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HET HERBEGINT 
In gans het land is deze week de jeugd terug naar de school
banken getrokken. In de pers verschenen vlak daarop de eerste 
ruwe schattingen over de verhouding tussen het aantal leer
lingen in de officiële en de vrije onderwijsinrichtingen. Er werd 
eveneens ruime aandacht besteed aan de weerslag van de 

Vlaams-Waalse verhoudingen op het onderwijsgebied. Zo bleek 
eens te meer dat ook de jeugd slachtoffer is van de tipisch 
Belgische doorkruising en verzuiling : de tegenstelling vrijzin
nig-gelovig en Nederlands-Frans. 

De kleine en afgelegen 
Voerstreek genoot het treuri
ge voorrecht, bij de herope
ning der scholen weer eens 
extra in het nieuws te ko
men. In de Vlaamse gemeen
te Remersdaal heeft men het 
klaargespeeld, het facilitei
tenstelsel gekoppeld aan de 
sociale dwang dermate te 
hanteren dat het gemeente-
onderwijs er thans volkomen 
franstalig is. Deze toestand 
wordt blijkbaar gebillijkt door 
de regering, inclusief de 
« Vlaamse » onderminister 
voor nationale opvoeding. 

Uit Ronse worden voor de 
zoveelste maal een hele reeks 
ergerlijke overtredingen van 

de taalwet gesignaleerd ; in 
de streek van Komen-Moes-
kroen gingen de laatste tijd 
steeds meer stemmen op om 
het faciliteitenstelsel op on
derwijsgebied ten gerieve 
van de Vlamingen doodeen
voudig af te schaffen, ver
mits - zo heet het cinisch -
« er toch geen belangstelling 
voor is ». 

Maar de aandacht van de 
Vlaamse gemeenschap gaat 
in de eerste plaats naar 
Brussel, waar het begin van 
ieder schooljaar een gelegen
heid is om na te gaan in hoe
verre de Vlamingen zich in 
deze Vlaamse stad hebben 
kunnen handhaven en om de 

vraag te stellen, welke onze 
kansen zijn in de agglomera
tie en in gans Vlaams-Bra-
bant. Nergens elders in Bel
gië wordt ons zo verbeten, zo 
openlijk en tegelijk achter
baks onze jeugd en haar Ne
derlands wezen betwist dan 
in deze stad die onze hoofd
stad heet ' te zijn. De energie 
die door de Brusselse Vla
mingen en door gans Vlaan
deren besteed wordt aan het 
op peil houden van Neder
lands onderwijs in de hoofd
stad, gaat verloren voor an
dere en normaler opdrachten. 
Deze schoolguerilla - die in 
ieder ander beschaafd land 
onmogelijk zou zijn - wordt 
gevoerd door een stel anti-
Vlaamse struikrovers en 
wetsverkrachters, die in hun 
smerig handwerk de stil
zwijgende of aktieve steun 
genieten van de overheid -
zowel de gemeentelijke als 
de nationale. 

De plagerijen en tegenkan
tingen waarvan het neder-
landstalig onderwijs te Brus
sel het voorwerp is, zijn 
legio : ondergeschikte positie 
van de direkties en leer

krachten, ongeschikte ge
bouwen en klaslokalen, afleg
gertjes van het elders afge
dankte didaktisch materiaal, 
een taalinspektie die een be
spotting is enzoverder. In die 
omstandigheden mag het een 
mirakel genoemd worden, dat 
tegen de algemene stroom in 
en wars van het officieel 
klimaat het nedsrrlandstalig 
onderwijs in de hoofdstad 
sinds enkele jaren ongeveer 
op (een overigens veel te 
laag !) peil blijft. Dit mirakel 
IS goeddeels te danken aan de 
zeer grote inspanningen die 
de Brusselse Vlamingen zich 
getroosten om hun onderwijs 
en hun scholen te propage
ren. Het is eveneens te dan
ken aan de goede resultaten 
van 'dit onderwijs, dat gun
stig afsteekt bij de verbeu-
lemansing en de vermuileze-
ling in « l'école bien de chez 
nous ». 

Dat alles kan ons niet doen 
vergeten dat nog steeds on
verminderd geldt te Brussel : 
« hier wordt een volk ver
moord hier wordt een jeugd 
verbasterd ». Het kan ons 

niet doen vergeten dat het 
meest dramatische resultaat 
van anderhalve eeuw unitair 
partijbewind de stelselmatige 
verfransing, ook en vooral 
doorheen het onderwijs, van 
het Vlaams-Brabantse Brus
sel is. 

Het kan ons evenmin 
doen vergeten de ongehoorde 
lichtzinnigheid waarmee na 
Hertoginnedal de Vlaamse 
politici uit de grote partijen 
in de val van de grondwets
herziening zijn getrapt, een 
grondwetsherziening op het 
ogenblik dat ook elders maar 
vooral te Brussel wij de t ra 
gisch geminorizeerden zijn. 

Het begin van het school
jaar is de geschikte gelegen
heid om nog eens de juiste 
situatie lapidair samen te 
ballen : wij worden ver
plicht, met al onze energie 
de toepassing te eisen van 
wetten die onvoldoende zijn 
en die schaamteloos en 
voortdurend overtreden wor
den door WIP ze uitvaardig
den en moeten toepasen. 

Hoe lang nog ? 



2 
DE VOLKSUNIE 

*i&^\« 

llllilllii! ilüiiiiLiii! 
^̂ ^̂  i^^'X» 

AMBASSADE KONGO 

Waarde Redaktie. 

Op 16/8/65 is onze amlir.ssa-
deur, graaf de Kerokhove de 
ï>enthergem, uit Leopoldstad op 
bezoek geweest in Qoquilliat-
ttad. 

Zijn Excellentie had niet veel 
tijd om zijn landgenoten te ont-
Tangen. Amper drie uurtjes, 
•waarvan dan nog de tijd dient 
afgetrokken (+ 2 u.) voor het 
officieel bezoek aan de Kongo
lese autoriteiten. 

Mijn uitnodiging kreeg ik om 
11 u. De aankomst was aange
kondigd voor 9 u. 40. 

Velen kregen niets. Mr. Coop-
man, zo een beetje de vertrou-
•wensraan van de ambassade, 
verstuurde de uitnodigingen. Hij 
kan evenwel geen goede Belg 
zijn om op zo"n stuntelig papier
tje van de Kongolese Staat zijn 
landgenoten uit te nodigen. Hij 
kan ook geen moedige Vlaming 
Stijn vermits het gebeurde in de 
taal van Fernandel. De Vlamin
gen zijn hier nochtans in de 
meerderheid en de uilnn<liging 
•was enkel gericht aan de Belgen. 

Tot slot : Vlaming en V '̂aal 
Tonden de hele boel een misluk
king. 

Onze ambassade in Léo zou er 
misschien best aan doen. twee
talige hoofdingen voor haar 
briefomslagen te gebruiken. 

C.H, - Coquilhatstad, 

« MINORISATIE » 

Waarde Redaktie, 

Gegevens betreffende de be
volkingscijfers 1964 laten toe, 
leerrijke vergelijkingen te ma
ken. Zo voor de provincie Bra
bant, namelijk de kantons Halle-
Vilvoorde (387.345 inwoners). 

Daar tegenover de provincie 
Namen met 375.634 inwoners. Of 
11.711 inwoners meer voor deze 
Vlaamse kantons in Brabant als 

voor een hele Waalse provincie. 
Hi] het nazien van de verte

genwoordiging in het parlement 
heeft de provincie Namen ech
ter 8 vülksverlegenwoordigers. 
De Vlaamse kantons waarvan 
sprake, zouden er logischerwijze 
minstens even\eel moeten heb
ben. Wat zien wij echter ? Dat 
het arrondissement B r u s s e l , 
waarvan de bovenvermelde 
Vlaamse kantons deel uit maken, 
slechts 8 Vlaamse volksverte
genwoordigers telt (1.496.234). 

En maar srpeken over de 
minorisatie van Wallonië en de 
prioriteit aan de Walen I 

Gelezen in de « Libre Belgi-
que > van 17.8.65, de gegevens 
verstrekt door het nationaal in
stituut voor tewerkstelling over 
de pendelaars, volgens cijfers 
van einde 1961. Het arrondisse
ment Brussel ontvangt lf)4.388 
werknemers, komende uit Vlaan
deren, tegen slechts 44.082 uit 
Wallonië. Of 71 % Vlamnigen, 
tegen 29 % Walen. 

De Vlaamse arrondissementen 
Aalst. Leuven. Mechelen en Den-
dermonde leveren samen 72.913 
pendelaars aan Brussel. Het 
Waalse arrondissement Nijvel 
16.654. Dit ziin de arrondisse
menten met de grootste bijdra
ge. Dit belekent dat voor iedere 
5 werknemers, er 4 Vlamingen 
en sle'hfs 1 Waal om den brode 
naar Brussel moeten. M.i. ware 
het bijzonder stichtend, nu de 
Franse preken aan de kust de 
aandacht opeisen, na te gaan hoe 
deze Vlaamse arbeiders en be
dienden onthaald worden in 
Brussel. Hoeveel Bru.sselse bazen 
spreken deze Vlamingen in hnn 
taal aan ? Kn dit is geen tijde-
liik toeristisch snobisme, maar 
wc' een dagelijkse levensnood
zaak. 

B.ll. - Erembodegem. 

SCHOLEN IN HET BRUSSELSE 

Mijnheren, 

Xaar het voorbeeld van het 
Centraal Sekretariaat der Vlaam
se Verenigingen van Etterbeek, 

heeft het Verbond van Vlaamse 
Verenigingen van Sint-Agatha-
Bercliem insgelijks een schrij
ven gericht aan de schoolhoof
den van de franstalige officiële 
en vrije scholen van deze ge
meente om hen op het hart te 
drukken dat het voor de toe-
kom.st van de kinderen niet 
wenselijk is, ze in hun onder
wijsinstellingen te aanvaarden 
wanneer het blijkt dat ze van 
huize uit nederlandssprekend 
zijn. 

Het V.V.V.-Berchem rekent op 
de burgerzin van de aangeschre
ven schoolhoofden opdat zij de 
wet van 30 juli 1963 op het ge
bruik der talen in het onderwijs 
strikt zouden toepassen. 

Alzo zullen de nederlandsspre-
kcnde kinderen niet geestelijk 
verminkt worden in franstalige 
scholen, waar zij zich als 
« vreemden » voelen, zich moei
lijk aanpassen, ontmoedigen, 
mislukken, de fran.staligen in 
hun volledige ontplooïng rem
men, van hun ouders vervreem
den. In Brussel moet iedereen 
tweelalig zijn en de praktijk be
wijst dat dit het best aangeleerd 
wordt in een nederland.stalige 
«chool. De statistieken van de 
kinderen die achterstand oplie
pen door hen in franstalige 
scholen te plaatsen zijn indruk
wekkend. 

V.V.V. - St-Ag.-Berchem. 

ONDERWIJSTAAL 

Mijnheren, 

Eerstdaags is het opnieuw 
heropening van het schooljaar. 
We gaan terug zoals ieder jaar 
van nu af aan, regelmatig langs 
radio en T.V. om, redevoeringen 
horen van eminente personen 
die zullen aantonen dat wij 
Vlamingen, indien wij onze kin
deren een toekomst willen be
zorgen en van hen geen hand
langers of maneuvers van de 
franstalige Brusselaars willen 
maken, er alle voordeel bij heb
ben onze kinderen in hun moe
dertaal, dit wil zeggen in het 
Nederlands te laten studeren. 

Welk een, gegrinnik zullen 
deze voordrachten dit jaar te
weeg brengen bij de ontwikkel
de maar lauwe of halve Vlami.a-
gen en bij de franstalige Bru.s-
selaars (90 % van Vlaamse 
afkomst) die nu « Wallon tou-
jours » brullen. 

Maar welke verwarring zullen 
deze voordrachten brengen bij 
de minder ontwikkelde Vlaming 
en kleine man, die weet dat een 
zekere mevrouw De Riemaecker 
minister is benoemd en met onze 
lieve centen zal betaald worden 
en dat deze dame haar kinderen 
naar franstalige scholen zendt. 

Ik ben er van overtuigd : als 
deze vrouw niet onmiddellijk 
ontslagen wordt, zou het op een 
ramp kunnen uitdraaien voor de 
Vlaamstalige klassen in de 
hoofdstad aller Belgen (als ik 
het zo zeggen mag). 

Deze zoveelste kaakslag in het 
gezicht der Vlamingen is tien
maal erger dan de franstalige 
preken aan de kust. 

Moraliteit : zendt uw kinderen 
naar franstalige scholen en ge 
hebt kans om een vooraanstaan
de plaats in onze maatschappij 
te bekleden. 

R.A. - St Niklaas. 

IJZERBEDEVAART MAK ? X 
Mijne Heren, 

Als sekretaris van het gewes
telijk IJzerbedevaartkomitee 
Broechem, werd ik verzocht, iii 
naam van 97 deelnemers, die 
door ons toedoen deelnamen 
aan deze LTzerbedevaart, de mis-
levredenheid te laten kennen 
over het verloop van deze bede
vaart. 

Zij vroegen zich af - en mijns 
inziens zeer terecht : waarom 
dit jaar geen proklamatie ? 
Waarom geen kort « In Memo
riam .luliaan Platteau >, de be
zieler van de vroegere IJzer
bedevaarten ? 

Zij vroegen zich af of de 
nieuwe toren werd ingewijd of 
ingedanst ? 

Waar zijn de panelen « Amnes
tie » en « Federalisme » vei'/.eild 

geraakt V 
Geen geestdrift, geen strijd

vaardigheid ! Waar bleven <ie 
krachtige en zelfbewuste stel
lingnamen en redevoeringen ? 

Voor zulke tamme en makke 
bedevaart behoren we geen 
regie ; zo nodig zullen de bede
vaarders in de toekom.st zelf hun 
bedevaart maken. 

Persoonlijk heb ik op de bede
vaartweide verscheidene bede
vaarders gehoord dat zij teleur
gesteld waren in hun verwach
tingen. 

Zij en wij hadden een bede
vaart verwacht van scherpe 
strijdvaardigheid. 

Sinds jaren spannen we ons 
in om ieder jaar met + 100 per
sonen naar Diksmuide te komen 
om op die dag de nodige kracht 
op te doen om de Vlaamse strijd 
vol te houden 

Bruno De Winter heeft eens 
geschreven (1949) : Als de IJxer-
toren een brave toren moet zijn, 
kan hij er beter NIET zijn. Ik 
meen dat het dit jaar - ter 
gelegenheid van de inwijding 
van de nieuwe toren en na het 
aanstellen van een zo anti-
Vlaamse regering zeker niet het 
ogenblik was om af te zakken 
naar het peil van vóór 15 jaar. 
Nu was juist het ogenblik daar 
om kordaat stelling te nemen en 
de eisen scherp, ja zéér scherp, 
te stellen - onverbiddellijk en 
onvoorwaardelijk. 

Zo hadden wij het verwacht ! 
Omver en erover, dat was HUN 
testament. 

Persoonlijk werd mijn gevoe
len van onbehagen en ontgoo
cheling nog verstevigd wanneer 
ik in « De Standaard » van 
maandag de geestdriftige pers-
kommentaren las. De ondervin
ding heeft me geleerd dat wan
neer dit blad zo vol lof spreekt 
over een Vlaamse manifestatie, 
er maar al te dikwijls een bij
zondere reden voor is. 

D.W. - Broechem. 

De redaktie draagt sreen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde ipzersbrieven. Ze be
houdt lich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de leiers-
rubriek ivordt geen briefwisseling 
ffevoerd. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

BABY-RELAX 

WAGENS - STOELEN 

KWALITEITS-

SPEELGOED 

HOBBY-TREINEN 

DE LAATSTE | 
SNUFJES INl 

DIEPESTRAAT44 ANTWERPEN TEL. 32.44.30 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
<DE VOLKSUNIE > dienen toe
ges tuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST 

8- De Lie, i Papenfaoek . Berendrecb t Tel (03)73.66.59 

• 

Alleen de zoekert jes gaan n a a r 
tiet t ioofdsekre tar iaa t : 

M. L e m o n n ï e r l a a n 8 2 Brussel 1 Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

fiOLLUIKEN 

HOIXüIKEN 
in hout, staal, alumi
nium o£ plastiek 
Hand- of elektrische 
bedlening. 
Alle systemen, 
VENETIAANSE 
ZONNEBLINDEN 
Bediening met 
koorden ' of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN' 

SONBMLA-FIEX 

ZONEN 
TEL 132 31 

e v e A ^ ' 'ZONHCVEN 

WENTEIPOORTEN 
in hout, ataal, aluminium 
of plastiek. 
Standaarduitvoerlng ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard ran bet bouwwerk. 

Hand' of elektrische bedlenbig. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 
Vertegenwoordigei voor Antwerpen (S t aa en provincie) . 

L. Vandevelde. St D a m l a a n s t r 17 Wommelgem T 03-53 67.27 

W l M M A E S 

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

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

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

Grote ieus: 
GlAZEN en MONTUREN, 
GrAlit voor veaelerden. 
Herjleüingeri )fi eigafi werlliuit. 

WQlter ROLAND 
— Gediplomeerd Optiekcr «M 
Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
(i»\ ê.v.h. op K«l huiinivnmtr i] 

Telefoon: 35.86.62 

1 0 % loriing op v«rtoon dt l t r . 

HERMES 
S C I f O G L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEÖIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

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

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlaminifen 

zich thuis voelen. 

• • 
Beter en Toordeliger. 
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OE men ook moge denken over Theo 
Lefèvre, over zijn beleid en de ge
volgen ervan, één ding kan men de 

gewezen eerste-minister niet ontzeggen : 
hij was een politicus die tot de verbeelding 
der massa sprak. Hij wekte simpatie bij de 
enen, grondige afkeer bij de anderen; on
verschillig liet hij weinigen. De joernalis-
ten branden voor hem een kaarsje : door 
zijn — vaak heftige en onhandige — im
provisaties zorgde hij voor méér kleurrijke 
kopij dan een half dozijn van zijn voor
gangers m de Wetstraat samen; de « kie-
keborst» en de «leefkamer» zijn er om 
het te bewijzen Zelfs de hardnekkigheid 
waarmee hij het noodlot tartte door om de 
haverklap op het T.V.-scherm te verschij
nen, was tot de gewaardeerde nationale 
attracties gaan behoren. Het notenkrakers
profiel met de Illico-sigaar daagden als het 
ware de cartoonist uit; de Pascal-pose — 
allesbehalve spontaan, doch integendeel 
grondig bestudeerd — verleende Lefèvre 
het door vele politici zozeer benijde alnm-
gekende handelsmerk. Hij verscheen " , de 
politieke arena als de klassieke olifant m 
de porseleinwinkel : een natuurelement 
waarvan met het woeden met spanning 
volgde. De gamma van gevoelens te zijnen 
opzichte strekte zich uit van geestdriftige 
bewondering bij de houthakkers van de 
schoolstrijd tot «Teijow Boolte» van Al
gemeen Beschaafde Antwerpse flamingan
ten. 

Die inderdaad in zeker opzicht eksaltan-
te periode is thans afgesloten. Aan het 
hoofd van de regering staat een man die 
zo weinig tot de verbeelding spreekt, dat 
wel niemand op het ogenblik dat hij be
last werd met de regeringsvorming in hem 
de toekomstige eerste-minister zag. Pierre 
Harmei werd zeker niet beschouwd als een 
der krachtige figuren uit de Belgische po
litieke arena en alle « waarnemers » heb
ben na de verkiezingen van 23 mei weken 
aan een stuk slechts gewacht op het ogen
blik dat de formateur zijn harakiri-op-
dracht zou beëindigen en zich — als een 
ware Johannes de Doper — zou terugtrek
ken voor een die na hem kwam en groter 
was dan hijzelf. 

Men heeft vergeefs gewacht. Tegen alle 
profetieën en voorspellingen in speelde 
Harmei de krachttoer klaar, het hoofd van 
de nieuwe regering van Zijne Majesteit te 
worden. De waarachtige omvang van die 
prestatie beseft men slechts volkomen, 
wanneer men voor ogen houdt dat nauwe
lijks enkele maanden voordien zijn posi
tie, evenals die van zijn vriend Paul Her
biet, in de Luikse CVP zo ernstig bedreigd 
was dat het uiterst onzeker leek of hij 
nog kandidaat zou zijn bij de verkiezin
gen. Hij ontsnapte destijds aan een han
dig gesponnen intrige door het voorzitter
schap van de Waalse CVP-vleugel te aan
vaarden. In de maanden die volgden re
cupereerde hij zo snel, dat zijn aanstelling 
tot formateur wel velen heeft verbaasd, 
doch blijkbaar niet stuitte op groot ver
zet. En uiteindelijk slaagde hij er in, de 
eerste Waalse premier sinds vijftien jaar 
te worden. 

Hoe men het ook draaie of kere, aan een 
dergelijke krachttoer ligt niet alleen het 
toeval ten grondslag. Pierre Harmei moge 
dan naast zijn voorganger een bleke en 
kleurloze figuur schijnen, het ware ver
keerd hem al te licht te beoordelen en 

meteen te vergeten dat deze man uiterst 
gevaarlijk kan worden. 

