
Te Brugge, waar men het kaliber van prokureur 
Vossen kent en waar men de handel en wandel op 
het « paleis » van dichtbij volgt, werd deze week 
reeds openliik gegrinnikt : wat gaat hij nu weer 
uithalen. Vossen heeft zich met de zaak Van Steen-
kiste lelijk in de knel ge/-et ; vandaar dat hij spartelt 
als een duivel in een vat wijwater. 
Het wordt van langs om moeilijker, deze sparlelingeii 
b"l te houden en er nog enige zin en logica in terug 
te \ inden. Vossen is begonnen met de zaak Van 
Steenkiste, nadat de Oostendse P.V.V.-onnozelaar 
Hermans met zijn fameuze brief in « Zeewacht » ea 
« Laatste Nieuws » de kat de bel had aangebonden. 
De eerste beschuldiging tegen Van Steenkiste -
schending van het beroepsgeheim - viel als een bak
steen. Ze vverd gevolgd door een nieuwe, nog grotes
ker aantijging : Van Steenkiste zou tijdens de rellc-
ties te Oostende zijn werk niet naar behoren hebben 
^er^icht. Dat deze beschuldiging - zelfs indien ze 
een grond van waarheid zou bevat hebben - iii geen 
enkel geval het voorwerp \an een grootscheeps 
gerechtelijk onderzoek kan uitmaken, decide Vossen 
blijkbaar niet : de boterprokureur was te hard ^an 
stapel gelopen, kon niet meer terug en bleet dan 
maar wanhopig zoeken naar een stok om de hond 
Van Steenkiste te slaan. 

Een radeloos man wordt dubbel onverstandig : Vos
sen dreef het spelletje zo ver, dat hij huiszoekingen 
liet verrichten op de zetel van de V.V.t). en ten hui7a 
van de sekretaris van deze vereniging, de heer De 
Troyer te Ninove - overigens een onberispeh k aiub-
tenaar met een reputatie als een klok iii <le meest 
diverse Vlaamse kringen. 

Het in beslag nemen van de dokumentaiie \<in de 
V.V.0. ten huize Van Steenkiste en de luiis/oekingcn 
op de zetel en bij de algemene sekretaris hebben \ a a 
de « zaak Van Steenkiste » thans volop de « /.aaJc 
\ ossen » gemaakt - de zaak van prokureurs d e aaa 
politiek doen op hun manier, vanuit hun aniht. 

De intimidatiemaatregelen tegen de V.V.O. werden 
door gans Vlaanderen aangevoeld als een direkte 
aanslag op het Vlaams verenigingsle\en c i'i' smdi-
kale vrijheid, als een belediging en een ejrrool vo )r 
de honderden ambtenaren wier voornaamste /.org het 
is dat de Bclgiscl'e wetten - ook 'Ie taalwetten ! -
worden toegepast. 

Zi| liel)ben d \ai enb(n en een nieuw luht yewuipe'i 
op het hele geval roni! de t)ostendse adiunkt polit e-
kommissaris. De dokumenlen die met ^o\eel iiver 
opgespoord werden door het gei echt, handelden over 
taaladxie/en die Van Steenkiste had ingewonnen liij 
de V.V.O. en die betrekking hadden op de dien.sten 
\an mijnlieei Vossen. \ a ai de beschuldigingen !egen 

. . . Piers, gewezen V.V.B.-er en maisjeerder door Biiissel ... (lees verder bovenaan h\/.. 3) 
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DC VOLKSUNMI 

VIJPDAGENWEEK 

Geachte Heren, 

\Nu het nieuwe parlenientiür 
jaar voor de deur staat, willen 
wij - of beter gezegd eisen wij 
- onmiddellijk en zonder uitstel 
de wet op de \ijfdagenweek 
(met behoud van loon). 

De kleurvakbonden (A.C.V. -
A.B.V.V.) programmeren dat 
reeds zolang, maar in daden om
zetten is een andere kwestie ! 

Kr zijn reeds verscheidene 
firma's waar de \i|fdagen\\eek 
\ an toepassing is, maar er ziin 
ook nog %eel werkgevers, die 
steeds maar laten N\ erken tot 12 
uur 's zaterdags of soms nog 
later. 

Zolang de wet niet gestemd is 
en toegepast dient te worden, 
zullen de werkgevers naar wil
lekeur de zaterdag laten wer
ken. Als de werkgevers de men
sen dan toch doen werken, dan 
maar betalen aan 100 % ; dit is 
een radikaal middel om het af 
te leren. 

Voor bedrijven die niet slil 
kunnen vallen is er altijd een 
speciale regeling mogelijk. 

Dat IS de wens van vele werk
nemers en wij hopen dat de wet 
er zo spoedig mogelijk komt en 
van toepassing zal zijn vanaf t 
januari 1966, met de nodige 
sancties. 

A.D.B. - Schoten. 

SPANJAARDEN VOORBEELD 

Mijnheren, 

Ja, onze Spanjaarden voelen 
zich in Brussel thuis. 

Nauwelijks een paar jaartjes 
waren nodig, om Spaanse mis
sen, eigen lokalen en een beetje 
kultuurleven op te bouwen. 

De Spaanse bars, restauranis 
en winkels floreren en schieten 
als paddestoelen uit de grond. 
Vele Brusselse handelaars han
gen zelfs in het Spaans opge

stelde uitnodigingen op deur en 
uitstalraam : « Vrienden Span-
jaardei}... Welkom >. 

Na 135 jaar België brachteit 
onze Vlamingen het op velerlei 
gebied nog zoxer niet ! 

Naar het schijnt is dit alles 
maar zacht van wal steken en 
de Spanjolen voelen er maar 
heel weinig voor om de mooie 
Franse taal te gaan leren. Tal 
van Brusselaars hebben deze 
taak op zich willen nemen, doch 
spreken nu zelf al wat Spaans. 

A.C. - Brussel 16. 

A.V.Y. 

Waarde Bedaktie, 

In uw nummer van 18 septem
ber 11. breekt C.P., Gent een lans 
voor het Algemeen Vlaams Vak-
\erbond. 

Tot tweemaal toe heb ik mij 
schriftelijk tot dit verbond ge
wend met een vraag voor aan
sluiting. Nooit heb ik antwoord 
bekomen. 

Is het A.V.V. een sindikaat 
dat geen leden WIL, of houdt 
het misschien zwarte lijsten ? 

J.F. - Maaseik. 

OOSTENRIJK 

Geachte Heren, 

Een vriend zond mij uw week
blad, waar U het hadt over « De 
Rooms-Rode Koalitie », waarin 
Oostenrijk, tenminst* politiek 
gezien, als een schrikbeeld afge
schilderd wordt. 

Uw beeld is een vals beeld 
van de werkelijkheid hier in 
Oostenrijk. Dat er mistoestan
den zijn, daar is het wel iedere 
Oostenrijker mee eens, maar 
waar zijn die niet ? Maar daar
om alles zo schrikwekkend af te 
schilderen lijkt me al te bont. 

