopmars zouden 
willen vergeten, hebben een nieuwe 
opstopper van formaat gekregen. En 
dat hij hard aangekomen is bewij
zen de reakties van de franstalige 
kranten. 

We bedoelen de 38ste IJzerbede
vaart die — wat betreft opkomst en 
helder formuleren van de Vlaamse 
strijdobjektieven — de beste geweest 
is sinds de jongste oorlog. 

Er is vooreerst de opkomst. De 
Rijkswacht die vorig jaar reeds een 
vermeerdering van 10.000 betogers 
zag heeft dit jaar een nieuwe aan
groei met 7 tot 8.000 bedevaarders 
vastgesteld. Daarmee heeft de IJzer
bedevaart wat opkomst betreft een 
peil bereikt dat geen enkele politie
ke partij in Vlaanderen bij een be
toging zou kunnen evenaren. Dit 
spreekt een duidelijke taal wat be
treft de veroverende dinamiek van 
de huidige radikale Vlaamse Bewe
ging. 

van een taal die recht naar het har t 
gaat. Waarom hem dezelfde ideeën 
niet brengen in een lillende, warme 
volkstaal? 

En ook de aanklacht tegen de 
plichtverzakers mag scherper klin
ken. 

Zo zal de weerslag van de bede
vaart nog groter worden. 

En dat is toch de bedoe'ing van 
de herdenking? 

Wat nut is er geweest in het stor
ten van hun bloed? 

Ei jEN vrij ernstige zaak 
vinden we het verbod van de beto
ging te Oostende. 

Het is niet goed met de demokra-
tie te spelen, zeker niet wanneer het 
de jongeren betreft. Nu is het beto-
gingsrecht wezenlijk demokratisch 
en het is niet omdat de gezichten 
van de betogers de machthebbers 
niet bevallen dat men de demokra-
tie moet geweld aandoen. 

Het is een veeg teken dat geen en
kele krant dit ondemokratisch verbod 
van burgemeester Piers heeft durven 
oif willen aanklagen. 

nieuwe Vlaamse koers en de nieuwe 
federalistische wending toch niet 
alles is als het elementair Vlaams 
refleks ontbreekt. Zij doen ons den
ken aan « La Libre Belgique ». Die 
vindt ook alle Vlaamse veroveringen 
achteraf normaal, maar meent tel
kens dat het nu volstaat. Elemen
taire konservatieve refleks die, wat 
de Vlaamse Beweging betreft, gedeeld 
wordt door « Volksgazet » en « Rode 
Vaan ». 

Het is hetzelfde konservatief refleks 
dat het grootste gedeelte van de be
zittende klasse kenmerkt wanneer 
het gaat over sociale veroveringen. 
Men aanvaardt die van het verle
den, men verzet zich tegen de nieu
we. 

D E « Volksgazet », die des
tijds zo de draak stak met de aktie 
tegen de Franse preken te Antwer
pen, vindt die aktie van destijd nu 
goed! Omdat — zo luidt het thans! 
— het toen ging tegen de bourgeois-
kaste! Klaarblijkelijk meent de 
« Volksgazet » dat aan de kust de 
Waalse proleet franstalige preken 

NIEUW VLAAMS OFFENSIEF 

E R is daarbij ook op de 
IJzervlakte duidehjke taal gesproken. 

De grendelgrondwet werd ondub-
belzmnig veroordeeld. Het misdadig 
spelletje van de Vlaamse CVP-ers en 
BSP-ers om de argeloze Vlamingen 
WIJS te maken dat deze grendelgrond
wet de zoveelste Vlaamse verovering 
zou betekenen heeft, na het verspe
len van de 2-3-meerderheid in de 
Kamer, hierdoor een nieuwe klap ge
kregen Ook bij de Vlaamsgezinde 
aanhang van CVP en BSP begint men 
duidelijker m te zien dat hun Vlaam
se partijleiders een dupespel spelen. 

Zij beginnen te begrijpen dat de 
Volksunie andermaal gelijk had. 