Gevaarlijk vooral voor Vlaanderen. 
Pierre Harmei is ongetwijfeld een intel

ligent man. Intelligentie, gepaard aan een 
schijnheiligheid die zijn vrienden als «je-
zuitisme » vergoelijken, zijn de eigenschap
pen die het eerst bij hem opvallen. Bi] 
zijn verschijningen in het openbaar of op 
het T.V.-scherm wekt hij de indruk van 
een man, wiens ernst en plechtstatighsid 
deugdzaam overgoten zijn met het wij
water van kanunnikale vroomheid. Het is 
in het teken van deze gewijde kleurloos
heid dat hij als eerste-minister begroet 
werd. Men sprak van het imprimatur van 
het CVP-kongres en van het nihil otastat 
der socialisten; de Orde der Harmelieten 
kreeg burgerrecht in de pers, die schreef 
dat mevrouw De Riemaecker de eerste 
vrouw was die toegang kreeg tot het kon-
cilie; toen Frans Van der Eist zich in de 
Kamer afvroeg of hij zopas een regerings
verklaring dan wel een sermoen had ge
hoord, lachten tot zelfs de politieke vrien
den van de premier diskreet en beschaafd. 

De weg die Pierre Harmei afgelegd heeft 
van bij zijn aanstelling als formateur tot 
bij zijn wijding als premier, vertoont trou
wens duidelijk de kronkelige rechtlijnig
heid die in de wandeling aan de volgelin
gen van Sint Ignatius wordt toegeschre
ven. Onmiddellijk na de verkiezingen liet 
hij zijn tegenstrevers in de Luikse CVP 
rustig hun gang gaan bij het afsluiten van 
een akkoord met de socialisten over de 
bestendige deputatie; eenmaal zover kon
den zij zich niet meer verzetten tegen een 
heruitgave van de geel-rode regeringsfor
mule die !?i3 nochtans steeds hadden ver
afschuwd er! bestreden. Harmei besefte 
volkomen dat de vorige koalitie geëindigd 
was op een katastrofale verkiezingsneder
laag en dat dientengevolge de gedachte 
aan een heruitgave ervan op zeer grote 
weerstand moest stuiten, ook en vooral in 
de CVP en de BSP Hij nam zich rustig de 
tijd — indachtig de oude wijsheid dat tijd 
veel wonden heelt — en sneed intussen 
zeer handig de pas af aan de liberalen, 
door hen een onaanvaardbare drieledige 
formule voor te stellen. 

Na met schijnheilige verbazing de wei
gering van de P W te hebben ontvangen, 
wastte hij zich lijk wijlen dé heer Pila-
tus de handen in onschuld en liet nog maar 
eens de tijd zijn helende kracht bewij
zen- Vervolgens begon hij uiterst voorzich
tig aan de schijnbaar hopeloze onderne
ming om rond zijn persoon een regering 
te bouwen die het vertrouwen van de bei
de grote partijen zou krijgen. 

Ook hier vond hij de weg om tot zijn 
doel te geraken. De formule was geniaal 
in haar eenvoud : door een zeer omvang
rijke lijst van ministers op te stellen, 
slaagde hij er in een zo groot aantal mi-
nistrabelen voor zijn opzet te winnen, dat 
zij in de beide regeringspartijen een ster
ke drukkingsgroep vormden. Zijn formule 
had daarenboven het bijkomende voordeel, 
dat ze hemzelf een sterke scheidsrechter-
lijke positie binnenin de regering verschaf
te. Want verre van bekommerd te zijn om 
de rationele werking van een zo omvang
rijke ministerploeg, heeft hij het er dui
delijk op aangelegd de bevoegdheden der
mate te verdelen en het evenwicht zo per-
fekt te hanteren, dat hijzelf uiteindelijk 

steeds het tongetje van de weegschaal 
blijft. Achter het vrome voorhoofd kon de 
oeroude overweging « verdeel om te heer
sen » zich nauwelijks verbergen. 

Hij rondde het werk der regeringsvor
ming af door voor Kamer en Senaat te 
verschijnen met een verklaring die uiterst 
weinig houvast bood en wier vrome alge
meenheden weinig indruk maakten, maar 
nog minder herrie en moeilijkheden uit
lokten. 

Voor zover Pierre Harmei zijn reputatie 
zelf bewust heeft opgebouwd — gelijk een 
Lefèvre zorgvuldig zijn « image » koesterde 
— heeft hij er steeds waarde aan gehecht, 
op het forum te verschijnen als de Recht
vaardige. In de huid van deze rechtvaar
dige steekt echter een volmaakt opportu
nist, die bij herhaling zijn huik naar de 
wind wist te hangen. Zelfs zijn politieke 
vrienden zullen zijn opportunisme in de 
schoolstrijd niet loochenen. De Vlamingen 
hebben niet vergeten dat Harmei in het 
naar hem genoemde centrum tot het be
sluit kwam dat de Voerstreek Nederlands 
was, wat hem later nooit belette om de 
Luikse agitatie het volle gewicht van zijn 
pontifikale assistentie te verlenen. Opper
ste blijk van opportunisme was de vlotheid, 
waarmee hij zijn gewezen medewerker Jef 
Van Bilsen als koninklijk kommissaris uit 
de hoed toverde toen van Vlaamse C.V.P.-
zijde kritiek werd geuit op het taaie ven
wicht in de regering. 

Harmei staat voor een zeer zware op
dracht. De kaap van de grondwetsherzie
ning is nog verre van omzeild. Vlak na de 
verkiezingen overheerste de mening, dat de 
nieuwe regering geen lang leven zou be
schoren zijn. Het lijkt echter geraden, re
kening te houden met de gewiekstheid van 
een eerste-minister die een met zoveel 
hardnekkige handigheid veroverde positie 
niet zonder slag of stoot zal prijsgeven. Het 
lijkt aangewezen, rekening te houden met 
de uitgesproken bedoeling van de rege
ringspartijen, hun elektorale wonden zo
lang mogelijk te likken zonder opnieuw ge-
konfronteerd te worden met de kiezer. 

De vrome, kleurloze, te Ukkel geboren 
Luikenaar Harmei zou wel eens gevaarlij
ker kunnen worden dan zijn eksaltante 
Gentse voorganger. 

Toon van Overstraeten 

l i l 
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open brief 

aan « De Standaard » 

Emiel Jacqmainlaan 

B R U S S E L 

.Waarde konfraters, 

r Oejejoejejoei ! wij horen daar op de Jacqmainlaan al een 
kreet van afgrijzen opgaan bij het lezen van onze aanschrijf-
titel : konfraters ! Wij van de staatkundige, maatschappelijke en 
ekonomische belangen, wij in de twee-en-veerligste jaargang van 
onze waardigheid, wij aan nummer 247 van het lopend schrijf-
en boekjaar : konfraters van die bespottelijke weekloners op 
De Volksunie ? Geen denken aan. Evennaasten, tot daar toe en 
slechts inzoverre het op pagina 1 in de leuze A.V.V.-V.V.K. fier 
beleden geloof het voorschrijft. Maar konfraters ? Eenvoudig 
geen denken aan ! 

Voor ons niet gelaten : wij bedoelen het ook niet zo letter
lijk. Er moet nu eenmaal iets bovenaan een brief staan en ons 
viel zopas niets beters in. Alhoewel, inderdaad : fel konfraterneel 
kunnen wij het polemiekje, dat zopas tussen ons beider bladen 
werd gevoerd, niet heten. 

Even resumeren ! Na de IJzerbedevaart bracht gij een stukje 
over de M'as-tu-VU-parlementairen van de Volksunie. Het is 
overbodig, de inhoud ervan hier te herhalen : uw lezers kregen 
hem onder ogen in hun dagblad ; voor zover de onze het dage
lijks zonder « Standaard » stellen (en dat zijn er steeds méér), 
hadden wij de sportiviteit om uw aanklacht verleden week op 
deze plaats onder hun ogen te brengen, letterlijk zoals door u 
geschreven, voorzien natuurlijk van dio Genesk konimentaar. 
Verleden maandag was het dan weer uw beurt met twee om
vangrijke echo's. 

Gij moet, serieuze konfraters, er even vrede mee nemen, 
de les gespeld te worden door de losse jongens van onze weke
lijkse snert. Er is namelijk een grondig verschil tussen u en ons. 
Wij hebben het fatsoenlijk geacht uzelf aan het woord te laten 
in een letterlijk en volledig citaat van wat gij over de VU 
(m'as-tu) hadt te zeggen. Gij geeft wél een antwoord, er 
echter zorg voor dragend uw tegenstrevers (komaan, zo erg is 
het wel niet) op geen enkel ogenblik aan het woord te laten. Dat 
geeft ons zo'n beetje de indruk dat uw lezers op minder objek-
tiviteit recht hebben dan de onze. 

En wat een gewichtige praat, waarde konfrafers : « Het 
orgaan van de Volksunie doet erg verbolgen... ». Wij beseffen 
volkomen dat de schrijvelaar die deze kroniek verzorgt eigenlijk 
maar een aftandse grapjas is, stukken minder grappig dan gijzelf. 
Maar met de beste wil van de wereld kunnen wij ons niel voor
stellen er vorige week zozeer naast gezeten te hebben dat onze 
mislukte grimlach zou ontaard zijn tot een verbolgen grijns. Dies 
lijkt het ons alsof gij uw lezers appelen voor citroenen verkoopt 
•wanneer gij hen wijsmaakt dat « het orgaan van de Volksunie 
erg verbolgen deed ». Verbolgen doen we elders in dit blad dan 
in deze oh ! zo weinig ernstige kroniek. 

Dat is, waarde konfraters, de stand • wij kunnen bij u niet 
rekenen op evenveel objektiviteit als wijzelf (althans bij deze 
gelegenheid : laat ons voorzichtig zijn !) opbrachten en wij kun
nen bij u niet rekenen op de gave des onderscheids tussen ver
bolgenheid en - toegegeven ! - tweedehands-grapjasserij. Blijft 
ons dan, te zoeken of er toch niet ergens een batig saldo is 
\oor u. 

God zij geloofd, dat is er ! Ingaande op ons verzoek hebt 
gij ons meegedeeld, hoe de VL'-pariementairen zich op de IJzer
bedevaart moeten gedragen om in overeenstemming te zijn met 
The Book Of Words dat op de Jacqmainlaan geldt : zij zijn er 
f welkom, niet'op de ereplaatsen, maar in de massa •». 

Dat is, konfraters, in ieder geval een nieuw geluid. Wij 
herinneren ons nog méér dan levendig de periode, toen rond 
de IJzerbedevaarten de partijpolitieke intriges gesponnen 
werden (want die zijn er inderdaad geweest, maar niet van de 
Volksunie) en toen gij in Vrome toewijding, vette titels en gri>te 
foto's verslag uitbracht over de vererende aanwezigheid van de 
P.W. Segersen en de andere politiekers die nooit tussen de massa 
hadden gestaan en die, voor één keer dat ze meineed aan de 
toren kwamen plegen, op hun ereplaatsen onderdanig en over
vloedig bewierookt werden door dezelfde « Standaard •» van 
vandaag. 

Tot volgende week ? Alhoewel zelfs ezels zoals w j zich niet 
graag al te vaak aan dezelfde steen stoten. 

dio Genes. 

KOMKOMMFRTIJO 

Terwijl in de departemen
ten ijverig getimmerd wordt 
aan de begrotingen en ter
wijl de heren vertegenwoor
digers des volks nog steeds 
nauwelijks denken aan de 
tweede dinsdag van oktober, 
zit de politieke iournaUstiek 
volop in de komkoinmertijd. 

De heren redakteuren ko
men er thn-Ts toe zich de tijd 
te nemen voor ui'voerige be-
schouY/infen die in penodes 
van grotere politiei<-e aktivi-
teit "ïewoonlijk achterwege 
b'ijven onrlat de aktualiteit 
de plaats opeist. 

FRANSE PR*=:K»^N 

Deze oniboezeaiiiigen in de 
(nog steeds) mineurtoon van 
de vakantieperiode zijn vaak 
bijzonder leerrijk. 

Zo leerde ons de Gentse 
« Vooruit •», hoe de Vlaamse 
socialisten eigenlijk denken 
over Franse preken aan de 
kust : « Wie geen Franse 
preek wil horen, moet maar 
naar een kerk gaan waar het 
sermoen Vlaams is. Fransta
lige reklame willen verbieden 
zou het domste zijn wat men 
kan doen Immers, een groot 
deel van onze badgasten 
spreekt enkel Frans en mag 
verwachten in die taal be
diend te worden, vermits het 
een wereldtaal is, wat men 
van het Vlaams moeilijk kan 
beweren ». 

Zo stond het er, niet in de 
« Libre Belgique » of de 
« Dernière Heure », maar in 
die goede rode Gentse «Voor
uit » ! 

Een bij uitstek klassebe-
wust standpunt ! Om maar 
van nationaal bewustzijn te 
zwijgen... 

GEEN PROTEST 

In de « Nieuwe Gids » -
nog steeds het lijforgaan van 
de laatste carré der Lefèvri-
anen - wijdde Antoon Breyne 
alias Vanhaverbeke uitvoeri
ge beschouwingen aan de 
verkiezingen en de regerings
vorming. 

Breyne vroeg zich - een 
tikje verbaasd, een tikje ge
amuseerd - af, hoe het mo
gelijk was dat Harmei (een 
rechtse, een Waal) eerste-

minister kon worden van een 
nieuwe B.S.P.-C.V.P.-formule 
zonder dat in de beide rege
ringspartijen de poppen aan 
het dansen gingen. Spottend 
verbaasde hij er zich over, 
dat van Vlaamse C.V.P.-zijde 
praktisch geen zucht van 
protest opging tegen de wat 
al te goedkope Van Bilsen-
oplossing voor het oneven
wicht tussen Vlamingen en 
Walen in de regering. 
De bespiegelingen van Brey

ne zijn die van een verbijs
terd Lefèvre-fan, die vast
stelt dat Harmei nu plots 
dingen voor mekaar heeft 
gekregen waaraan Theo een
voudigweg niet kon denken. 
Het zijn bedenkingen van 
een cynicus, die zijn waarde 
kollega's van de Vlaamse 
C.V.P. hun gebrek aan rugge-
graat en hersens spottend on
der de neus wrijft. 

Breyne's ontboezemingen 
leren alvast één ding, : dat 
Lefèvre, hoe « sportief » hij 
in de Kamer ook gereageerd 
heeft op de aanstelling van 
de regering Harmei. van ach
ter de schermen geen gele
genheid zal laten voorbij
gaan om zijn opvolger vuile 
toeren te spelen. 

Gelijk hij het zijn voor
ganger Eyskens heeft gelapt. 

In het teken vanzelfspre
kend der naastenliefde en 
broederschap in C majeur, 
eerste letter van de naam zij
ner partij ! 

ONTROEREND 

De ontroerendste zin van 
de week lazen we in een le-
zersbrief van de « Pourquoi-
Pas ? ». We vertalen hem en 
verzoeken u beleefd, mee te 
snotteren • « Wij hebben in 
Zwitserland Brusselaars en 
Vlamingen ontmoet met een 
leeuwenvlagje zwart op geel. 
Is dat niet treurig ? ». 

Inderdaad ! 

DE SPEKPATER EN... 

Volgende maandag viert 
pater Werenfried van Straa-
ten, de internationaal-ge
kende Spekpater, zijn zilve
ren priesterjubileum. Een 
passende gelegenheid om een 
kort eresaluut te brengen aan 
deze Vlaming van Noordne
derlandsen bloede, aan deze 
vurige apostel die tevens een 

modern manager is in de 
dienst des Heren, aan de 
man wie men het graag ver
geeft dat hij ook wel eens er 
neven klopt omdat hij nu 
eenmaal dag en nach t . h a 
mert op steeds datzelfde 
aambeeld van de ellende en. 
de mizerie in de wereld, voor
al de kommunistische wereld. 

... ZIJN LEVENSWERK... 

Een paar v/eken geleden 
hoorden we op een Duits r a 
diostation een zware stem 
rustig, maar toch vol inge
houden passie, vertellen over 
een wereldreis langs de bi
donvilles en de mizeriebuur-
ten in Oost en West. Perfekt 
Duits, met slechts een zeer 
ver zweempje van een accent: 
onmiskenbaar der Speckpater 
van bij de eerste zin. In 
Duitsland is Werenfried van 
Straaten even bekend en po
pulair als in Vlaanderen. 
Pinksteren dit jaar kreeg hij 
er nog de Europaische Karls 
Preis een vererende onder
scheiding die bvb., ook aan de 
Oostenrijkse Bondskanselier 
Julius Raab en aan de Liech
tensteiner prins Franz Josef 
II werd toegekend Maar niet 
alleen in Europa (België, Ne
derland, Luksemburg, Duits
land, Oostenrijk, Zwitserland, 
Italië - Zuid-Tirol afzonder
lijk, Frankrijk, Spanje, Enge
land en Ierland) doch ook el
ders in de wereld (Australië, 
Nieuw-Zeeland, Amerika) is 
Werenfried Van Straaten's 
levenswerk, de Oostpriester-
hulp, aktief. 

... IN DE BLOEMEN 

Werenfried van Straaten 
is niet door geboorte en 
werkkring alléén een Heelne
derlander! Het past tevens er 
aan te herinneren dat hij 
een der allereersten was om 
na de oorlog de repressie aan 
te klagen en beslist de kant 
der verdrukten en vervolgden 
te kiezen. 

Naar het evangelische 
woord is hij « een teken van 
tegenspraak > ; in de zui
verste zin is hij een Simon 
van Cyrene die door zijn 
groot har t naar zijn levens
taak werd gedreven : het 
kruis van zovelen te helpen 
torsen. 
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Het karakteristieke handschrift, waarin miljoenen Oeuciui i.even ovet de hele wereld door Weren-
•fried Van Straaten verspreid worden. 
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DE IJZERTOREN... 

Zoals onze lezers weten is 
er een polemiek geweest tus
sen «Pallieterke» en de 
CVP-er Verroken. Deze laat
ste had geschreven dat de 
Volksunie in «woest gedring 
(sic) achter de schermen » 
geprobeerd had, de leuze 
A.V.V.-V.V.K. van de toren te 
doen verwijderen. Uitgedaagd 
door «Pallieterke » man en 
paard te noemen zou Verro
ken, volgens het Antwerps 
weekblad, in zijn eigen om-
ge vmg hebben laten doorsij
pelen dat hij zich vergist had. 

Men kon van Verroken niet 
verwachten dat hij de fair-
ness zou opbrengen zijn ver
gissing ruiterlijk toe te ge
ven, wel dat hij — in zijn 
eigen belang — zijn mond 
zou h o u d e n . Mis ! De 
C.V.P.-schrijvelaar volhardt 
in de boosheid. Als bewijs 
voor de snode plannen van de 
Volksunie voert hij aan dat 
Mattheyssens de Mis niet op 
de Bedevaartweide heeft bij
gewoond in 1961. 

. . .EN M A T T H E Y S S E N S 

Weet Verroken dat Mat
theyssens, samen met wijlen 
dr Rombouts, stichter is ge
weest van één der allereerste 
plaatselijke bedevaartkomi-
tees ? Weet deze leuteraar dat 
dit komitee een der bedrij-
vigste is geweest in heel 
Vlaanderen en herhaaldelijk 
tot voorbeeld werd gesteld ? 
Weet deze kletsmajoor dat dit 
komitee een intense propa
ganda heeft gevoerd en aan
zienlijke geldsommen heeft 
inarezameld voor de bouw van 
de aieuwe toren met... A V.V.-
V VK. ? 

Weet deze C.V.P.-femelaar 
dai sinds 14 jaar Reimond 
Mattheyssens voorzitter is 
'va'1 dit komitee ? " ' - - • — 

Waar is de staat van dienst 
vau Verroken ? Voor zover 
ons bekend beperkt zijn bij
drage zich tot wat zure kri
tiek op de toespraken en zijn 
vererende aanwezigheid op 
de bedevaart als de politieke 
konjunctuur het toeliet en er 
enige kans was, wat stem
metjes te ronselen van een 

Na hun vrijlating bezochten de twee aangehoudenen van de taalincidenten te Koksijde de 
IJzervlakte - een privé-bedevaart niet enkele dagen vertraging. Nadien waren ze te gast in het 
Diksmuidse Vlaams Huis, waar bovenstaand kiekje werd genomen : 2e v.l. is Frieda Witters, 

4e v.l. Joris Dubois. 

paar argeloze bedevaarders. 
Deze C.V.P - blikvanger 

heeft weer eens de volle maat 
van zijn lachwekkende piet
luttigheid en van zijn mislei
dende kwade trouw geleverd. 

HET P E R S I N C I D E N T 

TE D I K S M U I D E 

Nadat de herrie in de bla
den omtrent het « incident» 
met de reporter van het 
agentschap Belga op de IJ
zerbedevaart was geluwd en 
de journalisten-ooggetuigen" 
er het hunne hadden over 
geschreven, heeft de heer 

. Oscar De Swaef gemeend 
daarop nogmaals te móeten' 
terugkomen. In de « Vooruit » 
van maandag jl. heeft hij zijn 
duit in het zakje gedaan, on
der de titel « Geen neo-nazis-
me in Vlaanderen ». 

De heer De Swaef weet van 
het incident enkel wat hij er 
van horen zeggen en gelezen 
heeft. Hij zelf heeft er niets 

ONDERWIJS TE REIRSDAAL 
Het Voerdorp Remersdaal 

is een nederlandstalige ge
meente met tegemoetkomin
gen of «faciliteiten» voor 
franstaligen. Het door de 
s taat of gemeente ingericht 
onderwijs dient dus neder-
lands te zijn (behoudens de 
gebeurlijke bijzondere bijko
mende scholen aangevraagd 
door minstens 16 franstalige 
ouders, wanneer er geen 
franstalige school binnen een 
straal van 4 km. zou bestaan). 
De gemeenteschool van Re
mersdaal dient dus volgens de 
letter en de geest van de wet, 
nederlandstalig te zijn. De 
inwoners van Remersdaal 
willen — zoals traditioneel — 
hun kinderen naar de ge
meenteschool sturen omdat 
ze menen dat deze school de 
enige wettelijke school is. Zij 
verwachten dat de staat de 
wet zou toepassen. Zij willen 
zelt aan geen onaangename 
gevolgen vanwege plaatselij
ke instanties blootgesteld zijn 
door de toepassing van de 
wet te vragen, waar het hen 
klaarblijkend schijnt dat de 
s taa t zelf zou ingrijpen. 