Ik sta hier lang genoeg in de 
staatsuniversiteit, die direkt on
der de bevoegdheid van het 

Ministerie van Onderwijs staat, 
om te vleten hoe ongegrond dit 
artikel is. Hier (en dat is toch 
een uiterst belangriik domein 
van het openbaar le\ en, meen 
ik) is totaal mets te bespeuren 
^an « het belangrijkste persoon
lijk document : een lidmaat-
schapskaart van een der grote 
partijen >. Van de meeste kolle
ga's die ik hier ken, weet ik dat 
ze tot geen enkele partij be
horen. 

Doorslagge\end is de weten
schappelijke waarde van de kan
didaat. Dat de partij hier niet 
meespeelt bewijst wel mijn 
eigen benoeming aan deze 
staatsuniversiteit. Het zou ge-
makkelüker geweest zijn een 
partijkandidaat te nemen, dan 
wel de ingewikkelde proceduur, 
verbonden aan de benoeming 
van een buitenlandse leerkracht! 
Ik v,il de moeilijkheden en de 
enkele mistoestanden niet weg-
praten, maar deze zijn niet erger 
dan elders. 

dr. A.D., - Wenen. 

HET SIGNALEMENT 

Waarde Redaktie, 

Het signalement, verplichtend 
voor de 2e en 3e kategorie, dat 
ten doel heeft het bestuur in te 
lichten over de waarde, gechikt-
heid, prestatie en verdienste van 
een ambtenaar, is steeds aan 
gerechtvaardigde kritiek bloot
gesteld en de meeste ambtenaren 
zijn er tegen. Het is een publiek 
geheim dat meerdere oversten 
die zelf een bron van ergernis 
zijn én in de ogen van de amb
tenaar én in de ogen van de pu
blieke opinie, instaan voor de 
samenstelling van de beoorde-
hngsstaat en dit kunnen doen 
naar willekeur. In de meeste ge
vallen is niet dat de hoedanig
heid van de ambtenaar die aan 
de basis ligt van de beoordeling, 
maar wel dat de ambtenaar in 
de « gunst » staat \an de « be
oordeier ». Het is een machtig 
wapen voor de grote syndikaten, 
daar het een publiek geheim is, 
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dat vele oversten ook een syn-
dikale ranfi bezitten. Het « sig
nalement ï is dan ook een ver-
ouderd stelsel dat reeds vele 
goede elementen heelt ontmoe
digd en in hun opgang geremd. 

J.B. - Merksem. 

AMNESTIE 

Waarde Redaktie, 

De samenzwering van het stil
zwijgen blijft maar steeds % er-
der duren. De v. andaden uit de 
repressie-tijd worden steeds 
maar in de sergeethoek gescho-
\en. En dat wanneer deze zwar
te bladzijde uit onze geschiede
nis door een man als Soudan 
geschand\lekt is geworden als 
volgt : « Het gerecht der bevrij
ding, dat waren rechtbanken uit 
de tijd der Franse revolutie. Het 
gepeupel woonde de zitting bij 
er eiste bloed. En de pers, het 
gerecht ga\en toe »•. Dit naar 
aanleiding \an de moord op 
Yindevogel. Deze edele figuur 
mag niet vergeten worden. Het 
is nog steeds de taak van de 
Vlaamse beweging (en niet de 
minste) luid amnestie te eisen. 
Wij zijn niet belust op weer-
wraak. Maar in de mate dat wij 
zullen ijveren om de idealisten 
volledig in ere te doen herstel
len, zit een waarborg verscho
len voor onze toekomst. Niet 
alleen de materiële belangen 
van ons volk zijn van belang, 
maar ook ons geestelijk erfgoed. 

De Volksunie-parlementsleden 
weten daar een grote taak voor 
hen weggelegd. 

H.B. - Erembodegem. 

BENOEMINGEN BIJ HET LEGER 

Mijnheer, 

De brief van J.R., uit Wemmel, 
\ \aarin deze de verdediging op
neemt van de persatlaclie van 

• 
Beter 

Landsverdediging, kolonel Lau
rent, noopt wel tot wat meer 
kommentaar. 

Ik weet door ondervinding -
ik heb minstens 15 Waalse chefs 
gekend en van zeer nabij bestu
deerd - dat de meeste Waalse 
officieren niet voldoende soepel 
zijn om met Vlamingen om te 
gaan. Ze kunnen zich niet ont
doen van een verouderd pater
nalisme in de gunstigste geval
len. 

Is het dan te verwonderen 
dat elke benoeming van een 
Waalse officier vol argwaan 
wordt ge\olgd ? 

Is het te \ erwonderen dat de 
Vlamingen geen vrede kunnen 
nemen met benoemingen bij het 
leger waar Waalse officieren, 
omdat ze zogezegd grondig Ne
derlands kennen, bij de Vla
mingen worden gerekend ? 

Nochtans, de politiek van 
onze ministers van Landsver
dediging gaat nog steeds in die 
richting. Als bv. 10 Vlamingen 
worden benoemd naast 30 Wsr 
len, dan worden die cijfers als 
volgt verdraaid. « 40 benoemin
gen zijn geschied ; 10 behoren 
tot het Nederlands stelsel, 13 
hebhen bewezen de grondige 
kennis van het Nederlands te 
hebben terwijl er 7 zijn, die 
FEITELIJK ook grondig Neder
lands kennen ; de 10 andere be
horen tot het Frans stelseL 
Werden dus benoemd : 10 van 
het Frans taalstelsel naast 30, 
die bij het Nederlands taalstel
sel kunnen gerekend worden » 1 

Als we die redenering om
keren, dan kan terecht beweerd 
worden dat geen enkele officier 
van het Nederlands taalstelsel 
werd benoemd : alle Vlamingen 
immers kennen het Frans gron
dig. 

M C.V.I). Schaarbeek. 

De redaktie draagt geen verant-
woordeU.lklieid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de leiers-
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

Ik 
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^ a n K . . 
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OE VOLKSUNIE ' 

de volksunie 

en Oostende 

De Volksunie kan niet lijdzaam toe
zien, dat tegenover Vlaamse ambte
naren en Vlaamse verenigingen een 
kampanje van intimidatie en van 
verdachtmaking wordt gevoerd. 

De parlementsleden der Volksunie 
kregen reeds opdracht om de zaak 
Van Steenkiste, samen met een reeks 
andere hoogst merkwaardige initia
tieven van het gerecht, op het parle
mentaire vlak te behandelen dadelijk 
na de hervatting van de zittingen in 
Kamer en Senaat. 

Het Dagelijks Bestuur der partij 
'heeft deze week een vergadering aan 
de zaak Van Steenkiste-V.V.O. gewijd. 
Na afloop dezer vergadering werd vol
gende motie aan de pers overhandigd. 