Met grotere nadruk dan vroeger is 
daarbij door het bedevaartkomitee 
het federahsme als de enige uitweg 
beklemtoond. Dat dit zwaar op de 
maag ligt van de heer Grootjans in 
« De Nieuwe Gazet > is niet zo erg, 
evenmin als zijn fabeltje dat het 
federalisme het einde van België zou 
betekenen. 

Sinds jaren herhalen wij het en 
ook dit dringt geleideUjk aan door : 
dat het federalisme niet het einde is 
van Be'gië'maar dat het nog de eni
ge redplank zal zijn om België te 
handhaven. 

Precedenten zijn gevaarlijk op dit 
gebied. 

H 

D ' E IJzerbedevaart zou er 
o i . nu nog bij winnen Indien de toon 
van de sprekers minder akademisch 
en meer volks zou worden. 

Het is een volkse bedevaart en de 
gewone man houdt van sprekende 
voorbeelden, pakkende beelden en 

ET was daarbij een dwaas 
verbod- vVant er werd nu veel langer 
betoogd dan dat dit bij een normale 
toegelaten betoging het geval zou 
geweest zijn. En de talrijke toeristen, 
die natgespoten werden, zullen bur
gemeester Piers zeker wel een sadist 
vinden omdat hij de overvloedige re
genval aan de kust nog niet afdoen
de acht en ziJn betalende gasten nog 
wat extra-water over de huid liet 
spuiten. 

Evenals voor sommige persmensen 
op de IJzerbedevaart niet veel anders 
te zien was dan Oostfrontersvlaggen, 
koppelriemen met inschriften « Gott 
mit uns » en andere fascistische re-
minicensies de « triste mémoire » zo 
zagen deze zelfde helderzienden op 
de betoging te Oostende niet veel an
ders dan een groep internationale 
fascisten \ 

Als bewijs blijven twee Oostenrijk
se (wat jammer dat het geen Duit
sers zijn, met een snorretje, het 
ware veel reëler) jongeren aange
houden. 

Zij droegen een padvindersmes! En 
een mes is een mes, dus een wapen. 
Wie nog ooit wil betogen, late voor
taan zijn pennemes uit de zak en 
legge dit thuis op zijn nachttafel. 

1 N zake de betogingen te
gen de Franse preken aan de kust 
tonen de « Volksgazet » en « De Ro
de Vaan », dat onderscheidenjk een 

Wim Jorissen 
eist en niet de Brusselse bourgeoisie! 

A s het niet de franstalige bezit
tende klasse was die eiste dat de 
Kerk de geest van de taalwetten zou 
verkrachten aan de kust, zouden er 
geen Franse preken zijn Het Is ze
ker niet uit godsdienstige bekommer
nis dat die gehouden worden; izo niet 
zouden er m Wallonië reeds lang 
Vlaamse preken geweest zijn en ook 
veel meer te Brussel 

Het zou door de franstalige gelo
vigen blijmoedig moeten aanvaard 
worden, Nederlandse preken te aan
horen om zo te kunnen opgaan in de 
naastenliefde en m de universahteit 
van de Kerk. Helaas echter is hun 
christelijke liefde voor het Vlaamse 
volk minder dan een ijdel woord en 
aan hun heerszuchtige en hoogmoe
dige verachting voor de Vlaamse ge
koloniseerde Menapiérs wordt door 
de Kerk om wille van het lieve geld 
tegemoet gekomen. 

1 IKANT is het anders wel, 
« La libre Belgique P, de C Volksga
zet » en « De Rode Vaan » broederlijk 
verenigd te zien staan achter de 
Westvlaamse pastoors die omwille 
van de kastevooroordeien van de fi
nancieel sterke Brusselse bourgeoisie 
de geest van het Concilie geweld aan
doen 

Voor het overige kunnen we alleen 
vaststellen dat door het akkoord tus
sen de V.V.B en de bisschop van 
Brugge de daadwerkelijke aktie dit 
jaar alleen kwam van een voorwacht. 
Verdwijnen de franstalige preken niet 
volgend toeristisch seizoen, dan kan 

iedereen voorspellen dat het verzet 
scherp zal toenemen. 

En over de afloop ervan zal wel nie
mand twijfelen. 

Vlaanderen zal Vlaams worden : 
volledig. 

Een volk in opmars overwint alle 
vreemde hinderpalen. 