Deze vaststelling lazen we 
In een parlementaire vraag 
van senator Wim Jorissen 
aan de minister voor natio

nale opvoeding. De vraag gaat 
verder als volgt. 

«De gemeenteschool van 
Remersdaal (Limburg) werd 
de jongste jaren in twee sta
dia van nederlandstalig tot 
franstalig. In een eerste sta
dium werden de laatste drie 
jaren (4e, 5e en 6e klas) 
franstalig, terwijl de eerste 
drie klassen nederlandstalig 
bleven; in een tweede sta
dium werd de ganse school 
franstalig. 

« De minister gelieve me te 
laten weten : 

1. In welk jaar de 4e, 5e en 
6e klas overgingen van het 
nederlandstalig naar het 
franstalig regime ? Op grond 
van welke wet of op besluit 
van welke instantie ? Of dit 
gebeurlijk besluit wettelijk in 
orde was ? 

2. In welk jaar de volledige 
school franstalig werd ? Op 
grond van welke wet of op 
besluit van welke instantie ? 
Of dit gebeurlijk besluit wet
telijk in orde was ? 

«De minister gelieve me 
ook te laten weten wanneer 
hij het gemeentebestuur van 
Remersdaal zal verplichten, 
van de huidige gemeente
school een nederlandstalige 
school te maken ? », 

van gezien : hij was vanzelf
sprekend niet te Diksmuide. 

De visie van deze gewezen 
kollaborateur van Groot-
Brussel is dan ook nogal sim
plistisch. Hij schrijft o.m. : 
« Het is onder de invloed van 
het nationalistisch gif dat 
leden van een zogenaamde 
ordedienst een journalist zijn 
te lijf gegaan die bekend 
staat als een sociaal-demo-
kratische Vlaamsgezinde» Al
dus ingeleid moet voor de 
Vooruit-lezer de konklusie 
wel voor de hand liggen : de 
Belga-reporter werd «te lijf 
gegaan» niettegenstaande 
zijn Vlaamsgezindheid, om
dat hij socialist is ! 

KOSTELIJK « G IF » 

Vooral dat «nationalistische 
gif » is kostelijk. Van « gif » 
gesproken, zou de voorzitter 
van de Vereniging van Socia
listische Journalisten, gewe
zen secretaris van Winter
hulp en gewezen medewerker 
van de schepen van onder
wijs van Groot-Brussel t i j 
dens de bezetting, niet de 
aangewezen persoon zijn om 
te zeggen « onder de invloed 
van welk gif » verleden jaar, 
tijdens de grote socialistische 
jubelbetoging te Brussel (die 
de voorbode moest zijn van 
de grote socialistische over
winning bij de voor de deur 
staande gemeente- en parle
mentsverkiezingen) de « zo
genaamde ordedienst» van 
de socialistische inrichters 
op de vuist ging met de ei
gen broeders-in-Marx van de 
Socialistische Jonge Wach
ten, waarbij zelfs de politie 
op deze laatsten werd losge
laten ? Was dat soms geen 
vorm van dat verfoeide «neo-
nazisme» "> 

M O N O P O L i U M 

Volgens « De Standaard » 
meent de Volksunie dat ze 
het monopolium van vlaams
gezindheid bezit. Helemaal 
juist is dat niet. De Vlaamse 
parlementariërs uit andere 
partijen mogen ook radikaal 
Vlaamsgezind zijn. Maar ze 
moeten het bewijzen met da
den. En dat deden ze niet te 
Hertoginnedal en dat deden 
de Vlaamse C.V.P.-ers weer 
eens niet bij de regeringsver
klaring toen ze duldden 
(« eindeloos is de grens van 
hun Vlaams geduld » !) dat 
van hun partij d'Alcantara, 

Mevrouw de Riemaeker en 
Van Bilsen minister werden, 
Vlamingen die hun kroost in 
het Frans opvoeden. Mevrouw 
de Riemaeker kreeg dan nog 
een mooi intervieuw in «De 
Standaard », waarbij natuur
lijk geen sprake was van die 
Franse opvoeding ! 

W I J A L L E E N 

Volgens « De Standaard » 
wil de Volksunie de hand 
leggen op de Bedevaart en 
laten haar leden dit te veel 
zien zodat de Vlaamse CVP-
ers afgeschrikt geraken. 

« De Standaard » mag voor 
ons part weten dat de Volks

uniekiezers, die de grote 
meerderheid op de IJzervlak
te uitmaken, het ook niet 
prettig vinden dat omwille 
van die kleine C.V.P.-minder-
heid de regering niet de 
scherpe aanvallen krijgt die 
ze verdient. 

Persoonlijk is het trouwens 
onze overtuiging dat de IJzer
bedevaart er zou bij winnen 
indien scherpe taal zou ge
sproken worden zoals voor de 
oorlog. Want wanneer zijn de 
IJzerbedevaarten, qua op
komst, het peil van voor de 
oorlog beginnen te bereiken ? 

Sinds het Bedevaartkomi-
tee teruggegrepen heeft naar 
de oude thema's zoals dat 
van het federalisme. 

O U D E KENNIS 
Dat « De Standaard » daar

bij niet vergeet dat vele be
devaarders eveneens zeer 
ontstemd zijn omdat C V.P.-
ers er eden van trouw aan 
Vlaanderen afleggen en die 
eden nadien rustig opzij leg
gen, evenals de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd, om een par
tij te dienen die Vlaams is 
aan de bazis maar die aan de 
top geleid wordt door frans
taligen. 

Partij die door « De Stan
daard » eveneens door dik en 
dun gesteund werd en woidt, 
zodat die krant voor de oor
log in de kringen van de 
fronters de bijnaam had van 
« Moniteur van het Vlaams 
Verraad ». 

Wij hebben dat dus niet 
uitgevonden. 

De vorige generatie kende 
klaarblijkelijk «De Stan
daard » al. 

Ondanks het feit dat er 
toen iem^and van het formaat 
van Sap was. Een formaat 
dat men vandciag op de Emiel 
Jacqmainlaan vergeefs zal 
zoeken ! 
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Een waardevol dokument voor het m'as-tu-VU-dossier van «De 
Standaard » • een reporter van de Zwitserse T.V. neemt mr Van 
der Eist op de IJzerbedevaart een vraaggesprek af. Waar halen 

die Zwitsers het 7 
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Aansluitend op ons artikel « De taaitoestanden in de Belgische reklame-weretd », hier een foto 
die enkele aspekten er van duidelijk illustreert. Een franstalige affiche te Antwerpen werd eerst 
met teer besmeurd, terwijl nadien (wellicht als eerherstel) de N.A.C, het reklamebitjet sierde 
met zijn bekende « België één x-strokt-n. Als me n bedenkt dat de huur van een reklamebord in 
het stadscentrum (voor enkele weken slechts) rond 5000 frank schommelt en soms kan oplopen 
tot 10.000 frank, dan begrijpt u meteen hoe som mige Brusselse agentschappen het geld van hun 
klanten laten « renderen ». 

H U N B E H A N D E L I N G EN . . . 

Tijdens de betoging te 
Oostende op 22 augustus 11. 
werden een reeks personen 
opgeleid. 

De behandeling die sommi
gen onder hen ondergingen 
was een soort typebehande-
ÜTig, die gewoonlijk achter
wege blijft bij opleidingen ter 
gelegenheid van betogingen 
met een andere inzet dan de 
Vlaamse ontvoogdingstrijd. 

Sommige opgeleiden dien
den urenlang onbeweeglijk 
tegen een muur te staan met 
het gezicht ernaar gekeerd, 
zoals gebruikelijk in onde-
mokratische regimes. Terwijl 
ze in die houding stonden, 
werden ze door de ordestrijd
krachten herhaaldelijk be
spot. Een opgeleide werd in 
een bevuilde cel onderge
bracht en kreeg (opgeleid 's 
zondags 16 uur 30) voor de 
eerste maal wat te eten de 
dag nadien, maandag 's mor
gens omstreeks negen uur. 

...EEN VRAAG 

Deze vaststellingen werden 
door senator Jorissen aan de 
minister van Justitie overge
maakt, samen met de parle
mentaire vraag die hieron
der volgt : 

«De minister gelieve me 
mee te delen : 

1. Of hij het in overeen
stemming acht met de men
selijke waardigheid, opgelei
den urenlang te laten recht
staan met het gezicht tegen 
een muur ? Of hij het daar
entegen niet passend vindt de 
opgeleiden een stoel of een 
bank ter beschikking te stel
len zolang ze door politie of 
rijkswacht vast gehouden 
worden ? 

2. Of het rijkswachters en 
politieagenten veroorloofd is 
opgeleiden om hun politieke 
overtuigingen of anderszins te 
bespotten ? 

3. Of hij het nodig vindt, 
vaak lukraak opgeleide beto
gers tot de volgende dag in 
de voormiddag vast te houden 
zodat een arbeidsdag voor 
hen verloren gaat ? 

4. Of de voorgeleiden 's 
nachts recht hebben op een 
zuivere cel ? 

5 Of voorgeleiden die tot na 
middernacht ter beschikking 

gehouden worden, geen recht 
hebben op enig voedsel en 
drank ? 

11 JUL I EN 14 JUL I 

In ons vorig nummer schre
ven we dat het antwoord van 
de minister voor kuituur op 
de vragen van senator Joris
sen betreffende het gemis 
aan Guldensporenherdenking 
op 11 juli in de T.V. en van 
het herdenken van de Fran
se (!) nationale feestdag op 
14 juli, eveneens in de T.V., 
uitgebleven was. 

Vier weken te laat kwam dit 
antwoord toch einde vorige 
week. 

Ter informatie geven we 
hierover de antwoorden van 
de minister. 

11 JULI 

4 De beleidslijn die de 
Vlaamse T.V. sedert enkele 
jaren ter zake volgt, werd dit 
jaar doorgetrokken met de 
creatie van een groot lyrisch 
Vlaams werk, nl. de T.V.-be-
werking van de opera «.Strop-
pelacorde », een moderne ver
sie van het Reynaert-thema. 

«De jongste jaren creëerde, 
de B.R.T. in deze geest voor 
de T.V. «De verzoeking van 
de H Antonius» van Louis 
de Meester, en « Willem van 
Saeftinge » van Frederik de 
Vreese, beide met een Italia-
prijs onderscheiden. 

«Daarnaast werd telkens 
in de aktualiteiten-rubrieken 
verslag uitgebracht over de 
11 juli-viering in den lande ». 

Het antwoord van de mi
nister is naast de kwestie. 
Vorig jaar werd de 11 juli-
viering te Kortrijk met de 
rede van Mr Michiel Van de 
Kerckhove rechtstreeks uit
gezonden Dit jaar was er 
niets soortgelijks. 

14 J U L I 

Over de Franse nationale 
feestdag weet de minister te 
vertellen : 

«Het achtbaar lid doelt 
vermoedelijk op een program
ma dat door de Amerikaanse 
T.V. aangeboden werd en 
waarin, aan de hand van 
filmopnamen die te Versailles 

en Parijs waren gemaakt, het 
verloop van de Franse Om
wenteling tot bij het optreden 
van de eerste consul Napo
leon Bonaparte werd opge
roepen. 

«Gezien de plaats die de 
bestorming van de Bastille als 
symbool in deze samenhang 
van gebeurtenissen inneemt, 
leek 14 juli als uitzendings
datum aangewezen. 

«Er kan in dit verband 
trouwens op gewezen worden, 
dat de Vlaamse T.V. sedert 
enkele jaren voor St Patrick's 
Day, de Ierse nationale feest
dag, telkens een gelegen-
heidsprogramma heeft inge
schreven ^ 

Op de Vlaamse T.V. worden 
dus de Ierse en de Franse 
nationale feestdagen her
dacht, niet de Vlaamse. Wat 
de Franse Omwenteling be
treft kunnen we alleen maar 
aanstippen dat gedurende de 
20-jarige bezetting van onze 
Vlaamse gewesten het Neder
lands als taal niet eens ge
duld werd. Wij hebben dus 
alle redenen om die feestdag 
te herdenken ! 

Wat 11 juli aangaat hopen 
we, dat volgend jaar de 
Vlaamse T.V. een herdenking 
zal durven brengen. En dat 
men de herdenking van 14 
juli rustig overlate aan de 
Waalse T.V. 

KOKSIJDE 

Over de aanhoudingen te 
Koksijde stelde senator Wim 
Jorissen volgende parlemen
taire vraag aan de minister 
van justitie : 

«Bij incidenten tijdens en 
na franstalige preken te 

Koksijde begin augustus wer
den twee betogers aangehou
den. Zij verbleven wekenlang 
in voorarrest, ondanks het 
feit dat de beschuldiging 
« weerspannigheid aan de po
litie » zulk lang voorarrest 
niet kan wettigen. 

«Daar soortgelijke lange 
voorarresten de laatste jaren 
bij herhaling voorkwamen ter 
gelegenheid van incidenten 
bij Vlaamse betogingen, ge
lieve de minister mij te an t 
woorden op volgende vragen: 

« Welke van volgende kate-
gorieën vallen onder het be
grip « weerspannigheid aan 
de politie » : 

a. Beleefd protest, b. Traag 
opvolgen van politie- of rijks
wachtbevelen, c. Passief ver
zet bij de opleiding, d. Scheld
woorden; e. Bescherming t e 
gen slagen van politie of 
rijkswacht, f. Handtastelijk
heden op de politie. 

« Deze verduidelijking om
dat we menen dat politie en 
rijkswacht nogal een ruime 
interpretatie geven aan het 
begrip «weerspannigheid». 

«Meent de minister niet 
dat al te lichtvaardig om
springen met het voorarrest 
niet overeenkomt met de de-
mokratische geest van onze 
grondwet en van onze wetten 
en dat dit eerder doet den
ken aan metodes die thuis 
horen in autoritaire landen ? 

«Kan de minister niets 
doen om het te lichtvaardig 
omspringen met het voorar
rest te voorkomen ? >. 

BETSIE 
Met typische mannelijke boosaardig

heid worden jaar na jaar onveranderlijk 
alle grote tropische orkanen vereerd met 
een nielsjesnaam. Vermoedelijk heeft zelfs 
M.M. van de allerhuraanistische Standaard 
daar nog niet tegen geprotesteerd. Met 
een dergelijke protestbeweging wordt dan 
hier, zij het ook als bijkomende bemer
king, begonnen : we hebben in dit land 
wel enkele voornamen van minder wel
doende \oornarae figuren in voorraad : 
Léon (üegreüe, Collard of Snenens), 
ïhéo, Paul-Henri. 

Over de komst van Betsie kunnen we 
ons echter alleen maar verheugen. Ver
woestingen schijnt zij niet te hel>ben 
aangericht en zelfs haar grootse overwin
ning op het verloop van de tocht van 
Gemini V heeft geen mens gekwetst. Bij 
een Sovjet-Russische tocht hadden we 
natuurlijk nietj opgemerkt : als men niet 
weet wat liiliken moet, is elke mistukldng 
onmogelijk, .Nu weten we echter dat de 
reusachtige technische macht van de 
Verenigde blaten van .\merik;i gebogen 
heeft vooi Uetsie. Omwille van die bui
ging zijn WO dan in dit gevat loch wel 
tevreden i.ver die meisjesnaam ! 

Gelukkig zijn we echter ari de hoop 
die Betsie ons gegeven heeft. Veronderstel 
eens dat Ge.Tiini V een interkontinentale 
raket was mei een H-bom, het begin van 
een atoomoorlog, dan had de onbereken
bare Betsie raket én H-bora en atoomoor
log met zich kunnen meenemen. Voor het 
mannelijk verstand' van generaals (een 
uiteraard zeer beperkt verstand) zijn «Bet-
sie's » onberekenbaar, en ook een com
puter kan ten slotte niet aan alles denken. 

Hoe interessant het ook is dat de mens 
er in geslaagd is zo nu en dan wat kos
mische stralen te gaan meten en dat hij 
spoedig zijn voeten zal kunnen zetten op 
de maan die tallozen nu al eeuwen lang 
met licht verblinde ogen hebben bekeken, 
toch is het gelukkig dat wijzelf en de ge
hele werkelijkheid rondom ons niet hele
maal aan de mens zijn overgeleverd. Want 
als dat zo wa.s, zouden we onmiddellijk 
moeten vragen : aan wie ? Welke vol

wassene zou die vraag kunnen stellen 
zonder angst ? 

Maar niet enkel het berekenende ver
stand, de technische scheppingskracht 
van de mens hebben van Betsie een les 
gekregen, ook zij die menen dat de pro-
cUiktieverhoudingen, de ekonomische or
ganisatie van de menselijke maatschappij 
zonder meer de geschiedenis bepalen 
mogen wel eens, heel onekonomisch en 
onberedeneerd, even wat tijd aan naden
ken besteden. Want het is mogelijk dat 
zij dit na de dood van Stalin en Kennedy 
en na het demokratische « verdwijnen » 
van Malenkov, Boelganin, Molotov en de 
zachtzinnige humanist Kroesjtsjov niét 
hebben gedaan. Zij hebben immers verder 
hun sceptische hoofden in ongeschokt 
geloof gebogen voor Marx, volgens wie 
de komraunistische revolutie niet m Rus
land kón beginnen... 

Geen enkele van deze kritische be
schouwingen is gericht tegen het vertrou
wen in de menselijke mogelijkheden. 
Evenmin tegen de morele plicht tot over
tuigde menselijke aktiviteit in de eigen 
volksgemeenschap of in de mensenge
meenschap als dusdanig. Integendeel ! De 
bedoeling is . ons uitzicht niet te laten 
bepalen door de enkele gegevens die ons 
bekend zijn, onze hoop niet te laten doden 
door het overschatten van elementen, die 
door een « Betsie » kunnen uitgeschakeld 
worden. 

Als een wervelstorm zijn enkele hon
derden Luikse revolutionairen in 1830 in 
de geschiedenis verschenen, met méér 
onberekenbaarheid d a n nuchterheid. 
Waarom zou, vóór het 150 jaar verder is, 
in dit, stormgebied niet nogmaals een 
Betsie kunnen verschijnen ? 

Inderdaad, waarom niet ? Als zelfs in 
het stornienvrije Vlaanderen, in een kerk 
te Kokzijde, een Frieda kon rechtstaan 
om in het Nederlands te bidden of te 
zingen. En een sierlijke Blauwvoet deed 
uitv'iegen in dit uitgeregende zomer-
verlof I 

Nemrod. 
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VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 

Nasser is in het nieuws : de Rdis werkt momenteel een omvangrijk reisprogram
ma af. In Saoedi-Arabi'è onderzocht hij met koning Feisal de mogelijkheid om 
een einde te stellen aan het konjlikt in Jemen; te Moskou pakte hij uit met een 
plan voor een Vietnamese pacificatie; een bezoek aan Tito staat eveneens op de 
dagorde. Nasser is dus druk doende met de inspectie van erekompanieën, het 
afleggen van historische verklaringen en het doorworstelen van de omvangrijke 
plichtplegingen die steeds gepaard gaan aan staatsiebezoeken. Maar zijn ijver 
bedriegt wel niemand : het gaat hem niet van harte cp zijn rondrit langs een 
drietal hoofdsteden is alles behalve een triomftocht. 

1965 is het dertiende bewindsjaar 
van de Raïs; het getal brengt hem 
kennelijk geen geluk. De positie van 
Nasser was nooit voorheen in die 
dertien jaar zo zwak als thans. 

Zijn bezoek aan Saoedi-Arabië was 
voor hem een uiterst vernederende en 
pijnlijke gang naar Canossa. Sinds 
drie jaar s taat in Jemen een Egyp
tisch expeditiekorps, dat de Jemeni-
tische republikeinen ter hulp was ge
sneld in hun strijd tegen de afgezet
te iman. Dit 60.000 man sterke korps 
slaagde er niet in, de door koning 
Feisal van Saoedi-Arabië gesteunde 
iman te verslaan; wel integendeel 
bracht het onzichtbare partizanenle
ger de Egyptenaren aan de rand van 
de nederlaag. De faam van het Egyp
tisch leger, die in de Franse-Britse 
Suez-ondememing reeds een ernstige 
klap kreeg, is er stellig niet door ge
stegen. De oorlog in Jemen kostte de 
reeds zo zwaar gehavende Egyptische 
staatskas 50 miljoen Bfr per dag; 
op het politieke vlak kwam hij de 
fellaha's echter nog veel duurder te 
s taan. Voor de gedachte der Arabi
sche eenheid betekende hij de zo
veelste gevoelige klap : de met veel 
omhaal aangekondigde omleiding 
van het Jordaanwater liep letterlijk 
In het woestijnzand vast en de hei
lige oorlog tegen Israel is nu wel voor 
zeer lang tijd van de dagorde ge
schrapt. 

Het was dus alles behalve een 
triomferende Nasser die de boetetocht 
n a a r Saoedi-Aarabië ondernam om 
er een gemelijke Feisal beleefd te gaan 
vragen, hem in Jemen toch de mo
gelijkheid voor een aftocht zonder al 
t e veel schande te willen laten. 