« Het Dagelijks Bestuur van de Volks
unie, te Brussel vergaderd op 30 sep
tember, 

Heeft met verontwaardiging kennis 
genomen van het voortvarende en par
tijdige optreden van de gerechtelijke 
instanties tegen de adjunkt-politiekom-
missaris van Oostende, de heer Van 
Steenkiste en tegen het Verbond van 
het Vlaamse Overheidspersoneel. Dit 
zeer brutale optreden tegen Vlaamse 
verenigingen en initiatieven steekt 
schril af bij de lankmoedigheid 
waarmede wordt opgetreden tegen de 
Waalse hetzers in de Voerstreek en de 
franskiljonse manifestanten zoals te 
Knokke, of zelfs tegen de anarchisti
sche herrieschoppers zoals te De Panne. 

Ziet in het optreden tegen het Ver
bond van het Vlaamse Overheidsperso
neel een doelbewuste intimidatiepoging 
tegen het Vlaams verenigingsleven en 
de sindikale vrijheid. 

Deze feiten stellen eens te meer het 
probleem van de rekrutering van de 
magistratuur in Vlaanderen, die tot 
dusver klaarblijkelijk hoofdzakelijk 
werd aangeworven in volksvreemde 
kringen ». 

Senator Wim Jorissen richtte zich 
daarenboven op 27 september met 
volgende parlementaire vraag tot de 
minister van Justitie : 

« D& zaak van adjunkt-politiekommis-
saris Van Steenkiste te Oostende blijft 
grote beroering verwekken in het 
Vlaamse land, omdat de openbare me
ning hier machtsmisbruik met politieke 
achtergrond vermoedt. 

Tegen een tot nog toe onbesproken 
en voorbeeldige ambtenaar met een 
vlekkeloze dienststaat werd op een on
gebruikelijke wijze opgetreden, waarbij 
een eerste beschuldiging, «schending 
van hef beroepsgeheim » naderhand op 
een perskonferentie van de Brugse pro-
kureur omgebogen werd tot « dienst-
verzuim », tweede beschuldiging die on
middellijk verzwond als sneeuw voor 
de zon. 

Het optreden tegen adjunkt-politie-
kommissaris Van Steenkiste wegens 
«schending van het beroepsgeheim » 
gebeurde een maand na de feiten, veer
tien dagen na de deelneming van de 
heer Van Steenkiste als vrije staatsbur
ger aan een Vlaamse betoging en on
middellijk nadat een Oostends gemeen
teraadslid daarom een perskampanje 
tegen deze adjunkt-politiekommissaris 
begonnen was. 

Nu zou het een zware slag zijn voor 
de demokratie in België, indien men 
aan de ambtenaren, die nu reeds meer 
dan een achtste van de aktieve bevol
king van ons land vertegenwoordigen, 
zou verbieden buiten hun diensturen 
vrij voor hun politieke opvattingen uit 
te komen. 

De huiszoeking bij de heer Van 
Steenkiste ging gepaard met een uitge
breide macht sont plooiing. Prokureur, 
onderzoeksrechter, eerste substituut, 
kommissarissen en inspekteurs van de 
gerechtelijke politie en verscheidene 

andere agenten waren op de been. Er 
werd een show van gemaakt. Dit on
derzoek stond in volledige tegenstelling 
tot een onderzoek onlangs gevoerd te
gen een ander vooraanstaand lid van 
de Oostendse politiemacht, waarbij 
met de passende diskretie werd opge
treden. Dezje man had echter een an
dere politieke overtuiging dan de heer 
Van Steenkiste. 

Terecht betitelde het Verbond van 
het Vlaams Overheidspersoneel, waar
bij de heer Van Steenkiste een verant
woordelijke funktie vervult, het optre
den van de prokureur van Brugge als 
intimidatie en als herinnerend aan ge
bruiken in ondemokratische staten. 

De Brugse prokureur heeft dan, als 
klap op de vuurpijl, ook nog een huis
zoeking laten verrichten op het alge
meen sekretariaat van het Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel en bij de 
algemene sekretaris van het Verbond. 
Deze aanslag op het Vlaamse vereni
gingsleven, waar niemand nog durfde 
van dromen, dreigt in Vlaanderen het 
diskrediet te werpen ook op die pro-
kureurs die een voorbeeldige objekti-
viteit aan de dag leggen. 

De minister gelieve me mee te delen: 
1. of hij vindt, dat mag getornd worden 
aan het grondwettelijk recht van een 
ambtenaar op vrije politieke overtui
ging en op het recht, op demokratische 
wijze voor deze overtuiging uit te ko
men ? 
2. of hij vindt, dat het past op vrij 
wankele gronden huiszoekingen te la
ten verrichten bij voorbeeldige ambte
naren en dit met dergelijk ongebruike
lijk machtsvertoon 7 
3. welke maatregelen hij denkt te tref
fen om dergelijke feiten in de toekomst 
te voorkomen ? ». 

mijnheer weetal 

op het matje 

Te Oostende wordt niet alleen over 
het « geval Van Steenkiste » gepraat. 
Men spreekt er ook ronduit over een 
ander «geval», dat een even schril 
licht werpt op de houding van burge
meester Piers. 

Tijdens de verboden Vlaamse beto
ging van 22 augustus — namiddag 
van de IJzerbedevaart — waren een 
aantal B.O.B.-leden in burgerpak 
druk doende om foto's te maken van 
iedereen die zich in de omgeving van 
de betoging en van de daaropvolgen
de relletjes bevond. Dat is op Vlaams-
gezinde betogingen een gebruikelijke 
«metode» en het verklaart meteen 
(tussen haakjes gezegd) waarom 
sommige betogers zo weinig scheutig 
zijn op mensen met kamera's. 

Nu blijkt het, dat de speurders op 
de tijdens hogervermelde betoging 
genomen foto's de aanwezigheid vast
stelden van een zekere heer Julien 
Van Remoortere. U herinnert zich de 
naam nog ? Inderdaad : de heer Van 
Remoortere bracht het destijds in 'n 
populair T.V -programma tot « Mijn
heer Weetal» en dankt daaraan een 
bekendheid ook buiten de grenzen 
der stad Oostende, waar hij keurop
steller is bij de derde afdeling der 
stadsdiensten. 

Nu is het allerminst bewezen dat de 
populaire «Mijnheer Weetal» ook 
maar in de verste verte iets te ma
ken had met de betoging van 22 au
gustus; hoogstwaarschijnlijk bevond 
hij zich, zoals zoveel nieuwsgierige 
Oostendenaars, tussen de massa van 
hen die eens even poolshoogte kwa
men nemen. 