Of de konservatieve en reaktionai-
re Brusselse kaste nu de hulp krijgt 
van « Volksgazet » en « Rode Vaan », 
of niet ! 

E R bljft nog heel wat te 
vervlaam&en. 

We denken aan het bedrijfsleven. 
Hadden socialisten, kommunisten en 

A.C.V.-ers ooit blijk gegeven van 
Vlaams refleks, dan zou de meerder
heid van de fabrieken m Vlaanderen 
geen franstalige top hebben en zou
den de best betaalde betrekkingen in 
deze fabrieken thans in grote mate 
openstaan voor de afgestudeerde kin
deren van onze Vlaamse arbeiders, 
bedienden en ambtenaren. 

Maar ja, ze blijven zelfs passief te
genover het lot van de 150.000 Vlaam
se pendelarbeiders, de enigen van 
gans West-Europa die geen werkge
legenheid krijgen dicht bij huis. 

En er iets voor doen ? 
Hun Waalse partijgenoten mochten 

eens de wenkbrouwen fronsen ! 

W IJ hebben twee C V P -mi
nisters pius de nieuwe halve die aan 
huis Frans spreken Privézaak, 
schrijft de « Volksgazet » \ Wij menen 
dat het getuigt van een ongehoorde 
lef en van een ongehoorde antisociale 
insteUing van parlementaire manda
ten en ministerportefeuilles te aan
vaarden namens de Vlaamse kiezers, 
waarvan men de taal te min vindt 
om als taal van het gezin en van het 
onderwijs te dienen Wie Frans wil 
praten, goed ! Maar dat hij zich dan 
laat verkiezen door franstahgen en 
niet door Vlaamse kiezers. 

Iets anders zijn de transkiljonse — 
in hun daden ! — socialistische ml-
pi|;ers. De Beruchte Vranckx die voor 
meer tweetaligheid te Leuven opkwam 
bij de gemeenteraadsverkiezingen, 
noemt thans het vraagstuk van de 
Voerstreek nog een hangende kwes
tie ! De Gentenaar Van Bogaert — 
minister voor het onderwijs in Vlaan
deren I — verleent toelagen met te
rugwerkende kracht aan de onwette
lijke Franse school te Remersdaal ! 
Zou Jos van Eynde m plaats van als 
een klokhen zijn kuikentje Vranckx 
te verdedigen niet beter een paar 
stevige prikken op de koppen van de
ze beide kuikentjes seven om ze te 
verplichten zijn nieuwe Vlaamse 
koers te volgen ? Want ze schijnen 
hem niet ernstig op te vatten i 

D _ E Vlaamse Beweging 
groeit echter In de geesten en in de 
harten. De massa op de Bedevaart 
heeft zich ondubbelzinnig voor onze 
voornaamste programmapunten uit
gesproken. 

De Volksunie-opmars gaat verder. 
Uiteindelijk zullen zowel de B.SP. 

en de P.V V. als de C.V.P. ons In 
Vlaanderen moeten volgen. Dat zal 
des te vlugger gebeuren naargelang 
de Vlaamse massa ons zal volgen. 

En dat ze dat sinds de jongste ver
kiezingen nog meer zal doen dan in 
het verleden is een zekerheid ! 

ÜUTOMOBILiSTEN V.U.-M&NNEN 

voor de electriclteit van uw wagen 
voor uw batterijen 
WENDT V IN VOLLE VERTROUWEN 
TOT DE GEKENDE SPECIALISTEN 

(AN m m , EN ZOON 

— 30 % KORTING 

Vrijwilligerslei 13 - Mariaburg. 
TELEFOON : 74.38.9X 
BATTERUEN - EIGEN FABRIKAAT 

2 JAAR VOLL. WAARBORG. 

Interfonie 
GelnidsTersterkiDK in de pertektle troot 
caleo reklamewaeens kerken hoi»-
kamers enz.. 

OPGELET: Adresverandering 

DE GELUIDSBRON** 
Lange Leemstraat 32 
ANTWERHIiN leL : 33.04.95 

Radio T.V draagbare radiotoestellen 
platendraaiers Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers ranaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

ü speciale voorwaarden. 

http://74.38.9X