Vlak daarop vertrok Nasser naar 
Moskou. Hij liet verstaan, dat hij 
drager was van een definitief plan 
voor het herstel van de vrede in 
Vietnam. Het zal hem echter moeilijk 
gevallen zijn, iemand een rad voor de 
ogen te draaien : al te duidelijk 
blijkt dat het bezoek hem ingegeven 
werd door het verlangen, zijn bla-
isoen weer wat te vergulden, In Mos
kou zal hij daarenboven wel een 
hart ig woordje te horen hebben ge
kregen over het feit dat Egypte 
thans reeds voor meer dan 75 miljard 
in het krijt s taat bij de landen van 
het oostelijk blok. De Russen hebben 
nooit veel belangstelling gehad voor 
de Jemenitische expeditie; wel volg
den zij aandachtig de chaotische en 
geld-verslindende uitbouw van de 
Egyptische ekonomip 

Te Moskou is er *'oor Nasser toch 
ook een lichtpuntje. De Russen zul
len hem niet al te hard op de bege
rige vingers tikken, omdat zij de Raïs 
binnen afzienbare tijd nodig zullen 
hebben. Ze verwachten van hem dat 
hij , bij een nieuwe afrc-aziatische 
konferentie drukking zal uitoefenen 
op andere landen om de deelneming 
van de U.S.S.R. — waartegen China 
zich met hand en tand verzet — te 
bekomen. In zekere zin is Kaïro thans 

belangrijker als inzet van een Rus-
sisch-Chinese touwtrekkerij dan als 
draaischijf van een Russisch-Ameri
kaanse derde-wereld-politiek. 

Washington, ontevreden over de te 
uitgesproken Oost-koers van Nasser, 
heeft sinds enkele tijd de hulpver
lening aan Egypte ingekrompen. Zo 
zetten de Amerikanen hun groot
scheepse leveringen van levensmid
delen stop, wat voor gevolg had dat 
de reeds niet te welvarende fellaha's 
de buikriem nog wat nauwer moesten 
aanhalen. 

maar kordaat het recht om Egsrpti-
sche troepen op hun grondgebied te 
legeren. 

Zo is Nasser geëvolueerd van uiterst 
succesrijk neutralist die een derde 
wereldmacht wou organiseren, tot 
een boeteganger langs de hoofdsteden 
van zijn geldschieters en helpers. 

Is aan deze neergang het werke
lijke formaat van de Rais te meten ? 
Is hij slechts groot geworden door 
een handig uitspelen van Oost tegen 
West, maar mist hijzelf het formaat 
om de Egyptische revolutie in goede 
banen te leiden ? 

Bij het beantwoorden van deze 
vraag dient men toch rekening te 
houden met het feit dat niemand ift 
zijn plaats waarschijnlijk méér suc
ces zou behaald hebben. De bazisge-

tische; met een toename-koëfficient 
van jaarlijks 4 t.h. heeft het land een 
der hoogste geboortecijfers ter we
reld. 

Het is onmogelijk aan al deze mon
den voedsel te verschaffen van de 
opbrengst der Nijlvallei. Het is des 
te meer onmogelijk daar het Brits ko
lonialisme Egypte uiterst slecht be
heerd heeft en het land de monokul-
tuur van katoen oplegde. Katoen — 
samen met toerisme — is nog steeds 
de pijler van de Egyptische ekono-
mie. Nasser heeft getracht om de 
fatale kringloop van meer mensen 
en minder eten te doorbreken door 
een grootscheepse politiek van indus
trialisatie. De resultaten zijn — me
de door de bewapening, de militaire 
avonturen, de alles-belemmerende 

HET DERTIENDE JAAR VAN DE 
Het jaar dertien heeft Nasser ech

ter nog méér narigheden gebracht. 
In Algerië verdween zijn trouwste 
bondgenoot Ben Bella; de relaties 
met het nieuwe regime van Boeme-
dienne zijn uiterst koel. Het afsprin
gen van de diplomatieke betrekkin
gen tussen Bonn en Kaïro verwij
derden Tunis, Lybië en Marokko van 
Kaïro. In Soedan worden hardnek
kiger dan tevoren de nasseristen uit
geschakeld. Jordanië, Syrië en de Li
banon ontzegden de Raïs beleefd 

gevens van het probleem Egypte zijn 
zo, dat een oplossing praktisch onmo
gelijk lijkt. Het land telt 29 miljoen 
inwoners, die samengedrukt zitten op 
minder dan 4 t.h. van het grondge
bied; de bekende zin uit ons lager 
onderwijs — «Egypte is een ge
schenk van de Nijl» — zegt niet. dat 
dit geschenk voor praktisch 95 t.h. 
bestaat uit troosteloze steppe en 
woestijn. Het geschenk is in ieder 
geval veel te weinig geworden voor 
een bevolkingsexplosie zoals de Egyp-

socialistische bureaucratie en de ge
bruikelijke oosterse lethargie — verre 
van schitterend. Dè industrialisatie 
heeft trouwens het zeer ernstige pro
bleem van het Egyptisch proletariaat 
geschapen. De nieuwe arbeidersklasse, 
die Nasser gezien had als een hechte 
s tut voor zijn regime en die door hem 
dan ook gekoesterd wordt, vormt sa
men met de bureaucratie de enige 
koopkrachtige groep in Egypte. Om 
hen ter wille te zijn, wekte het regi
me de kooplust der arbeiders in de 
richting van verbruiksgoederen. Deze 
verbruiksgoederen moesten echter of
wel ingevoerd tegen betaling van de 
reeds zo karige deviezen ofwel gepro
duceerd ten nadele van de bazisgoe-
deren. 

Voorlopig echter hoeft Nasser zich 
nog niet te veel kopzorg in een mo
gelijke revolutie maken. Hij kan 
verder steunen op het 200.000 man 
sterke leger dat, gezien de bevoor
rechte behandeling der militairen, 
weinig redenen tot ontevredenheid 
heeft. De in ieder socialistisch land 
zo omvangrijke < nieuwe klasse » — 
de bureaucratie — heeft voldoende 
invloed en armslag voor corruptie 
opdat ze zich kalm zou houden. 

Nasser mag er voorzichtig op reke
nen dat het dertiende jaar van zijn 
bewind ondanks de vele tegenslagren 
wel niet het laatste zal zijn. Of hij 
echter Egypte's probleem kan oplos
sen ? Hij heeft handig de koord be
wandeld tussen Oost en West. Dat 
heeft hem veel successen bezorgd 
maar dat onderstelde, dat de inter
nationale politieke kaarten verdeeld 
bleven zitten zoals ze waren ten t i j 
de van Nassers grote periode. 

Deze kaarten zijn inmiddels weer 
verschoven. En Egypte is gebleven 
wat het was : een deel van de on
derontwikkelde, aan bcvolfcingseks-
plosies blootgestelde hongerige wereld 
waar uiteindelijk alleen een groot
scheepse inspanning van wereldwijde 
internationale solidariteit voor blij
vende oplossingen kan zorgen-

Toon van Overstraeten 
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Gent is in Vlaanderen ontegensprekelijk dé bloemenstad. Het hele gebied rondom 
is één bloementapijt, één opeenvolging van serren en kwekerijen. En tiendui
zenden trekken op gezette tijden derwaarts om zich te gaan verdringen in de 
floralieën, de festivals en de andere bloemen-kermissen die regelmatig worden 
ingericht. En wie dit niet doet, wordt dan toch allicht getroffen door de kleuren-
festijnen die in de zomertijd ten toon gespreid worden op de^velden gelegen 
langs de (overigens ongenietbare) E-drie. 

HOOFDKWARTIER 
VOOR BLOEMEN 

Te Merelbeke en te Melle in het 
kanton Oosterzele ligt het middel
punt van de sierplanten-kweek. Daar 
vonden wij onze weg in de serren 
van provincieraadslid Jos De Moor, 
die een gekend bloemenkweker is. Het 
hele jaar door wordt hier een gamma 
van allerlei kamerplanten gekweekt. 
De ficus decora of de « katsjoeplant» 
zoals de volksmond het zegt, de san-
sevieria of vrouwentongen, die uit 
midden-Afrika komt of waarvan de 
scheuten ingevoerd worden uit Ma
deira. De gynura die een kleur heeft 
als van een rode kool, de bromelia of 
de ficus pandorata waarvan de scheu
ten in een blad gerold worden omdat 
zij anders te veel plaats innemen... 

Er dient heelwat gestookt te wor
den voor de verwarming van deze 
frêle planten in opgroei. Tegenwoor
dig gebeurt dat met buizenstelsels en 
stookolie. Een kostelijke zaak, vooral 
doordat de konkurrentie in sommige 
takken zich scherp doet gevoelen. Zo 
is het met de kweek van de ficus 
decora — een van de meest gewilde 
kamerplanten — maar matig gesteld 
omdat enkele jaren geleden vele 
groentenkwekers op raad van de 
Belgische Boerenbond gingen over
schakelen op de kweek ervan, met als 
gevolg dat de markt verzadigd werd 
en de prijzen niet meer lonend wa
ren, vooral niet voor de gevestigde 
kwekers die met betaalde mankracht 
werkten, daar waar de nieuwkomers 
meestal in familiaal verband hun be
drijf uitbaatten. 

Hier en daar wordt in de serren 
nog wel de verwarming met lemen 
(voortkomend van vlasafval) toege
past. Deze lemen geven door gisting 
een warmte die tot vijftig graden kan 
oplopen, zodanig zelfs dat de hitte 
soms te groot wordt. Een nieuwigheid 
is het aanwenden — vooral voor klei
ne plantjes — van kartonnen kweek-
potjes die met mest en turf geleverd 
worden uit Skandinavië en die als 
het ware opgelost worden door de 
groeiende plant. Zij vormen wellicht 
een zware mededinging voor de al
oude stenen bloempotjes die zo veel
vuldig gebezigd wprripn in rle kweke
rijen 

Voor Cd oegonia-kweek is Lochristie 
I ongetwijfeld het grootste centrum. 

Wie echter meende dat deze kweek 
hier vanouds gevestigd was, heeft het 
niet bij het rechte eind. In feite is 
het pas een eeuw geleden dat de 
streek rond Gent de begonia «ont
dekte ». Men kende weliswaar smds 
een paar honderd jaar de plant die 
onder het vochtig-warm klimaat van 
Azie in moerassige grond een vrucht
bare voedingsbodem vond. Een fran-
ciskanermonnik Karel Plumier. had 
trouwens reeds in 1690 een gelijk
aardige bloem op de Antillen ontdekt 
bestudeerd En een bekende planten-
kundige, Michel Begon — naar wie 
de begonia genoemd werd — wist 
reeds, toen hij goeverneur van San 
Diego was, enkele soorten te kweken. 

Tenslotte was het echter een Gent-
bruggenaar, Lodewijk van Houtte, 
overigens een uitstekend kenner en 
kweker, die omstreeks de helft der 
vorige eeuw de begonia overbracht 
naar de Gentse omgeving en rond de 
eeuwwisseling bezat deze onderne
mende man reeds verschillende tuin
bouwbedrijven waar hij de kleurige 
bloem in kuituur bracht. 

Stilaan breidde de oppervlakte voor 
de begoniateelt zich uit. Aan de voor
avond van de eerste wereldoorlog had 
de kuituur een zeer hoog peil bereikt 
en was het Gentse echt wereldwijd 
gekend om zijn bloementeelt. 

Vandaag is dit ook zo gebleven en 
worden er in het totaal honderd 
vijftig hektaren met begonia's be
plant. Daarvan zijn er 95 te Lochristi, 
17 in het kanton Ledeberg, 16 in het 
kanton Wetteren, even zoveel in het 
kanton Evergem en 10 in het kanton 
Nazareth. Hier worden jaarlijks tus
sen de 30 en de 33 miljoen begonia-
knoUen geoogst. Knollen inderdaad, 
want de begonia wordt niet gekweekt 
voor de (nochtans zeer fraaie) bloem. 
Deze knollen — die voor de voort
planting zorgen — worden gevormd 
tussen de wortels en bloeien jaarlijks 
van april tot november, de tulpen 
in de perken en tuinen opvolgend. 
Het is zelfs zo dat op de meeste vel
den in de loop van de maand augus
tus de bloemen van de begonia's ver
wijderd worden vooral om de groei 
van de knollen te bevorderen. 

Gespecialiseerde bedrijven winnen 

ook zaad van de oegonia. Het gaat 
hier om ragfijne pluisjes (een gram 
bevat tot dertigduizend zaadjes) die 
zeer precieus moeten behandeld wor
den en door de kwekers worden uit
gezaaid in bakjes door middel van 
kartonnen kaarten waarin met fijne 
naalden gaatjes werden geprikt. Het 
zaaien gebeurt in de loop van de 
maand januari in de serres. De kie
mende begonia is dan nog zeer freel 
en moet opgroeien in een tempera
tuur die boven de twintig graden 
ligt. Er wordt vervolgens tot driemaal 
toe verplant. tot de begonia uiteinde
lijk in juni aan de volle grond toe
vertrouwd wordt maar nog niet da
delijk door de zon mag beschenen 
worden 

Om dit te vermijden gebruiken de 
kwekers de gekende rietmatten. Dan 
nadert de tijd dat de breed-bloemige 
begonia grandiflora en de prille be
gonia multiflora in sterke variaties 
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van zuiver-wit, lelgeei, iitixooü en 
fluweelpaars hun kleurenrijkdom 
gaan uitspreiden. De bloemen worden 
uiteindelijk in de loop van de maand 
juni aan de zon blootgesteld. Zij ver
gen nu de uiterste zorgen. 

Wij bezochten verschillende kwe
kers -in de omgeving van Lochristie. 
Overal kon men de gebukte en ge
knielde mannen en vrouwen in de 
velden zien, bezig de meeste bloemen 
van de planten te verwijderen. 
Overal zag men ook de langarmige 
gietmolens (op een van de bedrijven 
die wij bezochten had men een der
gelijk tuig dat een reikwijdte had 
van 33 meter) het water over de vel
den uitsproeien. De begonia heeft veel 
water nodig, maar ook de warmte 
van een goede zomerzon, zodat de 
veelverspreide mening als zou een 
slechte zomer, zoals wij die gehad 
hebben, goed zijn voor de begonia-
kwekers, niet altijd opgaat. 

Het water is echter voor de kwe
kers in het Gentse van levensbelang* 
Het is vooral hieraan te wijten (af
gezien van de uitstekende vakkennis 
natuurlijk) dat de hier gekweekte 
bloemen en knollen van de beste 
kwaliteit zijn. Het grondwater (dat 
dan nog verschilt van perceel tot per
ceel) bevat hier werkelijk dé ideale 
grondstoffen voor de begoniateelt eö 
de kweek van andere bloemen en 
planten. Daarom heeft ledeye kwe
kerij haar eigen bronputten en haar 
eigen bevoorrading. Leidingwater is 
uit den boze omdat het te veel kalK 
bevat. 

Het ontbloemen van a_ begonia's 
valt samen met de begoniafestivals. 
Lochristie heeft telkenjare de groot
ste bloemententoonstelling in die zin. 
Het is werkelijk een trefpunt gewor
den voor het binnenlands en inter-* 
nationaal toerisme dat einde augus
tus zijn weg vindt naar de begonia-
gemeente. Met meer dan een miljoen' 
bloemen — die m grote korven ge
plukt worden en naar het centrunf 
gebracht — worden langs de E-drle 
allerlei motieven te voorschijn geto
verd, hetzij op houten skeletten, he t 
zij in reusachtige taniiten 

Miniatuurkasteien, torens, sprook-
jestuinen, levensgrote figuren, zul
len, kronen en noem' maar op. tieB 
wordt allemaal in de meest uiteen
lopende kleuren voorgesteld. 
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"uiteindelijk — en dit gebeurt In 

oktober - november — worden de 
knollen geoogst, gedroogd in speciaal 
daartoe ingerichte ruimten, vervol
gens geschift naar grootte en ver
pakt in de tipische papieren zakjes 
met luchtgaatjes. In houten krat ten 
gaat de oogst vervolgens naar de uit
voerders die reeds maanden tevoren 
de bestellingen in het buitenland no
teerden. Want het is vooral het bui
tenland dat de grootste afnemers 
telt. Van de dertienhonderd ton be-
goniaknollen voor een waarde van 
rond de honderd miljoen frank, gaat 
he t overgrote deel jaarlijks naar de 
Verenigde Staten van Amerika, die 
met 36,4 t.h. van de totale oogst de 
grootste liefhebbers blijken te zijn. 
Frankrijk neemt 12,5 t.h. voor zijn 
rekening, Nederland 114 t.h., Enge
land 8,7 t.h., West-Duitsland 7,7 t.h. 
en Zweden 7,4 t.h. De rest wordt in 
het binnenland verkocht. 

De begonia is een zomerbloem. 
Daarom zullen de honderdduizenden 
bezoekers op bv. de Gentse floraliën 
deze soort er ook niet aantreffen. Heel 
anders is het echter gesteld met een 
andere hoogvlieger van de Gentse 
bloemenstreek namelijk de azalea 
die een der grootste aantrekkelijkhe
den van deze gekende bloemenshow 
vormt. 

De kweek van de begonia is een 
tegelijkertijd moeilijk maar eveneens 
opwindend werk. Het begint bij een 
onooglijk scheutje dat van de- moe-
derplant wordt afgesneden en in 
sparrengrond (een mengsel van mas-
tenspelden en zagelingen) geplant, 
dit alles in bakken en afgesloten van 

opsommen die In de Gentse kweke
rijen voortgebracht en geteeld wor
den, zou onbegonnen werk zijn, voor
al wanneer men bedenkt dat er meer 
dan duizend kunnen gevonden wor
den. Noemen wij slechts enkele rari
teiten zoals de Copiapoa-Cenerea, die 
nog maar sinds een tiental jaar ge
kend is en die door specialisten in 
Zuid-Amerika opgezocht wordt. Noe
men wij ook de « bloeiende keien » die 
uit Kaapstad komen, of de zuilcac
tussen die men hier tenauwerdood 
kan laten bloeien omdat het klimaat 
te koud is en de «negerhandjes» die 
werkelijk de vorm en de kleur heb
ben die de naam laat vermoeden. 

Eigenaardig zijn ook de tepelkak-
tussen, waarvan er vijftienhonderd 
verschillende soorten bestaan en de 
kristalcactussen die door een onbe
kende oorzaak gevormd worden uit 
een normale soort. Sommige van de 
in het Gentse gekweekte eksempla-
ren bloeien slechts in de woestijn, 
andere op een hoogte van driedui
zend meter. Sommigen hebben bloe
men die nauwelijks groter zijn dan 
een speldekop, anderen dan weer die 
de vorm en de omvang van een trom
pet aannemen. 

Doordat de ene plant in koude 
streken, soms tussen ijs en sneeuw 
en de andere in schroeiende woestij
nen groeit, dient men dan ook reke
ning te houden met deze omstandig
heden. Daarom staan sommige plan
ten in de schaduw in verkoelde ruim
ten en andere in volle zonlicht in de 
meest warme plaats van de serre. De 
kweek vergt voor de serrist steeds 
weer een speciale studie. Vooral de 
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de buitenlucht door middel van glas 
of plastieken zeilen. Eens aangewor-
teld worden deze scheuten openge-
plant in de serren. Zij zijn dan nog 
« wild », dat wil zeggen, moesten zij 
ongemoeid verder groeien dan zou
den zij nagenoeg geen bloemen voort
brengen. Daarom is het volgende 
werk in het teeltproces het enten 
van « tamme » scheutjes op de jonge 
planten. En jong wil hier zeggen dat 
de azalea's-in-wordmg op dat ogen
blik slechts een grootte hebben riie 
nauwelijks deze vart een vingertop 
overtreft ! 

De plant krijgt dan even de tijd 
om op adem te komen. Niet voor lang 
echter want na enkele maanden groei 
worden de toppen uitgeknepen, zoda
nig dat meerdere vertakkingen ge
vormd worden. Dit wordt enkele 
malen herhaald totdat de azalea na 
twee tot drie jaar groei (de plant 
werd intussen overgebracht naar de 
volle grond) tot een welgevormde 
stil lik is gewassen. 

> ~ic de azalea's worden veelvuldig 
na<i. net buitenland uitgevoerd hoe-
we -leze plant toch meer dan de be
gonia, een afzetgebied vindt in de 
eigen kontreien. Menigvuldig zijn ook 
de verkoopkraampjes langs de weg of 
de serren waarin kopers vrije toegang 
vinden en er hun keuze kunnen doen. 

Mmder talrijk, maar toch ook nog 
be irijvig en een geheel aparte tak in 
de bloemenindustrie vormend, zijn 
de cactus-kwekerijen in het Gentse. 

Al de verschillende eksemplaren 

samenstelling van de grond brengt 
de meeste moeilijkheden mee — zo 
vertelde ons een voortbrenger — juist 
omdat sommige soorten in kalkgrond 
groeien, andere weer in waterarme 
streken waardoor zij onder meer een 
enorme wortelvertakking kebben (de 
plant gaat werkelijk op zoek naar 
water). 

Ook het zaad komt zijn aandacht 
opeisen : het zaad van sommige soor

ten is nauwelijks zichtbaar voor het 
oog, dat van andere heeft de omvang 
van een knikker. De zaadbessen moe
ten op zekere temperaturen drogen in 
een aangepast klimaat. Het enten 
vergt eveneens een grote vakkennis. 
Hier dient men vlug te werk te gaan: 
men snijdt het onderste van een 
plant weg, en het bovenste gedeelte 
van een andere, waarna men beide 
delen op elkaar zet en met een elas
tiekje en entlijm vastzet. 