Blijkens het verhaal dat te Oosten
de de ronde doet, moet burgemeester 
Piers er echter een andere opvatting 
op nahouden Kijker of geen kijker, 
deelnemer of geen deelnemer, fla
mingant of geen flamingant, nieuws
gierige of geen nieuwsgierige, toeval-

(vervolg van blz. 1) 

de adjunkt-politiekommissaris kwam deze week eindelijk weer een groter 
stukje waarheid aan het licht : Van Steenkiste heeft blijkbaar het lef gehad, 
inzake toepassing van de taalwetten er een andere mening op na te houden 
dan de gerechtelijke diensten te Brugge. Een ambtenaar die de toepassing 
van de wet eist ook door mijnheer Vossen of door het gerecht, dat moet 
de boterprokureur voorkomen als majesteitsschennis. Majesteitsschennis zal 
dan ook wel de nieuwste aanklacht tegen Van Steenkiste heten 1 
Inmiddels' blijft Vlaanderen solidair met de Oostendse politie-officier. De 
Vlaamse pers houdt het been stijf ; ook de socialistische « Vooruit » schreef 
behartenswaardige dingen over de zaak Van Steenkiste, terwijl de « Volks
gazet » zich hult in een stilzwijgen dat - voor wie het huis kent - niets 
anders dan een vorm van solidariteit kan betekenen. Zelfs « De Standaard », 
meer dan ooit aan de leiband van de Oostendse burgemeester, schoonbroer 
Piers, kon er niet aan uit een schijn van een schim van protest van tussen 
de samengeknepen lippen te persen : Ie ridicule ne tue plus ! 
Eén enkele man werd bereid gevonden om de radeloze prokureur bij te 
springen : Piers achtte het nodig, in de Oostendse gemeenteraad de Volks
unie-woordvoerder te lijf te gaan met de als belediging bedoelde betiteling 
« ekstremist ». Hij vond het gepast, de onberispelijke ambtenaar Van Steen
kiste te ontbieden en hem - onder de neus van heel het land, want daarop 
kwam het neer ! - te laken wegens zijn aanwezigheid op de betoging te 
Oostduinkerke. Voortaan weten we beter dan ooit, wat we aan de Oostendse 
C.V.P.-Burgemeester hebben. 

T. van Overstraeten. 

lig of niet : de aanwezigheid van de 
heer Van Remoortere op de foto's 
volstond blijkbaar, opdat Piers zijn 
stadsbediende ontbood om hem eens 
« onder handen te pakken » en hem 
te bedreigen met sankties. 

Zelfs de rijkswacht legde plots een 
meer dan normale belangstelling voor 
de handel en wandel van de heer Van 
Remoortere aan de dag en ontbood 
«Mijnheer Weetal > om hem eens 
aan de tand te voelen. 

Zodat we te Oostende eigenlijk 
minder dan ooit met een « geval Van 
Steenkiste » zitten, maar kennelijk 
met een « geval Oostende > dat eigen
lijk een « geval Piers » is. 

Gezegende stad, waar het voor een 
stadsbediende volstaat dat hij op een 
goede keer zijn zondagwandeling in 
de verkeerde richting maakt, om kort 
daarop op het matje geroepen te 
worden door zijn burgervader. Geze
gende stad, waar de burgemeester zo 
voortreffelijk het wapen van de 
sankties en het spookbeeld van de 
gebroken loopbaan hanteert om zijn 
personeel binnen de grenzen van een 
blinde kadaverdiscipline te houden. 

zeilkampioen 
"de zeewacht" 

De heer Jacques EUeboudt beoefent 
in zijn vrije uren een hobby die hem 
blijkbaar ook in zijn beroepsbezighe
den uitstekend van pas komt. De 
heer EUeboudt. uitgever vaa het 
Oostends weekblad «De Zeewacht», 
is namelijk een hartstochfceftjk zeiler 
en bracht het in deze sport zelfs tot 
een Belgische kampioentitel. 

Ook als journalist blijkt de Oost
endse topzeiler de regels van het 
overstag gaan en laveren uitstekend 
te beheersen Nooit zagen we 'n draak 
of 'n botter zo vlug voor de wind gaan 
liggen, als «De Zeewacht» het deed 
voor de opstekende proteststorm aan 
de Westvlaamse kust. 

Twee weken geleden wijdde het 
blad aan de flamingantische betoging 
te Oostduinkerke een smerig stuk 
over verschillende bladzijden, over
vloedig voorzien van « uitgekozen» 
fotomateriaal. In datzelfde nummer 
van «De Zeewacht» plaatste het 
Oostends P.V.V. - gemeenteraadslid 
Hermans zijn verklikkingsbrief, die de 
zaak Van Steenkiste aan het rollen 
bracht. 

Tot onze mateloze verbazing kre
gen we verleden week een héél an
dere « Zeewacht» in handen. Zeven 

dagen hadden volstaan, om topzeiler 
EUeboudt radikaal van koers te doen 
veranderen. Inderdaad : een kam
pioenen-prestatie ! 

Lees en geniet mee van de wijze, 
waarop het kustblad thans de P.V.V.-
er Hermans — kort tevoren nog dé 
ware* Jacob in de redaktie aan de 
Ijzerstraat — te lijf gaat : « Het kain 
wel een beetje lachwekkend lijken dat 
juist een mandataris van de partij 
voor vrijheid en vooruitgang een bom 
heeft doen ontploffen die precies de 
zo hooggeroemde vrijheid — in casu 
de vrijheid van opinie — in het ge
drang brengt». Of enkele lijnen ver
der : «Maar zoals het P.V.V.-raads-
lid in kwestie zich waarschijnlijk ver-
gallopeerd heeft en niet eens de erge 
gevolgen van zijn brief aan het stads
bestuur heeft voorzien, zo heeft ook 
het B r u g s parket zich vergal-
lopeerd...». 

Toen we dat lazen, zijn we nog 
eens op bladzijde één naar de titel en 
de verantwoordelijke uitgever van het 
blad gaan kijken. J a hoor, het was 
dezelfde « Zeewacht » en dezelfde El-
leboudt van een week voordien. Maar 
met gereefde zeilen thans, gejaagd 
door een endere wind. 

Hoe sterk de windkracht is die El-
leboudt zo plots van richting deed 
veranderen, kon men aflezen uit de 
lezersrubriek : praktisch anderhalve 
bladzijde lang in kleine druk, brief 
na brief over de vernederlandsing 
van de kust en het geval Van Steen
kiste. 

Het is onbegonnen werk, uit deze 
brievenlawine te gaan citeren. Stip
pen we toch aan dat de overgrote 
meerderheid van de brieven het op
nam voor de adjunkt-politiekommis
saris en voor een definitieve aanpak 
• an de vernederlandsing der kust. 
Uiteraard waren deze brieven groten
deels afkomstig van kustbewoners, 
wier standpunt des te v/aardovoller is 
omdat het van meet af aan rekening 
houdt met de specifieke toeristische 
en kommerciële belangen. 