De meeste cactussen komen uit 
Midden- en Zuid-Amerika. Een kwe
ker vertelde ons enkele zeer interres-
sante anekdoten. Sommige cactussen, 
in Mexico, het moederland van deze 
planten, zijn er ouder dan de oudste 
bomen. Van sommige schat men zelfs 
dat zij vierduizend jaar oud zijn. Men 
heeft er nationale monumenten van 
gemaakt, zoals hier bij ons bijvoor
beeld de middeleeuwse bouwwerken. 
De Indianen gebruiken de planten als 
middel van bestaan : wekenlang 
kunnen zij in de wildernissen leven 
door het sap van de cactussen te 
drinken. De « duivelswortel » wordt 
door de tovenaars gebruikt als medi
cijn en krijgers die vroeger op oorlogs
pad trokken aten de wortels van be
paalde cactussen met de uitwerking 
van opium, waardoor waanbeelden en 
overmoed ontstonden. Enkele stam
men gebruiken nu nog de sappen 
van giftige soorten om er hun pijl-
punten mee in te smeren. Te Gent 
kweekt men ze voor de eigenaardig
heid maar er valt mee op te passen : 
zelfs wanneer men ze in aanraking 
brengt met een open wonde, kunnen 
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zij vergiftiging veroorzaken ! 
In Mexico wordt de nationale 

drank, de pulque, gemaakt uit cac
tussappen. Enkele soorten hebben er 
een hoogte van 10 meter en een om
trek die nauwelijks door acht vol
wassenen met gespreide armen kan 
omvat worden. Het onderste gedeelte 
van oude cactussen verhardt zozeer 
dat men er planken uit kan zagen en 
er zelfs meubelen uit vervaardigd 
worden. Er zijn soorten die slechts 
tot bloei komen in de sneeuw en het 
ijs van de hoogste Andes-toppen, an
deren bloeien enkel in het nachtelijk 
duister, zodat zij nachtvlinders aan
lokken die voor de bevruchting zor
gen. Sommigen verspreiden een geur 
van rot vlees zodat zij aasvliegen 
aantrekken. Weer andere cactussen 
hebben een enorm lange bloemen-
kelk. Slechts één enkele vlinder — 
met een lange slurf, kan de honing 
eruit halen waardoor de plant tege
lijkertijd bevrucht wordt. De gerd-
nium-cactus verspreidt bij aanraking 
een citroenachtige geur. Men gebruikt 
trouwens zijn sap om er reukwerken 
en zeep mee te vervaardigen... 

De Gentse kwekers wezen ons op 
sommige eigenaardige verschijnselen. 
Bij enkele soorten kon men nog zeer 
duidelijk opmerken dat er overblijf
selen van bladeren waren (kenners 
beweren dat de cactussen vroeger 
ook echt loofplanten waren maar 
door de klimaatsomstandigheden hun 
bladeren verloren). Eigenaardig zijn 
ook de soorten die koordachtige bloe
men hebben of de cactussen die 
bladgroen missen en daardoor een 
gele kleur hebben. 

Vijanden van de cactus zijn vooral 
de rode spin en sommige rupsen. De 
rode spin kan veelal slechts met een 
vergrootglas waargenomen worden. 
Zij vreet de huid van de planten weg 
waardoor bruine vlekken ontstaan. 
Regelmatig moet tegen dit en aller
lei ander ongedierte met chemische 
produkten gespoten worden. 

Zijn er van sommige soorten zoda
nig veel op de markt gekomen dat de 
prijzen echt niet meer lonend zijn, 
dan zal het in het Gentse toch wel 
niet zo erg weglopen als met een cac-
tusplaag die eens in Australië ont
stond 

De cactussen zijn in dat deel van 
de wereld ingevoerd geworden. Een 
bepaalde soort nam een zodanige uit-* 
breiding dat men haar slechts heeft 
kunnen beteugelen nadat men een 
zeker soort kever had ingevoerd. De-< 
ze natuurlijke vijand van de plaag-
cactus kreeg na enkele tijd klaar watJ 
mensenhand niet vermocht te doen..* 

Staf De Lie. 
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Ekspressionisme en symboliek: 

ALFONS VERMEIR 
Vlaanderen is gezegend met een hele reeks indrukwekkende namen van schil
ders, die een bepaalde reputatie hebben verworven in de Vlaamse figuratieve 
schilderkunst en waarvan de betekenis ook is kunnen doordringen tot de bo
venste lagen van het buitenlandse intellektuele en kunstminnende publiek. Wij 
hebben het natuurlijk over de Latemse School en hun intussen talrijk geworden 
kroost van epigonen. Het is natuurlijk niet altijd een kwestie van kwaliteit, dat 
de ene kunstenaar het verder brengt dan de andere; de kunstwereld is een we
reldje apart waar het soms hard aan toe gaat en het is duidelijk dat er niet 
steeds klare koffie wordt geschonken. Zoals bijna gans ons maatschappelijk le
ven, is ook de kunstwereld sinds lang ondermijnd door bepaalde praktijken, die 
wél met politiek of relationship te maken hebben, doch die zelfs onder de mi-
kroskoop nog niet op kunst gaan gelijken. Er zijn dan ook heel wat mensen die, 
alhoewel bekwaam en ernstig, nooit tenvolle het niveau bereikt hebben waardoor 
zij op een podium hadden kunnen staan, samen met anderen. 

Steeds zijn wij getroffen geweest 
door de nuchterheid in dat opzicht 
van een schilder als Alfons Vermeir. 
Deze Antwerpse ekspressionist is 
sinds geruime tijd zijn enigszins La
temse vorming — onder meer door 
Saverys, die later met hem bevriend 
geraakte — ontgioeid en een eigen, 
gedurfde weg opgegaan. Het hoeft 
ons dan ook niet te verwonderen dat 
hij , nu hi] in februari 60 jaar gewor
den is, op een belangrijk kruispunt 
is geko.nen. De evolutie die Vermeir 
heeft doorgemaakt, is interessant om 
volïcn. Toen hij inaertijd, vlak voor 
de oorlog, zijn akademische studies 
had beëindigd ea resoluut vrij en on
gebonden zijn avontuur begon, werd 
hij unaniem ais een onzer beste eks-
pre.sc.i. 'sten aangekondigd. Smds-
die 1 he^ic hij door zi.m talrijke ten-
too ïSüelUnge i alsmede door verschil
lende r ijzsn en onderscheidingen, 
ons ;ea voile kunnen overtuigen van 
de waarheid dezer bewering. Alfons 
Ve neir is echter wars van alle sen
satie of deining rond zijn werk, een 
ruslig en beheerst werk dat — naar 
zijn nuchter oordeel — op zeker ogen
blik duidelijk voor zichzelf zal spre
ken en van meer dan gewone kwali-
tei zal getuigen 

Kad Vermeir zich niet zo op de 
achtergrond gehouden met daarbij 
zijn afkeer voor tentoonstellingen, 
dan had zijn naam nu zonder twijfel 
col- een meer vertrouwde klank ge
had. Hel sukses van zijn v/erk her
haalt zich echter op elke nieuwe ten
toonstelling in Antwerpen, waar hij 
het liefst zijn werken toont, zoals el
ders en in het buitenland. Zijn werk 
heeft ons nog nooit ontgoocheld : 
zijn prachtige natuurlandschappen 
en straten uit de voorstad, zijn por
tretten en stillevens getuigen van een 
krachtige, persoonlijke en sterk ge-
inspireerde stijl en een groot vak
manschap. 

Schilderen is voor hem een nood
zakelijkheid om te leven, het is de 
adem van zijn bestaan. Het oeuvre 
dat hij in de loop van 30 niet altijd 
even vriendelijke levensjaren heeft 
bijeen geschilderd, is indrukwekkend 
en verdient een ruime belangstelling. 
Wat bij hem primeert is de kleur. De 
kleur is de essentie en de basis van 
zijn ekspressie. Hij heeft dan ook lang 
en moeizaam gezocht om zijn inner
lijke visie een rijke gestalte te geven 
in een fijn genuanceerde schoonheid 
van kleuren. 

In zijn werk heeft hij zich nooit 
veel bekommerd om vorm en taal en 
ook is hij nooit in de verleiding ge
komen met allerlei procédés of 
vreemde technieken, zoals die door de 
abstrakten worden gebruikt, te gaan 
eksperimenteren. Het paste eenvou
digweg niet bij zijn temperament en 
aanleg. Hij heeft niets tegen de mo
derne tendensen en bepaalde feno
menen in de schilderkunst die vreemd 
zijn aan zijn eigen opvattingen, doch 
niets is sterk genoeg gebleken om 

zijn ekspressionistisch schoonheids
ideaal te verdringen. 

Alfons Vermeir is een gewetensvol 
kunstenaar zoals men er in de hui
dige kunstgeneratie nog maar spora
disch gaat aantreffen. Helemaal geen 
bohemer, niets van een anti-burger
lijk kwispelaar die zijn onkunde en 
onmacht t racht te manifesteren. 
Vooral nu de figuratieve schilder
kunst een merkwaardige herleving 
doormaakt, komt hij er helemaal 
bovenop en groeit de belangstelling 
voor zijn werk. Nog dit jaar gaat hij 
tentoonstellen in de zaal Nova te 
Mechelen. 

Alfons Vermeir is in eerste instan
tie een typisch Vlaams landschap-
schilder. De liefde tot de natuur is 
hem als een genade meegegeven. Die 
liefde spreekt zich uit in bijna al zijn 
werken. Grote akkers en velden 
waarin de grootheid der natuur wordt 
uitgespeeld tegenover de nietigheid 
van de werkende mens. Er hangt een 
dreiging over zijn velden en dorpen, 
fatalistische geladenheid, waartegen 
de mens zich met al zijn ruwheid en 

Kritisch bekeken: 

ANDRE MAUROIS 
André Maurois vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag. «De Standaard » 
bracht een zeer vleiend artikel over de Franse académicien en suksesschrij-
ver. Over de romans van deze literaire discipel van Anatole France willen wij 
het hier niet hebben : ze zijn meestal tamelijk saai en van Maurois' generatie 
zijn er in de Franse literatuur andere — hoewel misschien minder gekende 
en geëerde — figuren. 

Het is echter vooral als biograaf dat 
Maurois bekendheid verwierf in een 
periode waarin eveneens Stefan Zweig 
en Emil Ludwig hun — naar aard en 
waarde zeer verschillende — literaire 
faam vestigden met hun biografisch 
werk. Over Maurois als biograaf valt 
er wél wat te zeggen. Op 1 maart 1928 
bracht « Mercure de France » een uit
gebreid artikel van Auriant, waarin 
Maurois van plagiaat werd beschul
digd. De exemplaren van het bewuste 
nummer werden opgekocht en de aan
valler moest de woede en de vergel
ding van Maurois' vrienden ondervin
den. Op 15 april 1928 bracht hetzelfde 
tijdschrift een vervolg op Auriants ar
tikel en in 1941 verschenen beide arti
kels in essay-vorm. 

De essayist vergelijkt o.m. Maurois' 
« Etudes Anglaises » met « Oscar Wilde, 
his Life and Confessions » van Frank 
Harris. Het boek van Harris, dat men 
nu voor enkele tientallen frank overat 
kan kopen, was toen nog zeer moeilijk 
verkrijgbaar ! 

De essayist vergeleek eveneens Mau
rois' biografie van Disraeli met de 
veel uitgebreider biografie van deze 
staatsman door Monypeny en Buckle, 

en Maurois' « Ariel» met « Life of Per
cy Lyssche Shelly » van dr. Dwoden. 
Hij legde tekst naast tekst, om het 
plagiaat te demonstreren. 

zwakheid tracht te verzetten. En 
toch is door deze zware. Permekiaan-
se luchten langzaam een zekere aan 
vaarding en hoop doorgedrongen en 
zijn latere werken vertolken dan ook 
in goud-geel-oranje luchten, verre 
groene horizonten en de rode door de 
zon vermoeide aarde, een landelijke 
rust en vrede, een pastorale sereniteit 
die ons als opgesloten stadsmens-
sterk aanspreken en erin slagen, even 
onze materiele zorgen van alle dagen 
te doen vergeten. Dat is tenslotte de 
grote verdienste van zijn zuiver en 
schoon werk. 

Vermeir heeft ook Schelde- en ha 
ven gezichten m verf gebracht die niet 
minder direkt tot ons spreken of eks-
pressief zijn, doch die ons persoon
lijk minder overtuigen. Wat ook hier 
en daar opvalt, is een zekere symbo
lische achtergrond, vooral natuurlijk 
in enkele anekdotische taferelen, 
waardoor het doek tevens een zinvol
le inhoud krijgt. 

Wij kunnen de betekenis van zijn 
werk niet meer uit de weg gaan. Ver
meir verdient dat waarvoor hij, in 
alle bescheidenheid, heeft gewerkt en 
gevochten. Op zijn atelier in de 
Marsstraat te Berchem is hij op he t 
ogenblik aan nieuwe werken bezig, 
enigzins vreemd aan de artistieke 
drukte die zich liever op een sensa
tioneel geval werpt en haar waarde
ring niet steeds op een rechtvaardige 
of verantwoorde manier verdeeld on
der de grote en minder grote namen 
van onze Vlaamse kunstbeweging. 

Guy van Hoof. 

André Maurois (auteursnaam voor 
Emil Salomon Herzog) heeft het ver 
gebracht in de mondaine en literaire 
wereld : hij werd geadeld in Engeland, 
kreeg het habijt van académicien in 
Frankrijk en de hele deftige en fat
soenlijke pers zwaait hem lof toe. 

Het toeval wilde dat ik juist « Crom
well » van Mikro Jelusich herlezen heb. 
Daarin is originaliteit in gestalte en 
vormgeving. Een groot kunstenaar — 
en Jelusich is dat —• heeft geen « con
densatie » van andere biografieën no
dig, geen tekstafschrijverij. Hij ver
werkt de gegevens, en ordent en her
schept het objektief-verkregene tot 
het een eigen uitdrukking krijgt. 

Maar over Mirko Jelusich zwijgt de 
hele deftige pers. Want hij was natio
nalist en hij heeft ook tussen 1933 en 
1945 geschreven... 

OOK 

Specialist Villabouw 
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• prachtige verfcaveling 
• hoogrste standing 
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In 1815 werd te Parijs een bondgenootschap ondertekend tussen Rusland, Piui-
sen en Oostenrijk, ter bestnjdtng van het ongeioof en de revolutiegeest der eeuw 
en ter handhaving van de macht der vorsten. 
In 1958 werd te Mechelen een hondgenootschap ondertekend tussen Spinoy 
(B.S.P.), De Saeger (C.V.P.) en Van Daele (B.S.P.), ter bestrijding van hei on
geloof in htm goddelijke voorbeschikking om de unitaire staat te leiden en ter 
handhaving van hun persoonlijke macht. 
Op vrijdag 20 augustus 1965 werd op het stadhuis te Mechelen de erewijn ge
dronken ter ere van de eerste sucessen van het verbond. 
Hierbij past een geschiedkundig overzicht. 

Vóór de tweede wereldoorlog werd 
de stad Mechelen bestuurd door een 
katoliek-liberale koalitie; na de oor
log (en dit tot bij de gemeentever
kiezingen van 1958) door een socia-
listisch-Uberaal kollege onder burge
meesterschap van Antoon Spinoy. 
Deze laatste die in 1936 als vrijwilli
ger naar Spanje was opgetrokken om 
de linkse republiek bij te staan tegen 
Franco tijdens de burgeroorlog, had 
echter wederom zijn stad verlaten 
om te Brussel in de jaren 1954-1958 
de post van minister van landsverde
diging op zich te nemen. 

Waarnemend burgemeester werd 
ondertussen een liberaal mandataris. 
Wijl deze partij slechts 2 zetels be
zette in de gemeenteraad, mocht ze 
zich daarmee alleszins goed bedeeld 
achten. Te goed naar de zin van de 
rode kollega's van Spinoy, die wel 
konden gedogen dat de held van het 
gebroken geweer nu regelmatig op de 

De Jaeger achter -^nper mini<;ter 
P.W. begci^. 

jacht met prinses Liliane gekiekt 
werd maar die allergisch onpasselijk 
werden bij het blauwe waarnemend 
burgemeesterschap 

Bij de algemene verkiezingen m mei 
1958 (schoolstrijd onzaliger gedach
tenis) kwam Spinoy terug naar Me
chelen als ex-minister en bond en
kele maanden later weer de strijd 
aan bij de gemeenteverkiezingen 

De posities kenden slechts een ge
ringe schommehng; C.V.P. en B.S.P. 
behaalden samen 27 op 29 zetels en 
ondertekenden een bestuursakkoord. 
Toen üe socialisten deze koalitie op 
een meeting aan hun propagandisten 
bekend maakten, rolden spontaan de 
hete tranen over de wangen van de 

oudere militanten, omdat ze samen 
met de traditionele vijanden (de 
« kattekoppen >) in het gelid moes
ten. 

alhoewel ondertussen het kie7ers-
korps van de bestuursmeerderheid 
van 91 t h . geslonken was tot 74 t h . 

En nu, met de samenstelling van de 
nieuwe regering, is het plan der sa
menzweerders in vervulling gegaan. 
Mechelen is nu de stad met de drie 
burgemeesters. Burgemeester Spinoy 
werd vice-premier en koördinator 
ekonomische zaken; burgemeester wn. 
De Saeger werd minister van open
bare werken en Van Daele eindeliik 
effektiet waarnemend burgemeester. 

In de kolommenzaal van het stad
huis te Mechelen. door Keizer Karel 
V zelf voorbestemd ter ontvangst van 
zi]n Grote Raad, onder het oog van 

Populaire marsj voor blaasorkest 
met twee partijen, met het jodeltrio 
DE SAEGER - SPINOY - VAN DAELE 

De C.V.P. had hierbij evenwel veel 
water in haar reeds slappe miswijn 
moeten gieten, maar de geraffineerde 
Jos De Saeger redde zijn persoonlijke 
toekomst op een briljante manier, ten 
koste van alles en ten koste van ie
dereen. De (geheime) HeiUge Allian
tie werd ondertekend en hield in, dat 
de heren volksvertegenwoordigers 
Spinoy (B.S.P.) en De Saeger (C.V.P.) 
mekaar bij de volgende roodgele re-
genngskoalitie in het ministerzadel 
zouden helpen. En reeds waren zij zo 
zeker van hun stuk dat onmiddellijk 
kontraktueel vastgelegd werd dat bij 
het vertrek van Spinoy als effektief 
burgemeester de vakbondleider Desi
re Van Daele ( B S P ) z i j n plaats zou 
innemen. 

De «Deo Juvante», schip van de 
heilige alliantie, had het ruime sop 
gekozen Op hoop van zegen ! 

I n het najaar van 1960 braken de 
Waalse troebelen los. Het Luikse sta
tion werd stukgeslagen, de hoogovens 
met sabotage bedreigd. Na de val 
van Eyskens en de eerste memorabele 
Volksunie-overwinning van 26 maar t 
1961 brak tevens de exaltante periode 
aan voor di- geel-rode regering van 
Theo L e f ^ r e 

Spinoy bezette de zetel van ekono
mische zaken. Van Daele vorderde de 
burgemeesterssjerp op en De Saeger 
veroverde de bekende 10 vogels m de 
lucht. Kwatongen beweerden dat Jos 
tussen twee stoelen kwam te zitten 
door de schuld van Spinoy.' Feit is 
zeker dat toen de stukken m de ge-
buren gevlogen zijn ! Met bekwame 
spoed snelde de heer De Saeger naar 
de Koningin Astridlaan, residentie 
van de minister van energie, drong 
in de woning binnen, duwde zijne 
excellentie tegen de muur en eiste 
onmiddellijk het waarnemend burge
meesterschap van de stad op, alsmede 
de toewijzing van een prachtige per
sonenwagen op stadskosten üit vrees 
voor de opzegging van het bestuurs
akkoord zwichtte, zeer tegen de zin 
van de heer Van Daele, Sninoy op 
beide punten 

Jos De Saeüei neelt ae regerings
periode van Lefèvre met onbenut 
laten voorbij gaan Langs de ene kant 
heeft hij zich opgeworpen als leider 
van de Vlaamse CV P.-vleugel en 
langs de andere kant is hij sluw ge
noeg geweest om in Hertoginnedal 
een strategische nederlaag op te lo
pen zodanig dat het toekomstig mi
nisterschap aanvaardbaar bleef in 
alle kringen. 

Bij de gemeenteverkiezingen van 
11 oktober 1964 werd het geel-rode 
akkoord te Mechelen hernieuwt* 

de beeltenis van Keizer Jozef II van 
Oostenujk, hebben alle welaenkende 
burgers het glas geheven. De trai • • 
tionele speeches van de gelukkigen 
dwarrelden over de hoofden. Ze wa
ren te nemen voor wat ze waard zijn. 
Maar wij wensen te herinneren aan 
de woorden van de grote Vlaamse lei
der Jos De Saeger, wanneer hij zijn 
ontroeid gevoel aan bod het komen 
en meedeelde dat «wanneer de poli
tici van de twee grootste partijen te 
Mechelen dat er zo fhnk van af 
brachten, dit vooral te danken was 
aan de persoonlijke verbondenheid 
zodanig dat men praktisch niet meer 
met bondgenoten, maar met kamera
den had te doen, kameraden die el
kaar toch zo persoonlijk waardeer
den ». 

i ' i i i i ' l 
I |i i i | i ' ' i II j 

Super minister Spinoy. 

Kameraden van de laatste unitai-
e carré ! 

Die zich (zoals het de oude garde 
betaamt) met overgeven. Maar uit
eindelijk toch in het zand bijten zo
als dit was — nu en altijd — bij elke 
knoei-aüiantie gericht tegen de on
verzettelijk opkomende volkswil. 

Oscar Renard 

M 

J 
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M met het postsorteerkantoor «Brussel X » ? 
\ 

1 2 
in Brusselse administratie 
De jongste tijd waren er herhaaldelijk stakingen bij 'fief postper'soneel van 

« Brussel X ». Daaraan liggen niet enkel de werkvoorwaarden ten grondslag; 

er ts ook nog het on-evenwicht tussen Vlaamse en Waalse personeelsleden als

mede bepaalde moeilijkheden op sindikaal vlak. De toestanden in dit grootste 

postsorteerkantoor van het land kunnen trouwens — vooral wat de verhouding 

Vlaamse en Waalse personeelssterkte betreft — als voorbeeld dienen voor het 

grootste deel van de Brusselse administratie. 

te eisen dat aan de top minstens een 
even groot percent Vlaamsvoeiende 
leiders komt te staan als er uitvoe
rend personeel aanwezig is. Dat is 
nogmaals logisch en rechtvaardig. 
Hei tnag niet blijven duren dat on
ze Vlaa Se bedienden te Brussel door 
Waalse (Vlammghaiende) ambtena
ren bevolen worden Wii zullen op 
dat gebied ^eer waakzaam blijven en 
ingrijpen waar het nodig is. 