Na lezing van deze spiksplinter
nieuwe « Zeewacht » en na onszelf de 
tijd gegund te hebben om onze ver
bazing te laten bekomen tot grinni
kende voldoening, hebben we filozo-
fisch besloten dat er in de hemel 
méér vreugde bestaat over één be
keerling enz... 

We leerden er vooral uit, hoe prik
kelbaar de Vlaamse openbare opinie 
is geworden en hoe massaal ze spon
taan reageert. 

Degenen die het geval Van Steen
kiste in gang hebben gezet, weten 
waar het begonnen is. Maar niemand 
weet momenteel waar het zal eindi
gen. Eén ding staat vast : het belooft 
nu reeds in de geschiedenis van de 
jongste decennia Vlaamse Beweging 
een gebeurtenis met grote G te wor
den ! 

« Wien de goden willen verderven, 
slaan zij met blindheid»... 
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RNOrCN 
open brief 

aan Jan Piers 
gewezen V.rv'JS -er 
OOSTENDE 

Heer Burgemeester, 

Gij krijgt in de Vlaamse Beweging iedere dag wat meer 
naam en faam. Mogen we uw jongste adelbrieven eens even 
optellen ? De betoging van 22 augustus voor de vernederlandsing 
van de kust hebt gij kortweg demokratiscli verboden, waarna 
gij uw koffers pakte en met de noorderzon vertrokken zijt, de 
zorg voor het handhaven van uw verbod overlatend aan anderen. 
Adjunkt-politiekommissaris Van Steenkiste werd door u op liet 
matje geroepen om zich de levieten te horen lezen over zijn 
aanwezigheid op de toegelaten betoging te Oostduinkerke. Mijn
heer Weetal kwam er nauwelijks genadiglijker van af, toen het 
Speurend Oog hem op foto's van de Oostendse betoging ontwaard 
had. En tenslotte dan uw fameuze opmerking in de Oostendse 

• gemeenteraad van verleden week vrijdag. 

Op die zitting werd het woord gevoerd door ons gemeente
raadslid Leo Van de Weghe, die interpelleerde over heel de 
aangelegenheid van de vernederlandsing der kust, inclusief de 
incidenten van de jongste weken. De pers — om u te dienen hou
den we het bij een katolieke krant, de « Gazet van Antwerpen » 
•— wist over deze interpellatie te vertellen dat * de toon ervan 
zeer gematigd was en de raad J^sterde met de grootste aan
dacht ». 

Uw repliek, heer burgemeester, begon met de voor een man 
van uw academische en intellektuele standing buitengewoon 
beleefde opmerking dat interpellant Van de Weghe een « eks-
tremist » is. Dergelijke sluitende argumenten uit de mond 
van een academicus, burgemeester, standaardvedette «n noem 
maar op, slaan ons gewoonweg met ons gat tegen de grond. We 
zijn er nóg kapot van. 

En dan vragen wij ons af, heer burgemeester : waar haalt 
dat Janneke Piers toch het recht om de demokratie aan zijn 
(lange) molières te lappen, om de staf te breken over ambte
naren die buiten hun diensturen gebruik maken van de rechten 
die de moraal én de grondwettelijke vrijheden hen waarborgen, 
om van uit de hoogte van zijn langtandige verwaandheid te 
dekreteren dat een fatsoenlijk mijnheer die hem niet aanstaat 
een ekstremist is? We vragen het ons des te meer af, bleke Ado
nis, omdat ons hardnekkig geheugen in illo~tempore uw vol
dane en berekende aanwezigheid aan het hoofd van ekstremis-
tische horden eens en voor goed heeft geregistreerd. 

Er was, straffe burgemeester, namelijk een tijd dat uw naam 
en titulatuur de ledenlijsten sierde van de Vlaamse Volksbewe
ging. Het was voor een Vlaams CVPistje, \ooral als het zijn 
bedsponde deelt met de dochter van wijlen de heer Sap, des
tijds uiterst behendig en voordelig om een stevige vlaamsge-
zindheid te afficheren. Hertoginnedal en de elastieke terugtocht 
van de De Saegers op de van tè" voren gereedgemaakte stellin
gen moesten nog komen : mannen van uw kaliber speelden op 
Vlaamse beweging gelijk in het achtbaar kasino van uw stad 
gespeeld wordt op pair of op impair, op rood of op zwart. Om 
de winst. Een stekelbaarsje uitgooien om een snoek te vangen. 

Zo zagen wij U, heer burgemeester, in uniform — want 
getooid met de versierselen van uw hoog ambt, te Brussel op
stappen in de eerste grote incidentenrijke Mars waarvan de 
doeleinden heel wat verder reikten dan de betogingen te Oos
tende of te Oostduinkerke. Gij liept er alles behalve beschaamd 
bij : rechtop, door uw lengte een figuur die niet te overzien 
•was, extra gekiekt voor pagina één van de familiale Maatschap
pelijke. Opgewekt, met de stevige stap van de man die verdomme 
•weet wat hij wil en die zich eens stevig in de kijker wenst te 
hijsen, stondt gij levensgroot op de goede oude beurstrappen 
die er al zoveel hebben zien komen en gaan. 

Maar sinds Hertoginnedal : rien ne va plus op de Vlaamse 
roulette. Gedaan met het wind maken en het laten vliegen vaa 
blauwvoeten, uit met het tonen van klauwen en tanden (hm, 
hm!). Toen in uw bloedeigen gemeenteraad hls majesty's most 
loyal opposition eens voorzichtig informeerde hoe het nu ei
genlijk zat met dat lidmaatschap van de VVB, liet gij op uw 
beminnelijkste verlegen glimlach de verontschuldiging volgen 
* dat een burgemeester van zo veel sosjeteiten lid is », 

Inderdaad, Piers-van-mijn-kloeffen : om der wille van de 
smeer likt de Jan de kandeleer. Een vogelpikmaatschappij, een 
geitenfokvereniging, een kanariebond, het erevoorzitterschap 
van Het Werk Van De Akker en De Bond Ter Bescherming Van 
Getatoueerden, zelfs een VVB : het kan allemaal eens van pas 
komen om de zo begeerde zetel op het podium te helpen schra
gen. En mag het niet meer of komt het wat ongelegen of vergt 
het een klein beetje Zivilcourage of brengt het zijn intrest niet 
meer op : weg die bond, gedaan met die vereniging, uit en amen 
reet de VVB. 

Gij moet. Jan Piers, wel een heel triestige sinjeur zijn om 
met nauwelijks een dubbel dozijn maanden speelruimte te evo
lueren van een Vlaams marsjeerder tot een piersewaaier die 
het lef heeft om ambtenaren de jas uit te kloppen alleen en uit
sluitend omdat zij thans bescheiden en plichtsbewust doen wat 
gij hen met de glimlach van Mona Lisa en met dat koud-bere-
kenend computertje in uw verstandig achterhoofd hebt voor
gedaan. 

dio Genes. 

V E R D E L E N D E 

R E C H T V A A R D I G H E I D 

Op zondag 27 september 
werd in een kerk te Knokke 
op luidruchtige wijze betoogd 
door franstalige jongeren. Zij 
hadden hun betoging opval
lend aangekondigd in een 
Brugs weekblad. De gerechte
lijke diensten waren dus ver
wittigd en waren ook aanwe
zig in de kerk. Zij traden 
echter niet op : noch om ie
mand op te leiden, noch om 
identiteitskaarten op te ne
men. 

Bij soortgelijke manifesta
ties van Vlaamse jongeren 
tegen franstalige preken 
eveneens aan de kust, waar
bij het heel wat minder ru
moerig toeging, dienden de 
betogers hun identiteitskaart 
te tonen, kwam het tot be
keuringen en werden perso
nen opgeleid die soms uren
lang vast gehouden bleven. 

Wij hebben hier te doen 
met dezelfde gerechtelijke 
diensten en m e t dezelfde 
Brugse prokureur, die zich 
eveneens onderscheidde door 
zijn o p t r e d e n tegen een 
vlaamsgezlnd Oostendse ad
junkt-politiekommissaris, zo
dat de objektiviteit van de 
Brugse gerechtsmacht erg in 
opstraak komt. 

S e n a t o r Wim Jorissen 
schreef bovenstaande tekst 
aan de mmister van Justitie 
en verzocht om antwoord op 
de er aan vastgekoppelde par
lementaire vragen hieronder: 

« Waarom worden hier twee 
maten gebruikt ? 

Welke maatregelen denkt de 
minister te treffen om er voor 
te zorgen dat voortaan de 
verdelende rechtvaardigheid 
juist gespreid wordt over alle 
Belgen, d o o r een objektief 
optreden ? ». 

de taal der cijfers 
Senator Wim Jorissen verzocht de Minister van Nationale 
Opvoeding een opgave van de verdeling der manda t en en 
kredieten, vers t rek t door he t Nat ionaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek voor he t dienst jaar 1965-1966. 
We brengen he t antwoord, waaru i t eens te meer de « mi-
norizatie » van Frans België blijkt, h ieronder : 

Aangevr. Toegek. 
Fr. Ned. Fr. Ned. 

Navorsingsstagairs 75 56 51 34 
Aspiranten 141 68 99 51 
Aspiranten (1ste hern. ) 47 17 47 17 
Aspiranten (2e hern . ) 50 8 48 8 
Aangestelde navorsers 49 10 30 4 
Aangestelde navorsers ( h e m . ) 2 2 2 2 
Bevoegdverklaarde navorsers 15 3 9 2 
Bevoegdverklaarde navorsers ( h e m . ) 6 3 6 3 
Geassocieerde navorsers 2 — 1 — 
Geassocieerde (hern.) 1 — 1 — 
Kredieten aan navorsers : aanta l 133 62 74 36 

Het totaal bedrag voor de verschil lende kategorieën be
droeg : aangevraagd door franstaligen 38.602.555; door ne-
derlandstal igen 20.701.393; toegekend aan franstaligen 
16.231.463; aan nederlandstal igen 10.664.348. 

J 

LEO VAN DE WEGHE... 

Tussen de beide wereldoor
logen is het Vlaams-natio-
nalisme er nooit in geslaagd, 
binnen te dringen tot in de 
Oostende gemeenteraad. De 
taak om de deur van de 
raadszaal open te breken, 
bleef voorbehouden aan de 
Volksunie. 

Sinds oktober van verleden 
jaar zetelt Leo Van de We
ghe als raadslid van de stad 
Oostende : een prestatie die 
hem en zijn vrienden lot 
eer strekt. 

Leo Van de Weghe is een 
gewezen koloniaal. Degenen 
die, zoals hij iarenlang onder 
de « koperen ploert » hebben 

AdjunktpoUtiekommissaris E. Van Steenlclste 

geleefd, doen het wanneer 
zij de ouderdom van Leo Van 
de Weghe hebben, meestal 
kalmpjes aan. Ons Oostends 
raadslid schijnt echter aan 
een tweede flamingantische 
jeugd begonnen te zijn. In de 
meest diverse kringen wordt 
hij gewaardeerd omdat hij 
hoffelijkheid, bezadigdheid 
en ruimdenkendheid koppelt 
aan een stugge vasthou
dendheid op het stuk der be
ginselen. 

Deze principieel onverzet
telijke maar overigens beza
digde, door jarenlange erva
ring gerijpte flamingant 
werd tijdens de jongste Oos
tendse gemeenteraad door 
het oppervlakkig praatvent-
je Fiers voor « ekstremist » 
gescholden. 

Het is nochtans van Leo 
Van de Weghe dat sinds jaar 
en dag de talloze pogingen 
uitgaan om op een soepele 
wijze, zonder lawaai en be
togingen, de vernederland
sing van de kust te bevorde
ren. Het is deze «ekstremist» 
die sinds jaren reeds pleit 
voor de oprichting te Oos
tende en elders aan de kust 
van een bijzondere taaikom
missie, waarin vertegen
woordigers zouden zitten van 
de verschillende politieke 
partijen, van de grote 
Vlaamse kultuurverenigin-
gen, van de middenstands-
en hotelhoudersverenigin
gen. 

De hofteUjke, bezadigde 
Van de Weghe is echter niet 
de laatste om, wanneer rede 
en dialoog geen aarde aan 
de dijk brengen, het voor
beeld te geven door kalm en 
onverzettehjk de andere 
weg — die van betogingen 
— te gaan-

Indien er aan de kust wat 
minder praatvaars zoals J a n 
neke Fiers en wat meer men
sen met gezond verstand zo
als de « ekstremist > Van de 
Weghe zaten, het taalpro
bleem zou er rap opgelost 
zi,m. Wat meer is : opgelost 
tot; ieders tevredenheid, be
halve wellicht van de zeer 
mmieme minderheid der jn-
verzoenhjken en onbeleerba-
re taalimperialisten. 

file:///ooral
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KNOCKS LE ZOUTE 

Verleden zondag zijn les 
francophones de F1 a n d r e 
i n d e Dominikanenkerk t e 
Knokke weer een stapje ver
der gegaan : toen daar de 
nederlandstalige preek be
gon, verlieten zij met enkele 
tientallen de mis. Bij hun 
terugkeer na de preek wer
den zij door enkele geestes-
genoten onthaald op hand
geklap. 

Maandenlang hebben de he
ren het liedje gezongen van 
de «Vlaamse onbeschaamd
heid in de kerken ». 

Nu laten zij een heel an
dere en minder schijnheilige 
klank horen : handgeklap 
en toejuichingen in_ volle 
kerk! 