•Ju st zoals WIJ dat in het verleden 
hebben gedaan en mede met de hulp 
van het Verbond vaa het Vlaams 

,^Qy^,neidspersoneel . (dat een grote 
pluim verdient voor zijn aktivitei-
ten) reeds herhaalde malen, en met 
sukses trouwens, hebben weten te 
verhinderen dat vooropgezette on
rechtvaardige benoemingen van 
Waalse ambtenaren plaats vonden. 

Uiteindelijk moeten wij er toch 
toe komen de administratie volledig 
te doen splitsen, wat een gezonde 
federale op ossing is. 

het personeelsevenwicht 
De meeste benadeelden en onte

vredenen treft men er aan onder de 
Vlamingen Dat kan niet anders 
wanneer men weet dat zij de twee 
derden van het uitvoerend personeel 
vertegenwftordigen, dat ongeveer 75 
ten honderd van gans het aldaar te
werkgesteld personeel uitmaakt Om
dat zij veel minder talrijk zijn heb
ben de Walen dan ook minder rede
nen tot klagen. Maar ofschoon in
derdaad slechts 1'3 van het uitvoe
rend personeel franssprekend is. be
schikken zij toch over 2/3 van het 
leidend personeel- Dat noemt men 
normale toestanden in ons land! 

De Walen roepen in dat het niet 
hun schuld is dat bij elke aanwer
ving van staatspersoneel er zich zo 
weinig franstalige kandidaten aan
melden. 

Goed! Maar wat bewijst d a f Ten 
eerste dat er veel minder Walen dan 
Vlamingen zijn in het land en de 
Wa en dus in genendele recht heb
ben op 50 % van de betrekkingen in 
de openbare diensten zoals de fa
meuze weteen van Hertoginnedal 
voorzien En ten tweede dat zij ook 
mmder belang stellen in de te 
Brusse gecentraliseerde openbare 
dienste, ^mdat zij bevoorrecht zijn 
met meer en beter bezoldigde werk-
gelegenheden in eigen streek. Dat 
moeten de Vlamingen in de staats-
en andere openbare instelllingen 

onthouden Daarom is het hun plicht, 
met krachtdadigheid te eisen dat 
het evenwicht van 50/50 zo spoedig 
mogelijk uit de wet zou verdwijnen 
en dat die derwijze zou gewijzigd 
worden dat op een personeelseffek-
tief van 100, de Vlamingen ten min
ste met 60 zouden vertegenwoordigd 
zijn, wat in verhouding staat tot het 
bevolkingscijfer. 

De toestanden in het postsorteer
kantoor Brussel X als voorbeeld ne
mend van al de andere administra
ties te Brussel (want overal staat 
men praktisch voor dezelfde toestan
den), stelt men eens te meer vast 
dat de Viammgen in dit land de 
minst bezoldigde posten bekleden 
(klasseerder, deurwaarder, postbode, 
schuurster enz.) terwijl de Walen 
wel genoeg kandidaten schijnen te 
vinden voor de leidende en beter be
taalde betrekkingen. 

Op enkele uitzonderingen na treft 
men overal dezelfde verschijnselen 
aan : 65 Waalse en slechts 35 Vlaam
se leidende ambtenaren, in het gun
stigste geval. Het is een feit dat 
daarmede beoogd wordt in de admi
nistratie de touwtjes nog altijd in 
handen te laten van de fransta'i-
gen, dat de ministers (ook de zoge
naamde Vlaamse) die toestanden 
helpen bestendigen en dat daar
tegen vanwege de kleurpolitieke sin-
dikaten geen verzet komt of ook niet 
moet verwacht worden. 

Dat alles moet de Vlamingen uit 
de administratie er toe aanzetten, 

toekomstmogelijkheden 
Te Brussel X heeft, volgens waar

nemers op een ledenvergadering van 
het Vlaams sindikaat die voor enkele 
weken plaats vond, het uitvoerend 
personeel reeds herhaaldelijk zijn 
talrijke gerechtvaardigde grieven be
kend gemaakt. Het schijnt inder
daad juist te zijn dat een recente 
herstrukturering van de bedieningen 
bij de posterijen voor gevolg heeft 
dat sommige bedienden die hiërar
chisch hogere posten bekleden, min
der bezoldigd worden dan zij die 
onder hun bevelen staan. 

Begrijpe wie kan! 
Men maakt gewag van een nive-

lering van tal van betrekkingen wat 
natuurlijk misnoegdheid verv/ekt bij 
degenen die destijds een inspanning 
leverden om voor een bevorderings-
eksamen te slagen en wat dus, in de 
toekomst, veel bedienden er zal doen 
van afzien nog verder aan dergelijke 
eksamen deel te nemen. 

Wanneer men daarbij bedenkt dat 
de gewezen minister Gilson tal van 
nieuwe bevorderingseksamens voor 
het staatspersoneel invoerde en zo 
de toekomstkansen van dat perso
neel fel verminderde, dan mogen wij 
meteen zeggen dat in deze tijd waar
in zoveel aandacht geschonken wordt 
aan de vrije-tijdsbesteding, de staat 
anti-sociaal wordt omdat hij meer 
en meer inspanningen eist van zijn 
personeel en bovendien zijn kansen 
op een betere welstand afremt-

en de sindikaten 
Aan al die nieuw ingevoerde maa t 

regelen hebben de twee politieke 
sindikaten, die bij het A.C.V. en het 
A.B.V.V aanleunen, zonder blikken of 
blozen hun ^egen gegeven. Zi] heu
len mee met de politieke partijen en 
zijn er trouwens volkomen mee te 
vereenzelvigen. De rol die zij thans 
nog spelen is niet, meer van die aard 
de belangen van het personeel m het 
algemeen te verdedigen, maar uit
sluitend die van de partij en van 
enkele hunner onbekwame militan
ten. Zij deinzen er niet voor achter
uit sommige mensen, die in hun 
kraam niet passen, op de meest sme
rige wijze aan de dijk te zetten. De 
rode spitsbroeders spelen op dat ge
bied de eerste viool en corruptie is 
bij hen geen ijdel woord, terwijl hun 
kristene (?) makkers van het ge
meenschappelijk front zich door hen 
duchtig «in de zak laten zetten > 
(die laatsten hebben hun makheid, 
kortzichtigheid en naïviteit trouwens 
van niet ver meegekregen). 

In de administraties dienen de be
langen van het personeel verdedigd 
door vrije mensen en onpartijdige 
beroepsverenigingen, verenigingen 
van het soort van het Vlaams sindi
kaat dat te Brussel X bijvoorbeeld 
zoveel leden telt als de twee zoge
naamde « grote » sindikaten samen, 
maar dat in de sindikale komitees 
niet vertegenwoordigd geraakt om
dat sinds jaren de sindikale verkie
zingen worden gesaboteerd. 

Die verkiezingen worden opzette
lijk, onder druk van de twee politie
ke sindikaten (A.C.V. en A.B.V.V.) op 
de lange baan geschoven omdat zij 
goed genoeg beseffen dat zij heelwat 
zetels zouden verliezen en daardoor 
hun macht zullen moeten prijsgeven. 
Zij noemen dat demokratie ! Maar in 
werkelijkheid zou men dat de in
standhouding van een diktatuur door 
de roden kunnen noemen met de 
hulp van kristenen. 

Het wordt hoog tijd dat de Vla
mingen in de openbare diensten de 
ogen openen én tegen de ergerlijke 
taaitoestanden én tegen de sihdikale 
drijverijen reageren met alle moge
lijke middelen (de sindikale bijdra
ge niet meer betalen is al een eerste 
doeltreffend middel). Zij kunnen 
daarbij volledig op de steun van de 
Volksunie rekenen. Het gaat hier im
mers om de b e l a n g e n van onze 
Vlaamse mensen wier aanwezigheid 
te Brussel onontbeerlijk is om de 
openbare diensten leefbaar te maken. 
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PERSSPIECEL 

De spuitvlagen van Oostende meer dan de 
IJzerbedevaart zelf, ebben nog na In de 
weekbladpers. De beschouwingen en bond
genootschappen liggen soms weer heel on
verwacht. 

Maar in het verleden ligt het heden. De 
schooloorlog is terug begonnen. Niet meer 
om de ziel van het kind. Maar de her
opening der scholen heeft in de pers felle po
lemieken aan gang gebracht over de ver-
fransing die in Brussel en op de taalgrens 
langs het onderwijs welig verder tiert. On
danks alle mooie verklaringen over de taal
wetten van 1963 die het nu eens defini
tief gingen doen. 

De Post 
« Oostende in de s taat Alabama »? was 

de sensatietitel van het weekblad De Post, 
dat ook ruim in Nederland wordt verspreid. 
Met de Hollandse simpatie voor alle on
recht dat zwarten wordt aangedaan is dat 
wellicht de beste vergelijking om hen eens 
wat interesse te doen opbrengen voor de 
zuiderbroeders. 

« Ons bekruipt steeds een gevoel van wre
vel bij het zien van beelden zoals de prent 
hier vlak boven. Oproerpolitie in volle uit
rust ing — tot en met gehelmd op de be
proefde wijze van de Yankee staatspolitie 
— handhaaf t op s t raat in Oostende de orde 
zoals wij dat de afgelopen maaden bijna 
iedere avond op de televisie zagen gebeuren 
tegen de negers in Tennessee en Alabama. 
Het trieste is daarbij, dat dan ook Belgi
sche radio- en televisie, plus de pers van 
alle gezindten moord en brand schreeuwen. 

Onrecht, willekeur en hardhandig politl-
optreden bij een (kleine) demonstratie 
dichter bij huis — want Oostende is toch 
inderdaad nog Vlaandeien, burgemeester 
Piers! — wekken minder « ofticiële » ver
ontwaardiging. Zo eindigde een verboden 
opmars in Oostende in de stralen van de 
rijkswacht-waterkanonnen. Zo hoort het met 
Vlaamse negers, zegt men. » 

VOORUIT 
Dat ook geweldig sociaal is als het ver van-

huis kan wantoestanden aanklagen geeft 
blijk van de meest enge 19e eeuwse «liberale-
bourgeois »-geesl bij zijn kommentaar over 
« de Franse preken » aan de kust 

« De stellingname volgens dewelke de kust 
Vlaams zou zijn en men er dus geen Frans 
zou mogen spreken of er niet preken in het 
F rans is onhoudbaar. Wie geen sermoen in 
het Frans wil horen moet maar naar een 
kerk gaan waar er alleen in het Vlaams 
wordt gepredikt. » 

Dat zijn stellingen in een Vlaams (?) So
cialistisch (?) blad. 

De redeneringen van de uitbuiters van de 
19de eeuw waren ook zo. 

« Wie bij ons niet voor dit (honger) loon 
w.1 werken is vrij van elders te gaan »• Op 
die manier is Brussel ook verfranst. Wie 
niet in onze Franse school wil, moet maar 
elders gaan. Uiteindelijk misschien naar 
Londerzeel of nog verder. 

Tn Rcmersdaal en de Voerstrerk is men 
ook zo « vrij ». 

Het was een regel van het beg'nsocialisme 
dat in de verhouding van de zwakke tegen 
de sterke, de bandeloze vrijheid verdrukt 
en de wet de zwakke i)eschermt Maar zo 
socialist is de BSP in Vlaanderen nooit ge
weest. 

De Weekbode 
We zullen liever de Wesfvlamingfn zelf 

a a n het woord laten in deze zaak. Dit on
afhankelijk ruim verspreid weekblad heeft 
van de Franskiljonse aanstellerij meer dan 
de buik vol, zoals blijkt uit dit « cru »-
proza. 

« In de omgeving van de kerken te Oos
tende — zoals trouwens over de ganse kust
streek van Het Zoute tot De Panne — wa
ren op de openbare weg Pranstal ge strooi
biljetten verspreid waarin de Fi-ansspreken-
de vakantiegangers ertoe aangezet werden 
de kerken aan de kust, waar de preken in 
het Nederlands worden gehouden, niet te 

oezoeken, I n het vlugschrift wordt gezegd 
dat de Pranssprekenden en de Waien « die 
de meerderheid vormen in de badplaatsen » 
geen genoegen kunnen nemen met een der
de van het sermoen in het Frans en in alle 
kerken ten minste één mis in het Frans ei
sen. Zij worden ertoe aangezet te blijven 
rechts taan en niet deel te nemen aan de 
geldinzamelingen zolang aan die eis niet is 
voldaan. « Geen Frans, geen centen ». 

Eerst en vooral : niemand heeft gevraagd 
dat deze Walen, Brusselaars en andere door 
de band pietluttige heerschappen onze kus
ten met hun ongegeneerdheid komen bevui
len. Wanneer deze grootsprekers mochten 
verdwijnen dan zullen onze mensen daar 
niet om treuren. Waar wij nu elders ons 
verlof doorbrengen om hun schunnigheden 
niet meer te zien, waar wij onze kinderen 
afhouden naar zee te gaan wegens het 
weinig stichtend gedrag van vele franstalige 
hoofdstedelingen en ongelikte Walen, zou
den wij opnieuw onze eigen kust in bezit 
kunnen nemen. Wij menen dat ook de En
gelsen en Duitsers er niet kwaad voor zou
den zijn. 

Ten tweede : hun centen hebben wij ze
kerlijk niet van doen. Onze Vlaamse cent, 
Duitse marken en Engelse ponden zouden er 
iTiim de plaats innemen. Willen de Frans-
taligen zich als uitgenodigden aanzien, dan 
moeten zij zich aanpassen aan do wetten 
van hun gastheer, zoals de Vlaming zich 
aanpast tijdens een verblijf in een anders-
sprekend landgebied. Het is een genodigde 
niet gepast zijn wil op te dringen. Kan hij 
met de gebruiken van zijn gastheer niet ak
koord gaan dat hij dan liever tl'Uis bl jve! » 

(( Schaarp gezien » zouden de mannekens 
van Antwerpen zeggen. 

De Vlaamse Oudstri der 
Het blad van de Vossen gaf uiteraard ruim 

verslag over de bedevaart te Diksmuide. Het 
blad van de Vlaamse Oudstrijders gaf daar
naas t echter een ruim verslag over een be
devaart van 500 Vlar-ingen naar het graf 
van Priester Cyrie! Verschaeve te Sollbad-
Hall. De waarde van « doodstraffen » kan 
men testen over het graf. Bij de redenaars 
waren o.a. de burgemeester en deken van 
het stadje in Tyrol. En van de Verschaeve 
vrienden uit Vlaanderen gingen de woorden 
van oud-volksvertegenwoordiger Ward Her
mans ook ver boven de verdeeldheden van 
(( indertijd ». 

« Cyriel Verschaeve, gij hebt het sobere 
kleed van de arme kapelaan verkozen bo
de schuim wijn van rijke eretafelen; 

De harde korst van de ballingschap boven 
guide scepter; 

Het vrije, vranke, mannelijke woord bo
ven de smijige taal van de knechtschap; 

Het klare water van de reiiie bron, boven 
de schuimwijn van rijk eretafelen; 

De harde korst van de ballongschap boven 
het honingbrood van rijke genodigden. 

Uw, mijn, ons landeke ligt ver in 't halvfi 
duister nog steeds, doch uw naam zal er 
leven zolang dat volk leeft, en in alle biblio
theken blijven uw werken spreken als een 
monument van de geest. Stea-ken zult gij 
blijven bezielen, zwakken steunen, sterven
den sterken. Zoals gi] dat in twee wereld
oorlogen hebt gedaan — en in twee repres
sies. Want ik heb mannen de kogels weten 
trotseren met uw Gebed voor Vlaanderen 
op hun lippen. 

Cyriel Verschaeve, 
Voor allen die grootheid herkennen in de 

dood, zult gij blijven wat de « Enciclopedia 
cattolica » van het Vatikaan, in haar 12de 
deel, blz. 1210 noemt en roemt : « Stand
vastig strijder in de dienst van uw verne
derd volk en voor een christelijke bescha
ving ». 

Hier wil ik meteen getuigen van de be
wondering van een Waals priester, gestor
ven in een gevangenenkamp, voor U : 
« Malgré tout ce qui les séparait », zoals 
een Waals hoogleraar, eveneens een man 
van het verzet en medegevangene, schreef 
in fet>i-uari 1954 en besloot met de woorden; 
« c'est ainsi que doivent être les hommes, 
toujours ouvert ö, la connaissance de leurs 
frères ». (Zo moeten mensen zijri, steeds 
ontvankelijk voor het begrip van hun broe
ders). Want de adel van de geest, die er
kentelijk vol liefde is voor eigen doden, kent 
eerbied voor andei-mans doden, in die ene 
gi'ote hoop ; dat het offer van allen groot 

feenoeg mag zIJn om <Ie verzoening In ae 
'dood te maken tot een verzoening in het le
ven, opdat Recht en Vrede geschiede aan en 
'voor alle mensen. » 

de rode vaan 
. I n het kader van de nieuwe « school
strijd » zoals We het hier boven noemden 
heeft de Vrij* Universiteit van Brussel zich 
op een weinig « vrije » manier gedragen. 
Met een Hektor die blijkbaar in de leer 
gegaan is bij Kardinaal Mercier 1905 toen 
deze zegde dat Nederlands universitair on-
dei-wijs " un crime contre 1'esprit » was. 

« De Brusselse Vrije Universiteit maakt 
vandaag bij he t Vlaamse universiteitspubliek 
een slechte beurt. Het blijkt namelijk dat 
he t aan gang zijnde ontdubbellngsproces der 
kursussen — waarbij naast elke Franse, ook 
een Nederlandse leergang wordt ingericht 
— dit j aa r werd stopgezet. Bi] de hervat
ting van het akademisch jaar in oktober 
zullen er, dat laat zich vandaag reeds aan
zien, geen verdere Nederlandse kursussen 
naas t de reeds bestaande worden ingericht. 
Dat heeft in Vlaamse, vooral vrijzinnige 
kringen, teleurstelling verwekt. Men is er 
verder niet over te spreken dat VUB-rektor 
Leroy het bestaan van Nederlandse leer
gangen aan zijn universiteit maar met lede 
ogen bekijkt, en dat ook onomwonden zegt. 
Nederlandse kursussen schaden volgens rek
ten- Leroy de Pi'anse kursussen, en ook het 
wetenschappelijk onderzoek (sic)... Voorts 
moeten, naar zijn uitgesproken opinie, de 
Vlaamse studenten aan de Brusselse Vrije 
Universiteit in de eerste plaats maar terdege 
Frans leren. » 

Standaard 
<i De gelijkgeschakelde » politieke redak-

tie gaat nog wat verder met haar anti-
Volksunie gezwam over « M'as-tu VU ». 

Interessanter is een reportage van T. 
Stuckens over de onderwijstoestanden te 
Brussel voor de Vlamingen. « De grote wet
ten » van Hertoginnedal blijken voor de zo
veelste maal totaal ondoelmatig te zijn. 

« Op honderd Brutselse kinderen van het 
lager onderwijs bezoeken ongeveer 82 een 
Franstalige, ongeveer 18 een Nedrlandstalige 
school . 

Vijf jaar geleden lag die verhouding reeds 
zo. Ze veranderde sedertdien niet. 

Men heeft het dan « voorlopig » bij het 
oude gelaten; nl. bij de taalinspektie zoals 
Ze voor de wet van 30 juli 1963 werd uit
geoefend. Méér dan voorheen werd deze in-
spektie een Jcarikatuiir. Ze is — voor het 
Nederlandse taairegime — toevertrouwd aan 
twee inspekteurs. 

Die inspekteurs zijn eerbiedwaardige... 
maar ook zeer bejaarde lieden. Zij zouden 
ieder jaar tienduizenden taalverklaringen 
moeten kontroleren. Zelfs indien ze er slechts 
enkele honderden willen nagaan, houdt dat 
in dat ze van de ene school naar de an
dere zouden moeten hollen... Kortom, de 
inspektie is kwasi onbestaand. 

Trouwens, wat is het nut van taalinspek
tie, wanneer bij het vaststellen van mis
bruiken, geen gevolg wordt gegeven aan het 
verslag van de inspekteurs? Zo werden in 
1962, 269 taaiovertredingen in Brusselse 
scholen gepubliceerd in de parlementaire 
verslagen. De aanklacht bleef zonder ge
volg. Geen enkel schooldirekteur werd ter 
verantwoording geroepen, laat s taan met 
sankties getroffen. 

Op de vooravond van « la rentree » gaat 
men onvermijdelijk vragen stellen over de
ze problemen. Is er nog hoop voor de Vla
mingen in Brussel? Of moeten zij er het 
bijltje bij neea-leggen? 

Zo gezien loopt een schoolhoofd, dat zon
der meer een onjuiste taalverklaring van een 
gezinshoofd aanvaardt , zeer grote risico's. 
De jongste (wee schooljaren zijn er echter 
om te bewijzen dat de risico's uiterst mi
niem zijn en dat' de schoolhoofden onge
straft konden en kunnen verder gaan met 
het opnemen van Vlaamse kinderen in 
Franse scholen. Er is wel een wet... maar 
men wacht nog altijd op de uitvoerings
besluiten van die wet! » 

La Wallonië 
Wie deze Waalse « progressistische » kran t 

beschouwingen ziet aanheffen over het on
derwijs in de Voerstreek weet al genoeg. Zij 
kan als neo-liberaal gerangschikt worden 
naast « Vooruit » hoger aangehaald. 