Waar de Vlamingen (op 
fatsoenlijker wijze) betoog
den voor een elementair 
recht, is de franskiljonse 
herrie er op gericht te belet
ten, dat de Vlamingen in ei
gen land in eigen taal zou
den worden toegesproken. 

De « heren » hebben aan
gekondigd dat zij morgen 
zondag nog méér en beter 
zullen doen; zij verwachten 
versterking per autobus van
uit Brussel. 

Of zij er echter alleen zul
len zijn? 

EN HET G E R E C H T ? 

Het beste gerecht ter we
reld, dat te Antwerpen en 
aan de k u s t maandenlang 
geestdriftig en vol ijver 
jacht maakte op vlaamsge-
zinde preekprotestanten, vond 
het verleden zondag te Knok
ke blijkbaar totaal overbodig-
om op te treden. 

Het had op hetzelfde ogen
blik de handen vol met huis
zoekingen en intimidatiepo
gingen bij Vlaamsgezinde 
ambtenaars. 

Zoals in iedere echte kolo
nie, is er een hemelsbreed 
verschil in de gerechtelijke 
aanpak van vulgaire inboor
lingen en van kolonisators. 

De franskiljonse heer
schappen, opgetrommeld van 
zowat overal, hadden hun 

voornemen om te proteste
ren vooraf kenbaar gemaakt 
door een advertentie in een 
streekkrant-

Vossen moet ons dus voor
al niet komen vertellen, dat 
hij niet op de hoogte was 
van de francofone protest-
plannen. 

Maar kom, de arme boter-
vent kan ook niet overal te
gelijk zijn ; te Knokke en te 
Oostende. 

FETE DE LA WALLONIË 

Naar aanleiding van de 
jaarlijkse « Waalse feesten » 
— die eigenlijk « Belgische 
feesten » zijn, want ze val
len samen met de herden
king van de septemberdagei 
1830 — heeft de Luikse bur 
gemeester Destenay het in 
een toespraak nog maar een, 
gehad over « rimpérialism( 
f lamand ». 

Destenay borduurde nor 
maar eens voort op het ou 
de stramijn van Juul Des-
trée : « ils nous ont pris... ». 

Men zou waarlijk t ranen 
van ontroering en vertede
ring in de ogen krijgen, wan
neer men uit de mond van 
de Luikse burgemeester ver
neemt waartoe de Vlamingen 
zoal in s taat zijn : ekonomi-
sche diefstal ten nadele van 
Wallonië, ontmanteling van 
de Waalse industrie, roof van 
Waals grondgebied en on
telbare aanslagen op la lan-
gue maternelle, het Frans. 

Destenay gunt ons dan 
toch dat pleziertje : als we 
hem bezig horen, wanen we 
ons een ogenblik de onbe
twistbare bazen in het land. 

Hoe bitser,.,is M * ontwa-
"ken, van zodra de Luikse 

mond n a de slotzin dicht
klapt. 

BURGEMEESTER 
O P G E K N O O P T 

Te Wemmei waar een frans
kiljons burgemeester de plak 
zwaait heeft de Brusselse 
groep « Vlaams Verweer » de 
aandacht van de Vlamingen 
op deze imperialistische bur-

Men schrijft minister De Saeger het plan toe, de 
financieren met een nieuwe belasting van 1 fr 
juist was, weigerden de diensten van de minist 
Saeger wees er echter inmiddels reeds op dat 
zichtige vingerwijzing voor de autobezitters hier 
laatste departement om over nieuwe belastingen 
jardenverkwistingen van dit ministerie regelma 

verdere uitbouw van ons wegennet te willen 
per liter benzine. Toen gevraagd werd of zulks 
er het nieuws te bevestigen of te ontkennen. Dt 
de benzine nóg duurder is... in Frankrijk : voor-

te lande.' Openbare Werken is echter wel het 
te mogen spreken : sinds maanden zijn de mil-

ttge kopij voor gans de pers... 

gemeester gevestigd. Overal 
in de gemeente hingen aan-
plakbrieven «Ik spuw op de 
Vlamingen - De burgemees
ter ». In de buurt van het ge
meentehuis werd een stropop 
die de burgemeester voorstel
de opgeknoopt. 

Het is de zoveelste aktie 
van deze aktieve groep, die te 
Brussel uitstekend werk ver
richt. 

W A A R O M ? 

Op de parlementaire vraag 
van senator Jorissen betref
fende de incidenten te Oos
tende heeft de minister van 
Justitie geantwoord dat deze 
vraag er toe strekte, een ju
ridisch advies in te winnen 
en dat dit buiten het kader 

van de « V r a g e n en Ant
woorden » valt. 

Daar de Senaat samen met 
de K a m e r de wetgevende 
m a c h t vertegenwoordigt, 
heeft dit de nieuwsgierigheid 
van onze algemene sekretaris 
opgewekt en heeft hij de mi
nister gevraagd'op welke re
glementsbepaling hij steunde 
om op die wijze te antwoor
den. 

D i e reglementsbepaling 
schijnt inderdaad vrijwel on
bekend te zijn. 

« S L i J K D O R P » ? 

Door volksvertegenwoordiger 
dr. Goemans werd een parle
mentaire vraag gesteld aan 
de minister van Openbare 

Werken in verband met del 
onhoudbare toestand op de 
voornaamste invalsweg vas» 
de Antwerpse agglomeratie. 

Het gaat om de Grote 
Steenweg te Berchem, waar
op in 1964 een gemiddelde 
werd bereikt van 37.000 voer
tuigen per dag ! Sedert 27, 
augustus 1962 werden hier 
werken aangevat voor de ont
dubbeling van de rijweg. Dr. 
Goemans vroeg de minister 
wanneer het einde van de 
werken wordt voorzien en 
welke de oorzaken zijn van de 
opgelopen vertragingen. Te
vens vroeg hij welke maatre
gelen zullen getroffen worden 
om vóór de winter de werken 
te beëindigen en of in af
wachting alleszins niet kan 
gezorgd worden voor een be-
noorlijke verlichting. 

HET DOSSIER VOER 
Te St Martens-Voeren werd een frans-

talige kleuterklas opgericht om de kin
deren voor het Vlaams imperialisme te 
behoeden. Thans is de taalinspektie in 
die school op bezoek geweest. Welke 
vaststellingen deed ze ? Dat 90 % van 
deze slachtoffers van het Vlaams impe
rialisme geen mondvol Frans kennen. 
De lerares getuigde trouwens hetzelfde ! 

Opgedragen aan « La Libre Belgique », 
waarin we hierover natuurlijk geen 
spoor kommentaar zullen vinden. 