Dat tot voor 1963 heel het onderwijs in de 
Voerstreek in het Nederlands was en dat 
alleen een sterke « sociale druk van de ka
pitalisten met hun allegaartje van Waalse 
imperialisten » dtöruelijke zaken kan ver
klaren schijnt :n hun << sociaal » hoofd niet 
op te komen. 

« Recht is geschied voor de Franse school 
te Rcmersdaal. 

Maar het is opvallend in ons land dat 
recht niet behaagt aan iedereen. Zo pro
testeert het uitvoerend komitee van de 
Volksunie tegen de beslissing van de mi
nister van Onderwijs om subsidies toe te 
kennen aan de « illegale school » van Rc
mersdaal. » 

Deze beslissing van de regering Harmei-
Spaak geeft de verfransers blijkbaar nieu
we hoop want het blad eist reeds Franse 
scholen in al de andere Voerdorpen. 

DB GAZB13 
In de Vrije Tribune heeft Todts het ook 

over jongeren. 
Geen schooljongercn, maar CVP-Jonge» 

ren. Het blijkt een algemeen verschijnsd 
te zijn wat zich in mijn gemeente voor» 
deed. 

Een week geleden werd er overgegaaa 
tot de stichting van een lokale CVP-jon^» 
gerenafdeling. Meer dan 1.000 uitnodigingen 
werden er verstuurd. Acht (8) jongere» , 
kwamen opdagen waaronder dan nog d e ' 
klassieke reeks Volksuniegezinde tegenspre»' 
kers. 

« Voelen de jongeren zich tot de CVP 
aangetrokken. 

Het antwoord op bovenstaande vraag 
luidt ; neen! Tot driemaal toe hebben de 
katolieke jongeren nochtans hun hoop ge» 
steld op de CVP. Dit was ondermeer het 
geval na de bevrijding toen de CVP ont
stond. Het Kerstprogramma van 1946 bracht! 
een nieuw geluid. Het l>eantwoordde aan de 
gedachten welke tijdens de bezetting in ge
heime of pseudo-geheime vergaderingen 
werden gekultiveerd. Het weekblad « Hefc 
Westen », knap geredigeerd en verzamel
plaats van jonge Vlaamsgezinde demokra-
ten (die het thans aardig ver gebracht 
hebben), transponeerde in de juiste toon
aard de verzuchtingen van de nieuwe kac 
tolieke Vlaamse generatie. 

Een overdreven repressie, de revanche dei* 
Franskiljons t;e Brussel, m.aar ook in heti 
Vlaamse land, het eerste Nationaal Waala 
kongres op 20 okt. 1945 en de vernieling van 
het IJzei-monument in de nacht van 15 op 
16 maar t 1946, brachten de eerste ontnuch
tering. 

Om het kontakt met de jongeren niet te 
verliezen had de CVP eigenlijk de konings
kwestie nodig. Groot was de desillusie na
dien. Het krediet dat de CVP midden 1950 
bij de Vlaamse jongeren verloor kon nog 
moeillijk hersteld worden. 

De schoolstrijd bracht weliswaar een 
laatste kontakt tot stand. De onmacht van 
Prof. Eyskens nadien, om enkele Vlaamse 
revlndikaties in te willigen, bleek dodelijk. 
De verkiezingsuitslagen van maar t 1961 wa
ren reeds een waarschuwing. 23 mei 1968 
bracht slechts de bevestiging : de CVP was 
niet meer de partij der jongeren. Om een 
overdreven beeld te gebruiken : het aan
zien van de CVP bij de jongeren is dat van 
een haai in een badplaats. 

Op een gegeven ogenblik zou men kun
nen vaststellen dat het argument de groot
ste regeringspartij te zijn nog slechts spo
ren nalaat bij die jongeren die zo nuchter 
zijn in te zien dat ze op dit ogenblik langs 
de Volksunie om nog geen minister kunnen 
worden en langs de CVP wel. Maar zelfs in 
een regering van 28 leden blijft het aan
tal CVP-zetels beperkt. Met de Kommissari» 
van de Koning er bij gerekend Ijedraagt 
het aantal 16. » 

Walter Luyten. 

p.v.b.a. V I T R A . 
Gulkenrodes t r aa t 4, WOMMELGEM 
Telefoon : 03/35.45.59, 
d rukken en ve rvaard igen van 
doorsch i jnende verpakk ingen , 

zoekt 
a) VERSTANDIGE JONGE 

ARBEIDERS 
(20-30 j a a r ) , 
vrij van legerdienst , 
voor opleiding tot flexo-
ro t a t i ed rukke r , mach ine -
conducteur , sni jder . 

b) JONGE MEISJES 
(16-20 j a a r ) , 
voor l icht w e r k . 

Goede werkvoor-waarden in aange
n a m e w e r k k r i n g . 

Opleiding tot gespecia l iseerde a r -
be ide r ( s ) gebeur t door ons . 

BECO 
Tel. 03 /320477 056/109.37 

Op doorreis in Duitsland. 

Uw overnachting langs de 
autostrade 

Hotel « COOLMAH v 
Kalserspfatz 
Karlsruhe 1 

(Vlaamse ei^'^' '^''^' | 
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EGINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Eugeen Vercammen stelt zijn 
kunstschilderijen ten toon in de 
galerij « Scaldiana » te Ruxjel-
monde, van 12 tot 30 septemï>er 
1965. Leden liouden er rekening 
meel 

ANTWERPSE POLDER 
De afdeling in de Antwerpse 

Polder is met bij de pakken blij
ven zitten. 

In samenwerking met het Pol
ders Aktiekomitee werd de aktle 
te LUlo verder gezet Thans weer 
wordt een voorlichtingstentoonstel
ling gehouden die verleden zater
dag geopend werd door gemeente
raadslid Staf De Lie en waarbij 
de inwoners van Lillo alle moge
lijke inlichtingen op gebied van 
onteigeningen gegeven worden Deze 
tentoonstelling blijft toegankelijk 
gedurende de tijd dat Lillo nog 
blijft bestaan. Nu zaterdag wordt 
in het lokaal waar zij plaats 
vindt (Nieuw Antwerpen te Llllo) 
een grote algemene vergadenng 
gehouden waar de inwoners de 
stand van zaken zal verduidelijkt 
worden. Wij zetten onze leden er 
toe aan deze bijeenkomst bij te 
wonen. 

K.4PELLEN 

Na een welverdiende verlof
periode beginnen we weer te wer
ken. 

Zondag 5 september kolporteren 
wij in Essen. Alle medewerkers 
komen samen om 10 uur, Bevrij
dingslei 29, Kapellen. 

MERKSEM 

IJzerbedevaart. 
Merksem was talrijk vertegen

woordigd te Diksmuide. Bij al dat 
vele van onze viienden de reis 
met de trein deden, waren de 
twee autocais ingelegd door de 
Vlaamse Kring Groeninghe volle
dig bezet en dan nog hebben 
goedwillige wienden uit de Kem
pen en particulieren bij ons men
sen opgeladen die anders hadden 
moeten blijven staan. Aan al die 
goedwilligen onze beste dank. 

Verloren regenmantel. 
Vriendelijk vragen wij aan die

gene, die op Bedevaartsdag, te 
Diksmuide in het Vlaams Huis, 
verkeerdelijk een meisjesregen-
mantel, donker blauw, nylon, maa t 
42 heeft megenomen en de zijne, 
<(WLn bruine jongensregenmantel 
heeft laten liggen, zich met ons 
in verbinding te willen stellen. VO 
secretariaat Em. Lemineurstraat 
33, Merksem. 

Dank op voorhand. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
14.30 : Internationaal landbouwma-
gazine — 15.00 : Atletiek, reportage 
van de wedstrijd Belglë-Oostenrijk-
Nederland in het Helzelstadlon te 
Brussel (2e dag) — 16.15 : Wereld
kampioenschappen wielrennen — 
i r s o : De FUntstones. 97e afl. : 
Tien kleine FUntstoontjes — 18.00 : 
Eurovlsiezwemcompetltle ui t Rome 
(2e aag) — 18.40 : Klein, klein 
kleutertje — 19.00 : Het leven in 
een vijver, documentaire film — 
lö.lO : Daniel en de wereldkam
pioen. Avonturenfilm voor de jeugd 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20.45 : Zomercar-
rousel, met Les Relax, üdo Jtirgens, 
Tenia, Paul I^ouka, Jo Leemans, 
Louis Neefs en Rlta Reys met het 
Trio Pim Jacobs — 21.25 : Een 
Bwanegang, spel van Anton Tsje-
chow — 21.50 : Beelden spraken. 
ie afl. : Rin Tin Tin —; 22.15 :. 
TV-nleuws. 

MAANDAG 
10.30 : Richard Leeuwehart. 33e afl.. 
Oog om oog — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Openbaar kunstbezit « Oogst » u i t 
het Hennesay-getljdenboek — 20.35 : 
De zaak-Blum, tv-spel door Erich 
Engel en B.A. Stemmle — 22.30 : 
TV-nieuws. 

DINSDAG 
19.30 : Het stekelbaarsje, documen
taire film — 19.45 : Filmmuseum 
van de schaterlach De leeuw brult 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
Bchelmen. 14e en laatste aflevering : 
De boodschap van de schilder — 
SI.15 : Een eiland In de loop der 
seizoenen, documientalre — 22.10 : 
Religieus programma. Protestantse 
tiltzending — 22.40 ; TV-nieuws. 

WOENSDAG 
15.30 tot 16.45 : Wereldkampioen
schappen wielrennen op de baan : 
- halve finale achtervolging lief

hebbers - finale snelheid liefhebbers 
- finale achtervolging liefhebbers 
— 19.00 : Televisum — 19 30 : 
Wereldkampioenschappen wielren
nen op de baan — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
' t Is maar een woord — 20.55 : 
Speelfilm : Die duivelse Lola, kome
die met Tab Hunter en Ray Wal-
ston — 22.40 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
19.00 : De smokkelaars 6e afl. : 
Richard weet te veel — 19.15 : 
Wereldkampioenschappen wielren
nen op üe baan — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : De Flintstones. 
98e afl. : Pred de verschrikkelijke 
— 20.50 : Moed en karakter in de 
politiek. Vierde afl. : « David Web
ster » — 21.40 : Penelope — 22.05 : 
Gastprogramma. Het vrije woord : 
Lekenmoraal en -filosofie — 22.35 : 
TV-nieuws met een uitgebreid film
verslag over de voetbalwedstrijd 
Penerbahce - Anderlecht. om de 
Beker van Europa, gespeeld op 8 
september. 

VRIJDAG 
10.30 : Internationaal Jeugmagazine 
— 20.00 : TV-nieuwB — 20.25 : 
Tienerklanken — 20.55 : Jackie 
Gleason Show — 21.45 : TV-nieuws 
— 21 50 tot 22.40 : Ten huize van 
Lode Baekelmans. 

7ATERDAG 
15.30 : Wereldkampioenschappen 
wielrennen op de baan - halve fina
les achtervolging beroepsrenners -
finale stayers liefhebbers - finale 
snelheid dames - finale achtervol
ging beroepsrenners — 19.30 : Tijd 
voor u — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : De wijkagenten. 32e afl. : 
Het bezoek van de President — 
20.50 : Sextet, Internationaal va-
riétéprogi-amma — 21.40 : Suspens. 
De kassabon — 22.40 : TV-nleuwa 
— 22.45 : Atletiek. Samenvattende 
reportage van de finale heren om 
de Europese Beker te Stuttgart 
(Ie dag). 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
^^anl.» 

MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL. 35.17.83 
Bijhuizen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Deume : Califortlei 60. Tel. : 36.25.22 
Begi]nen3tr.39-41. Tel: 33.47.24 

Ik heb een hobby. 

Bij het ter perse gaan van deze 
Inzending, zaterdagavond, was de 
eerste dag van deze tentoonstel
ling, ingericht door de Vl. Kring 
Groeninghe, voorbij. Wij zijn 
zeer verheugd alvast te mogen 
schrijven dat het werkelijk een 
succes was, en dat vanaf het eer
ste uur van de opening door het 
gemeenteijestuur van Merksem; 
er een enorme toeloop was van 
belangstellenden. Zonder te over
drijven mogen wij gerust zeggen 
dat de inrichters en deelnemers 
trots mogen zijn op deze prestar 
tie. 

OOST-VLAANDEREN 

GENTBRUGGE 

De VU-ardeling behaalde een 
flink: succes. Dank zij onze on-
vei-poosde druk op het gemeente
bestuur en Gantoise, werden ein
delijk de inkomticketten voor de 
voetbadwedstrijden vemeder-
landsd. Voor de volksplaatsen is 
het reeds zover. De tribunekaar-
ten worden tot zover de voorraad 
strekt verkocht met nederlandse 
opdruk. Nadien zullen het ook 
nederlandstalige zijn. 

Wij zijn fier dit resultaat be
haald te hebben waar protesten 
van « De Standaard », « De Toe
rist » e.a. jarenlang zonder gevolg 
bleven. Als nu ook nog de naam 
van de « Association Royale Ath-
létique Le Gantoise » verneder
landst, steken wij de mei op de tri
bune. 

MERELBEKE 

Kolportage. 

De kolportage van zondag 5 sep-
temfter, voorzien voor W'etteren-
ben-Ede, moest worden verdaagd. 
In plaats daarvan kolporteren wij 
In Gentbrugge 

Medewerkers, wij verwachten V 
allen om 9 uur in het Berkenhol 1 
Vergaderingen. 

Woensdag i eeptemijer : stu
die- en werkgroep voor jongeren. 
Aanvang 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, dhr Peter De Wit, 
A. Rodenbachlaan 8. 

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

Aanvang, 20 uur in Berkenhof. 

O P R O E P 
jonge hee r tot een vlaanis-
voelend meisje we lke op 22 
augus tus ( I J ze rbedevaa r t ) 
oms t r eeks 20 u u r 30 zich in 
de « Raadske lde r » te Gent 
bevond en deze verl iet om
s t reeks 22 uur . Was in gezel
schap van 3 ech tpa ren . Wacht 
ver langend op U voor brief-
wi:sseling. Schr i jven r edak t i e 
blad D-21. 

LEDEBERG 

Zaterdag 9 october 1965 te 20 
uur 30 worden alle simpatisanten 
en danslustigen verwacht op he t 
Volksuniebal, dat gehouden wordt 
In de grote gemeentelijke feestzaal 
van Ledeberg bij Gent. 

Dit schitterend dansfeest wordt 
gepatroneerd door de Volksimie-
afdelingen van Gentbrugge, Lede
berg, Merelbeke, Melle, Heusden, 
Destelbergen, Land van Rode enz. 
en vindt plaats in aanwezigheid van 
alle arrondissementele gekoaenen 
van parlement en provincieraad. 

De dansmuziek wordt verzorgd 
door de bekende baxomondorgar 
nist Paul Rutger en zijn groot 
orkest. 

Inkomiwijs : 40 frank. Familie-
kaar ten (geldig voor 4 personen 
uit eenzelfde gezin) ; 100 frank, 
uitsluitend vooral te bestellen op 
het secretariaat : Oudstrijders-
s t raat 5, Gentbrugge. 

AALTER 
Zaterdag 13 november 1965. 
Eerste Verbroederingsbal. 
Volksunie - West- en Oost^ 
Vlaanderen. 
4 s»len. 
3 orkesten. 
Zang Louis Neefs en Luc van 
Hoesselt. 

NINOVE-GERAARDSBERGEN 

Sociaal dienstbetoon. 

Eeckhout Roland, provincieraads
lid. 

1ste zaterdag van de maand. 
2 uur : Okegm, Zaal Rio, Kou-

terbaan. 
3 uur : Denderleeuw, lokaal De 

Klok, Dorp. 
4 uur : Iddergem, De Geyter 

Rufin, Hoogstraat 124. 
5 uur : Denderhoutem, lokaal 

Breughelhof, Terlinden. 
Ctei,fé Ninove, Dorp. 
6 uur : Nederhasselt, Café Made-

Ion, steenweg op Aalst. 
7 uur : Voorde, Raes Renaat , 

Ophemstraat 46. 
2de zaterdag van de maand. 
2 uur : Zandbergen, De Smet 

Emiel, Peperstraat 39. 
3 uur : Idegem, Café de Mooie 

Molen, Ankerstraat. 
4 uur : Onkerzele, Café De 

Klok, Bovenstraat. 
5 uur : Geraardsbergen, Café 

Roxy, Wijngaardsstraat 36. 
6 uur : Zarlardinge, Bockstael 

Ghislain, Rekestraat 14. 
7 uur : Viane, Stevens Maurits, 

Beverstraat 12A 
1ste zondag van de maand. 
Lokaal De Raadskelder, G r a a n , 

markt , te Ninove, van 10 tot 12 
uur. 

Ten huize, op afspraak : 
Dreefstraat 57, Ninove — Tel. 

(054)331.27. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Zondag 12 september worden de 

kolportages hernomen en wel te 
Kortemark. Verzamelen om 9 uur 
op de mark t te Kortemark. De 

NATIONALE 
LOTERIJ HOGE LOTEN 

van 

THOOUWIOI' 

* l u SEPTEMBER 
SPECIALE HERFSTTRANGHE 

60 MiUDENfr lotm 

10.000.000 f r 

2.000.000 fr. 

1.000.000 fr. 

520.000 fr. 

6B.0OS LOTEN van 

200.000 fr.tot 400 fr. 
•i-49 froosliof«n 
van 20.000 f r. 

HET BIDET 2Ö0,f,' 
H |T TIENDE 11 t. 

groepen Diksmuide, Gistel, Icht» . 
gem en Koekelare worden voor 
colportage uitgenodigd. 
Bal. 

Op zondag 19 sept. : bal in « he* 
Vlaams Huis » met voor de Iste 
maai te Diksmuide de vedetta 
« Lilianne ». 
Verdwenen. 

Op de namiddag der IJzerbede
vaart werd bij vergissing in « he t 
Vlaams Huis » te Diksmuide een 
pak met Borms-brochuren door 
een onbekende meegenomen 

Wie dit pak in zijn bezit heeft, 
gelieve het terug te bezorgen 
« Vlaams Huis » te Diksmuide. 

MENEN 
Een smartelijk ongeval ontrukte 

aan de familie WUfried Sergeant-
Cevaert hun dochtertje Ingeborg. 

Wij bieden hen onze kristelijke 
deelnemmg aan in deze harde be-
proevmg. 

ROESELARE 
Adviesraad. 

Op 27 augustus laatstleden kwam 
de adviesraad bijeen. Het deed 
ons deugd terug met nieuwe ele
menten in kontakt te komen. 

Eir zal getracht worden om 
Oostnieuwkerke en andere gemeen
ten, intenser te bewerken. 

De kolportages kenden een fhn-
ke s tar t Te Dadizele werden in 
enkele uren, 78 nummers verkocht 
terwijl te Moorslede er 121 num-
mens aan de m a n werden gebracht. 

Het bestuur deed nogmaals met 
aandrang beroep op degenen die 
zich op de voorgaande adviesraad, 
spontaan hebben aangemeld als 
I>ropagandist. 

Wij vergaderen elke zondag be 
8 uur 30 zéér stipt in ons lokaal 
« Engels Hof », leperstraat te 
Roeselare. Zonder werken, geen 
vooruitgang! 

Een drmgende oproep werd te
vens gedaan om tegen de volgen
de adviesraad, een mas ta leden 
en abonnenten aan te werven. 

De tijd IS zéér gunstig want wi] 
noteerden op de vergadering niet 
mmder dan 16 nieuwe leden ea 
een vijftal nieuwe abonnees. 

Er wordt tevens onderhandeld 
om in het najaar een avondfeest 
in te richten naar aanleiding van 
de eerste verjaaidag der doorbraak 
van de VU in de gemeenteraad. 

Tot slot van de vergadering werd 
de « VU-leiding » aan de hand 
van volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion, besproken. 

Er werd vastgesteld dat veel van 
de aangehaalde punten reeds van 
toepassing zijn in onze afdeling. 
Andere punten zullen verder be
studeerd worden. 

zoekertjes 
Gem. kamers te huur voor stn-

denten bij Vlaamse mensen in ne t 
Brusselse. Voorw. : tel. 47.57.79. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Het voorlopig Bureel van de 

Kulturele Vereniging « Vlaanderen 
Eerst » Afd. Amadou, in ^X)edver-
gadermg bijeengekomen maandag. 
23 oogst, 's morgens, stellen vast 
da t de 38ste IJzerbedevaart, wat 
betreft opkomst en geestdrift, als 
een der meest gelukten mag be-
Bchouwd worden; betreuren de in
cidenten om en rond de preken 
©n kerken aan de Vlaamse kust; 
schuiven de verantwoordelijkheid 
ervan uitsluitend aan het adres 
• a n de kerkelijke autoriteiten; so-
lidariseren met betogers en ver
oordelen de pietluttigheid van het 
Belgisch Magistraat, vertegenwoor
digd, in vele gevallen, door een 
Vlaams-vijandige kaste: mnken 
een vergelijking tussen idealisme 
(Koksijde. Ooptende) en vandalis
me (De Panne") met de balans van 
aangehotidenen ter zake; eisen de 
onmiddellijke v r i j l a tng van de 
aangehouden betogers. 

ANTWERPEN-L.O. 
Met het oog op een steeds stij

gende propaganda- ten gunste VM» 
de Vlaamse zaak organiaeert de 
Vlaamse Kring Antwerpen L.O. 
op zaterdag 4 september e-k te 20 
uur een Herlstbal met at traktles 
«1 tomlx>la in het lokaal t De 
Keester », Wandeldijk, St. Anna-
strand, Deelneming m de koeten 
20 fr. per persoon. 

ANTWERPEN-ZUID 
10 september 65, te 20 uur : bi] 

de vernieuwing van uiibating van 
lokaal Amadou, nodigt het bestuur 
van sektie Zuid alle Volksunie-
leden uit op de feestviering. 

De Volksunie-harmonie zorgt 
voor een passende serenade, ter
wijl onze senatoren dr Ballet en 
dr Roosens een gelegenheidstoe
spraak houden. 

Wel echt een riem onder het 
har t van de Antwerpse Zuiderlin
gen, die steeds een passend lokaal 
zochten. Dus bij voorbaat allen 
hartelijk welkom. 

BORGERHOÜT 
Op vrijdag 10 september e.k 

opent de Volksunie-afdeling Bor
gerhout haar nieuw werkjaar 65-
66. Na een genoegdoend verlof, 
kan niemand beter dan 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 K» '̂ dan ook geheel 
In die lijn liggen nl. « Pleidooi 
voor een moderne partij », wat 
geen enkel VTJ-lid onberoerd kan 
laten. 

Talrijk 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^ 
straat 60 te ontwerpen. 

TE HUUR : n ieuw, modern 
a p p a r t e m e n t te Malaga ; 1 
s l aapkamer , alle komfort . 
Maanden sep tember , ok to 
ber en november . Telefoon ; 
011/67109. 

BRAS.'^CHA-^T 
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 in zaa Sporta of
wel rechtstreeks te Destellen dooi 
overschriivmg op rekening 194f 
van Volksunif bij Kredietbank 
Brassctiaat. 

te Koningshooikt bij Van de 
Wijngaert Leopoldplaats van 13 
uur 30 tot 14 uur 30; 

te Lier in café Eikenboom Gro
te Markt van 14 uur 45 tot 15 uui 
15. 

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

EKEREN 
Zondag 5 september 1965 kolpor-

porteert onze propaganda-ploeg in 
Ekeren-Mariaburg Al diegenen ui» 
de omgeving die zondag voonnid-
dag vrij hebben worden verwacht 

Bijeenkomst aan café « Prins 
Albert », Kapelsesteenweg 617. 
Bkeren-Mariaburg te 9 uur 30 
stipt. 

WILRIJK 

Algemene ledenvergadering. 
Onze algemene Icdenv. rgadering 

zal doorgaan op donderdag 9 sept. 
te 20 uoir in Vlaams Huis « Lange 
Wapper » (hoek Heistraat Juul 
Moretuslei). Volksverteg Hugo 
Schiltz komt spreken. Wij hopen 
dat alle leden aanwezig zullen zrijn, 
te meer daar deze vergadering zal 
benut worden voor de verkiezing 
van drie nieuwe bestuur.-,leden. 
Dienstbetoon. 

Het Algemeen Vlaams Vakver
bond en de Vlaamse Ziekenkas 
houden zitdag in het V'aams Huis 
c Lange Wapper » iedere zaterdag 
vanaf 10 uur 30 tot 12 uur 30. 
Geitestoet. 

Ter gelegenheid van het 1200-
jarig bestaan van Wilrijk zal op 
12 en 19 september a.s. te 15 uui 
een « Geitestoet » door onze ge
meente trekken. (De verkiezings
strijd van 189Ó is er d" schuld van 
da t Wilrijk een « Geitedorp » werd 
en de inwoners « geitekoppen ») 
Deze stoet is ontworpen door 
Frans Immerseel. 

Wellicht zal voor vele Volks
uniemensen uit het Antwerpse de 
t Geitestoet » een gelegenheid 
worden om kennis te maken met 
het Vlaams Huis dat geheten werd 
naar een van de hoofdfiguren uit 
de stoet : « Lange Wapper » 

LIMBURG 

HALEN 
De plaatselijke afdeling vei-ga-

derde op vrijdag 20-&-65; op de 
dagorde stond verkiezing en uit^ 
breiding van het bestuur. Verschil
lende nieuwe elementen waren c^ 
de bijeenkomst aanwezig Na een 
korte bespreking werd overgegaan 
tot de verkiezing van het bestuur. 
Als voorzitter werd eenparig ver
kozen, de heer Jacobs Gaston. 
Zeik 137. Halen, herkozen werd 
als sekretaris de Heer Kempeneers, 
schatbewaarder de Heer Goffens 
Maurits, leden Verhemeldonck 
Jaak en Pieraerts Valeer 

De nieuwe voorzitter bedankte 
de Heer Guffens. aftredend voor
zitter, voor het op gang brengen 
van de afdeling en stelde voor een 
bestuursvergadering te houden op 
zaterdag 4 sept»mber e k. waarop 
de winterpropaganda zal bespro
ken worden. 

Gevr. f ak tu r i s t ( e ) goed kun
n e n d e r ekenen met mach ine 
en machineschr i f t . Schr i jven 
re<];)ktie onde 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
straat 25, te Beklo tussen 16 uur 
en 18 uur. 

MERELBEKE 

Kolportage. 

Voor de kolportage te Gent
brugge zondag 5 sept verzamelen 
wij te 9 uur in Berkenhof. Wij 
verwachten onze medewerkers al
len op post! 
« Weergalm ». 

Het negende nummer van ons 
maandblad wordt verzonden dooi 
de werkvergadering van donderdag 
9 september, 20 uur, in Berken
hof. Weer vragen wij alle helpers 
zich te voorzien van de nodige 
« apparatuur » als heftjes en dgl 
Zitdag. 

Sociale zitdag op maandag 6.9 in 
Berkenhof, 20 uur. 
Kernen. 

Plaatselijke kontakten Ueten ons 
toe eindelijk van wal te steken 
met kernen in Balegem en Botte-
lare. 

Vrijwilligers voor deze en an
dere gemeenten in het kanton 
kunnen hun adres opgeven bij 
Piet De Pauw. Guido Gezellelaan 
38, Merel beke. 
Finaneies. 

Onze financiële apostelen wor
den verwacht op de werkvergade
ring van 9 september 20 uur, om 
een eerste afrekening te brengen 

Steun kan immer worden be
zorgd en is altijd welkom door 
storting op postrekeningnummer 
8827.28. 
Viae. 

Het Land van Rode aal zijn vlag 

Inhuldigen op zatei-dag 25 septem
ber, 20 uur, in Berkenhof te Me-
relbeke. 

Spreker : Dr Leo Wouters. 
Er wordt zoals altijd gezorgd 

voor muziek, dans en verrassingen. 
Houdt van nu af aan deze da tum 
reeds vrij. Het wordt voor allen 
een eerste weerzien na het verlof. 
Akliekoniitee. 

Het plaatselijk AktiPkomitee be
gon zijn werking en verwacht van 
alle konsekwente Vlam'ngen rnede-
werkmg. 

Daarom zullen alle klachten, 
suggest es en aan te merken over
tredingen kunnen gemeld worden 
aan één adres : Vlaams AktiPkomi
tee Merelbeke, Hundelgemse steen
weg 228 te Merelbeke. 

VOS-VTB 

Met genoegen vernamen wiJ dat 
eindelijk in onze gemeente werk 
wordt gemaakt van een eigen VTB 
en VOS afdeling. 

Belangstellenden worden door de 
organisatoren verwacht op dinsdag 
14 september in zaal « De DriJ 
Koningen », Dorp te Merelbeke 

Gaarne zetten wij al onze sim-
patizanten en leden aan dit ini
tiatief te steunen. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 

Ook de afd. Assebroek voorziet 
de uitgave van een plaatselijk 
kontaktblad dit in samenwerking 
met de afd St Kruis. 

Om dit blad leefbaar t« maken 
zullen advertenties ten zeerste 
welkom zijn. Belangstellenden ne
men daartoe kontakt met afd.-
voorzitter Mare De Vriese, Tüin-
s t raat 6, Assebroek. 

BRUGGE 

Zitdagen sociaal dienstbetoon. 
In verband met de veranderings-

werken in het « Breydelhof » zul
len de aangekondigde zltdagen 
van de gekozenen Levs, Devriendt 
en Van In ewst aanvangen van
af zaterdag 11 sep a.s. (elke za
terdag van 11 tot 12 uur in het 
VU-sekretariaat op de 1ste verdie
ping van het lokaal « Breydelhof», 
J. Suveestraat 2, Brugge). 
Ledenwerving. 

De eerste helft van de maand 
september zal door alle afd. uit 
het arr. Brugge worden gebruikt 
om een intense ledenwerving te 
voeren. 

Deze lidmaatschappen kunnen 
reeds gelden voor 1966. 

KNOKKE-HEIST 

Gemeenteraadslid Raf Declercs 
houdt zitdag elke zondagvoormid
dag van 11 tot 12 uur (Lippens
laan 159. Knokke, tel. 626 77). 

OEDELEM 

Op zondag 12 sept. zal op de be
graafplaats van Marcel Matthijs 
een zerk worden ingewijd. Onze 
leden en abonnenten zullen op die 
datum oud-kandidaat en' oud-arr 
raadslid Marcel Matthijs niet ver
geten. 

OOSTENDE 

Ingenieur J.A de Ganck pro
vincieraadslid, is te spreken ; iede
re woensdag om 20 uur 30 in ca
fé « Vlaams Huis », IJzerlaan 83, 
Diksmuide. 

Op zondag 5 september 1965 om 
11 uur te Merkem,. café « De 
Nieuwe Markt ». 

Op zondag 12 september 1965 
om 11 uur te Oostkerke, café « In 
't Oud Gemeenteliuis ». 

Op z»ndag 19 september 1965 
om 11 uur te Beerst, café « De 
Vlaamse Leeuw »-

Op zondag 26 september 1965 
om 11 uur te Woumen, café «Nieuw 
Woumen ». 

ST KRUIS 

Dezer dagen verscheen n r 5 van 
het afd-blad « Vvij en Vrank »; 
uit St. Kruis werden ook verschil
lende nieuwe leden en abonnemen
ten gemeld. 

ST MICHIELS 

Ter gelegenheid van de IJzer
bedevaart en de inhuldiging van 
de Nieuwe IJzertoren. stak het 
plaatselijk bevlaggmgskomitee nog
maals de handen uit de mouwen 
en bewees daarmee dat St Mi-
<*iiels in een handomdraai « onder 
de leeuw » ka© gezet worden. 

Verlof :BUNKENBERQË 

Cate-Restaurant Pensioen 

RUBENSHOP 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse ee^elllsheid 

SCHUlMIUBBEHM.VrRASSEN 
met 
Gel ) re \e lee rde 
bedekkings lagen 

RE.SSOjri'.MATRASSEN 
(Brevet : Ö29738) 
met 
( i ebreve tee rde karkas.sen 

STAK' 
(Brevet : 512767) 

T E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (0.52) 44641 en 44642. 

Indien U geen ve rkope r 
in uw omtrek kent , s tuu r 
ons een kaar t j e en we 
de d ich ts t bijgelegen ver
zenden U het ad res van 
koper Star Zele. 

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

Alle za ter - en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor honde rden 
au tobussen en auto ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten da t men in 
de d r ie lokalen de echte 
Dor tnu inder T h i e r b r a u 
d r ink t met ile 2 Hert jes . 

DORT IHIKRBUAl H(JF III 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het u Vee huis » 
te St AMANDS a d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETfcR BENOIT » 
Franrijklei 8, Antwerpen 

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

Kerkstraat 9 
(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSIHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo 'Vreese 

Feestzaal voor groepen 

EL.EC. APPAR. 

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

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

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS 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 BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

H O T E L - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
(( Rubenshof » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabeth! 105, Tel. 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
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 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting^ v. leden V.U. 
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DE VOLKSUNIE 

U E derde zondag van 
augustus valt in de periode die, van 
pohuiek standpunt uU gezien, steeds 
de kalmste van het jaar is. De paile-
mentaire aktiviteiten liggen stil, een 
paar ministers werken aan hun be
grotingen ; de overgrote meerderheid 
der mensen die het binnenlands 
nieuws maken, slijten hun tijd in 
binnen- en buitenlandse vakan tie-
oorden. Dit totaal gebrek aan poli
tiek nieuws is een der redenen waar
om de kranten telkenjare zo veel en 
zo lang kommentaar wijden aan de 
IJzerbedevaart. Deze manifestatie zou 
door haar omvang ook in periodes 
van politieke hoogkonjunktuur grote 
titels in de pers krijgen ; de komkom
mertijd is echter de voornaamste 
oorzaak van de langademigheid der 

Vlamingen. De voorlichting van de 
Vlaamse pers over Wallonië is door
gaans stukken beter dan omgekeerd. 

E buitenlandse kommen-
taren zijn voor ons een bron van tel
kens wederkerende ergernis. Het aan
tal stommiteiten dat we ook dit jaar 
in bladen met internaionale reputa
tie en standing hebben gelezen, is 
enorm. Het leert ons twee dingen. 
Ten eerste dat de meeste grote bui
tenlandse kranten Brussel en België 
geen buitengewoon interessante ob-
servatiepost vinden en weinig inspan
ningen doen om er behoorlijk verte
genwoordigd te zijn. Ten tweede dat 
dientengevolge het buitenland over 

senprogramma wordt verdedigd. 
Na een « brave » bedevaart doen 

zelfs anti's doorgaans een poging om 
het « verschijnsel Diksmuide » - want 
dat is het volgens hen, en niet een
voudig een manifestatie die door be
wustzijn gedragen wordt - wat objek-
tiever bekijken. De redenen worden 
dan opgesomd waarom men zelf mij
lenver van de IJzerbedevaart staat, 
maar men is niet karig met zijn te
vredenheid over het feit dat een «be
grijpelijk verschijnsel» gelukkig dit 
jaar in het goede spoor is gebleven. 

bedevaarder niet en - lang genoeg 
naast hem gestaan hebbend - vergis
sen wij ons ook niet in zijn ver
wachtingen. Hij beseft volkomen dat 
hij in de IJzervlakte op een tragische 
grond staat en hij reikhalst dan ook 
wel niet naar een feestelijk franje 
rond de plechtigheid. Hij verlangt 
eenvoudig, dat in Diksmuide telken
jare zeer duideljke taal zou worden 
gesproken. En gegeven het Belgische 
feit zoals wij dat vandaag nog steeds 
beleven, kan die duidelijke taal niets 
anders dan harde taal zijn. 

-r 

D AARNAAST zijn er de 
pro-bedevaartbladen. « Pro » is een 
ietwat ongelukkige bepaling, omdat 

D 

SLOTKOMMENTAAR 
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fjzerbedevaartkommentaren in de 
Idadeii van voor- en tegenstanders. 

Als weekblad hollen wij natuurlijk 
telkens zeven volle dagen achter het 
JJöeuws aan : waar de dagbladpers 
^ d s een achttal dagen over Diks-
touide praktisch uitgeschreven was, 
ttjn wij slechts aan ons tweede kom
mentaar toe. 

Dat heeft, naast grote nadelen, het 
voordeel dat wij inmiddels toch reeds 
duidelijk de krachtlijnen van het 
kommentaar hebben kunnen vast
stellen. 

W AT ons telkenjare weer 
verbaasd, is het totale onbegrip dat 
de franstalige kranten t.o.v. de IJzer
bedevaart aan de dag leggen. Ge
woonlijk verslaan ze de gebeurtenis 
op een wijze, die alle rekords van 
non-objektiviteit en stompzinnigheid 
breekt. De lezer van de meerderheid 
der Waalse en Frans-Brusselse kran
ten wordt in de heilige overtuiging 
gelaten dat te Diksmuide een stel ge
laarsde fanatiekers in uniformen «de 
triste mémoire » hun tijd verdoen 
met het verorberen van hele reeksen 
tegenstrevers. In het beste geval ver
neemt hij, dat in de Menapische 
moerassen een bijeenkomst gewijd 
werd aan het slaken van de kreet «la 
mouette vole-t-elle, tempête sur mer» 
en andere folkloristische bezigheden. 
In een uiterst zeldzaam geval geeft 
een franstalige journalist zich wel 
even de moeite, te erkennen dat de 
Vlaamse soldaten m 1914-1918 niet zo 
heel goed behandeld werden maar 
dat er sindsdien toch geen reden tot 
klagen meer is, zodat de IJzerbede
vaart een spijtig anachronisme moet 
worden genoemd. 

Deze jaarlijkse kommentaien ver
bazen ons nog steeds, doch ergeren 
ons al lang niet meer. We onthouden 
er vooral steeds uit dat Diksmuide 
en Neufchateau of Verviers op de 
wereldbol tot één enkel puntje bijeen-
geschrompeld liggen, maar in werke
lijkheid gescheiden zijn door tiendui
zenden lichtjaren. En we voegen er 
aan toe : niet door de schuld van de 
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ons wordt voorgelicht via een stelle
tje korrespondenten van het tweede 
knoopsgat, dat ofwel zijn karig Bel
gisch journalistenloon aanvult met 
wat buitenlandse deviezen ofwel zijn 
berichten schrijft aan de hand van 
knipsels uit de « Brusselse » pers. 

W E menen dat het tijd 
wordt, dat aan deze ergernis een 
einde wordt gesteld. Aangezien her
haaldelijk en niet alleen door ons 
werd vastgsteld dat de buitenlandse 
berichtgeving over België en speciaal 
over Vlaamse aangelegenheden archi-
slecht is, zou er eindelijk eens (door 
de kultuurverenigingenn, door de 
V.V.B. ?) een ernstige poging moeten 
worden gedaan om een degelijk 
Vlaams persagentschap op poten te 
zetten, dat niet alleen objektieve 
maar tevens vlotte, moderne en 
leesbare voorlichting aan de buiten
landse pers zou doorgeven en dat de 
buitenlandse bladen om de haverklap 
met rechtzettingen en terechtwijzi-
gingen bombardeert. Jaar- in jaar-uit 
krijgen wij van tientallen Vlamigen 
in het buitenland afschrift van brie
ven die zij aan redakties van kran
ten stuurden en waarin zij verkeerde 
voorstellingen trachtten recht te 
zetten. Deze taak kan niet langer 
overglaten worden aan de goede wil 
van enkele emigranten ; er ligt daar 
een grootse taak vor de georganiseer
de apolitieke Vlaamse beweging, die 
trouwens over de middelen daartoe 
beschikt. 

In de regel zou trouwens op grote 
budgetten zoals dat van een IJzer
bedevaart meer moeten uitgtrokken 
worden voor dit werk van voorlich
ting en rechtzetting. 

U E objectiviteit van de 
Vlaamse dagbladpers zelf staat ge
woonlijk in verhouding tot het kli
maat van de bedevaart, tot de min 
of meer scherpe toon van de rede
voeringen, tot de kleinere of grotere 
kracht en nadruk waarmee een ei-

een deel van die bladen slechts wel
willende kommentaar en ruime plaats 
aan de gebeurtenis wijdt omdat het 
lezerspubliek - goeddeels bestaande 
uit bedevaarders - zulks verlangt. 
Ook bij hen staan onverdeelde goed
keuring en daverend applaus aan de 
inrichters doorgaans in verhouding 
tot de braafheid en de « gevaarloos
heid » van de bedevaart... 

E bedevaarder verwacht 
vooral richtlijnen. Hij wenst te ver
nemen, welke de grote krachtlijnen 
zijn van de Vlaamse beweging in het 
lopende jaar. Hij wenst zich ge
schraagd te zien in zijn verzetswil 
tegen de ernstige bedreigingen van 
het ogenblik. En vooral : hij schroomt 
er zeker niet voor, dat de ware ver
antwoordelijken zouden worden aan
geduid en aan de kaak gesteld ? 

Verwacht hij dan politiek op de 
IJzerbedevaart ? Partijpolitek stellig 
niet. Politiek in de bredere zin ech
ter wel. 

Wie even een vergelijking wil ma
ken tussen de aantallen deelnemers 
op de verschillende bedevaarten van 
de jongste vijftien jaar, beseft volko
men dat de grootste opkomst steeds 
samenviel met verhoogde spanning 
op het gebied der Waals-Vlaamse 
tegenstellingen. 

Zo zal het in de toekomst zeker 
zijn. Men kan niet ieder jaar een 
toren inhuldigen. Men kan echter 
ieder jaar tienduizenden met een 
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De leden van het IJzerbedevaart-
komitee zouden er goed aan doen, 
zich dit voor ogen te houden als zij 
- tevreden om de geleverde prestatie 
- de welwillende toon van de «goed
menende » pers doornemen. 

W AT ons betreft, wij gelo
ven niet dat de tienduizenden naar 
Diksmuide komen om er een «feest» 
mee te maken. Wij onderschatten het 
oordpoisvermogen van de doorsnee-

zeer dudelijk strijdparool en met zeer ' j 
duidelijke objektieven terug naar 
huis laten gaan. 

Laat ons besluiten op een zeer po
sitieve noot : de toespraak namens 
de jeugd was dit jaar uitzonderlijk 
goed. Dergelijke taal uit de mond van 
een verantwoordelijke uit een kriste-
lijke organisatie is een gelukkig teken 
voor de toekomst. Een toekomst die -
zoals Adiel Debeeuckelaere het zegde 
- te Diksmuide voortaan meer en 
meer aan de jeugd is. 

T. Ceulemans. 

AUTOMOBILISTEN V.U.-MANNEN 

voor de electriciteit van uw wagen 
voor uw batterijen 
WENDT L IN VOLLE VERTROUWEN 
TOT DE GEKENDE SPECIALISTEN 

VAN HOECKE EN ZOON 

— 30 % KORTING 

Vrljwilligerslei 13 - Mariaburg. 
TELEFOON . 74.38.92. 
BATTERIJEN = EIGEN FABRIKAAT 

- 2 JAAR VOLL. WAARBORG. 

Interfonie 
Geluidsversterking to de perfektie voor 
/alen reklamewagene kerken hois-

mers enz... 
OPGELET- Adresveranderlng 

DE GELUIDSBROK' 
Lange Leemstraat 32 
ANTWKRP^i^ rel . 33.04.95 

adio r V draagbare radiotoestellen 
platendraaiers Wii vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnempp' vanaf 2.250 V 
tot 117.000 K 
Op vertoon van aezt jaaKofu/iyirig geniel 

V speciale voorwaarden 