De Voerbevolking schikt zich naar al 
v.ie in haar ogen macht heeft. Daar de 
burgemeesters en gemeentesekretarissen 
de kleine moeilijkheden van de Voere
naars moeten oplossen (o.m. de verta
ling va"n de Franse brieven van hun 
werkgevers uit Luik en Verviers), dur
ven ze tegen hen niet in opstand komen. 
Moeilijker wordt het voor de Voerenaars 
wanneer er een andere macht bijkomt. 
Te 's Graven-Voeren werd een frans-
talige kleuterklas opgericht. Er is echter 
ook een nederlandstalige kleuterklas in 
het nonnenklooster. Welnu, drie vierden 
van de kinderen blijven in de kleuter
klas bij de nonnen zitten, Eea vierde 

slechts gaat naar de franstalige school. 
« Gij kunt de zusters nodig krijgen » 
redeneren de eenvoudige Voerenaars. 

De afgelegen Voerstreek is vijftig jaar 
ten achter gebleven. Vergeten we niet 
dat er ook in West-Vlaanderen op de 
Franse grens nog boeren zijn die hun 
kinderen naar scholen in Frankrijk 
sturen omdat hun grondeigenaar dit met 
« zachte » druk wenst. Ook in Zuid-Lim-
burg zullen de minst ontwikkelde kleine 
boeren en arbeiders hun dochters over 
de taalgrens naar Wallonië sturen om een 
paar jaar Frans te leren. « Dan komen 
ze verder » zeggen deze eenvoudigen van 
geest. Hun dochter wordt dan later 
dienstmeisje bij een franssprekende 
familie. Dat een Nederlands diploma hen 
verder zou brengen, weten deze kleine 
lieden nog niet. Hun klok staat een tot 
twee generaties ten achter. Zij hebben 
zich niet aangepast. 

Dit gebeurt in verhoogde mate in de 
Voerstreek. En zo begrijpt men enigs
zins Remersdaal. 

De fratsen van onderwijzer Cravatte 
en het grotendeels elementair franson
kundig gemeentebestuur stellen er Clo-

chemerle in de schaduw. Cravatte heeft 
op eigen houtje de gemeenteschool ver-
franst, eerst een paar lessen, daarna 
enkele klassen en in 1963 de volledige 
school. 

Het verslag van de pedagogische in-
spektie in 1963 en van de taalinspektie 
was dan ook volledig afkeurend. 

Men heeft er praktisch geen rekening 
mee gehouden ! 

De gemeenteschool en de vrije school 
van Aubel liggen binnen de 4 km-grens 
van Remersdaal. Wie dus Frans onder
wijs wil, kan daarheen. De ouders wil
len hun kinderen echter in de gemeente
school houden, ook als die Nederlands 
is. Om de gemeenteschool, die onwettig 
verfranst werd, Frans te houden heeft 
burgemeester Cravatte nu de ouders ge
vraagd staatsonderwijs te eisen voor hun 
kinderen ! De staatsschool van Aubel 
ligt verder dan 4 Km ! Zo willen ze dan 
te Remersdaal franstalig lager staatson
derwijs in de gemeenteschool. 

Het is geweldig, welke kronkelingen 
Cravatte en zijn gemeentebestuur daar 
maken om het Waals imperialisme ten 
dienste te staan. 

En dat zo iets allemaal geduld wordt 
is ongelooflijk ! 

Ik heb in verband met de Voerstreek 
onderstaande drie parlementaire vragen 
gericht tot de ministers voor nationale 
opvoeding. 

Ten eerste aan minister Van Bogaert : 
« Te St Maartens-Voeren werd een 

franstalige kleuterklas opgericht. De 
taalinspektie zou ter plaatse de toestand 
onderïocht hebben. Wil de minister me 

laten weten of het juist is dat er vast
gesteld werd dat 90 % van de kinderen 
niet eens een mondvol Frans kent ? Zal 
de minister in dat geval toelagen ver
lenen ! ». 

Ten tweede aan de ministers Van 
Bogaert en Dehousse : 

« In verband met de toelagen aan de 
onwettige franstalige school te Remers
daal wordt algemeen gezegd en geschre
ven dat die toelagen verleend werden 
door minister Dehousse. Anderzijds ver
klaarde eerste-minister Harmei in het 
parlement - bij de bespreking van de 
regeringsverklaring - dat alle scholen in 
het nederlandstalige landsgedeelte onder 
het gezag stonden van minister-staats-
sekretaris Van Bogaert. 

Willen de heren ministers mij laten 
weten wie juist verantwoordelijk is voor 
deze opzienbarende beslissing, die van 
de gemeente Remersdaal het toeristisch 
cusiosum maakt, de enige Vlaamse ge
meente te zijn zonder Nederlandse 
school ? », 

Ten derde aan minister Van Bogaert ï 
« De gemeente Remersdaal geniet thans 

het ongelooflijk statuut de enige ge
meente met officieel Nederlands regime 
te zijn zonder Vlaamse school. 

In 1963 zou er een gezamelijk rapport 
ingediend zijn van de pedagogische e* 
van de taalinspektie over de gemeente-
teschool van Remersdaal. 

De minister gelieve me te laten wete^ 
welke besluiten in dit rapport voor
komen ». 

Wim Jorisseib 
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G E E N H A A R B E T E R 

Over de jongste benoemin-
!gen bij het leger kon de 
.Vlaamse pers weer niets an
ders dan zuurzoete kommen-
Itaar brengen. « Hoe hoger 
de graad, hoe minder Neder
lands >, schreef « De Stan
daard >. 

... welke taalrol ? ... 

De «Gazet van Antwerpen» 
stelde vast « dat de Vlamin
gen weer voor de deur ble
ven staan ». Inderdaad, het 

kon moeilijk slechter zijn 
voor de Vlamingen : in de 
belangrijkste graden kregen 
12 Walen en slechts één Vla
ming een kans. 

En dan verwondert men er 
zich over dat de verstand
houding in ons leger, vooral 
in de Duitse Dandsrepubliek, 
slecht is. 

Vooral de Vlamingen zit
ten zo diep mogelijk in 
Duitsland, terwijl de « em-
busqués > meestal Walen zijn 
en zodanig verspreid werden 
in de staven en de daarvan 
afhangende hulpdiensten, 
dat al'es er zogezegd twee
talig maar feitelijk hoofdza
kelijk Franstalig is 

P.W. Segers liet alles maar 
op zijn beloop. 

Het lijkt erop dat het met 
zijn opvolger Moyersoen geen 
haar beter zal gaan. 

DE « LIBRE » 

EN DE VRIJHEID 
Niemand van ons heeft na

tuurlijk verwacht dat « La 
libre Belgique » voldoende 
fair-play en objektiviteit zou 
opbrengen om in de zaak Van 
Steenkiste het recht van ie
dere burger op een mening en 
op het uiten van die mening 
te verdedigen. 

De oude m a t a n t e had 
echter fatsoenlijkheidshalve 
de mond kunnen houden. 

Dat doet zij n ie t ! Van 
Steenkiste is een flamingant, 
dus een ekstremist en in ie
der geval iemand die geen en
kele aanspraak mag maken 
op objektiviteit. 

De < liberté » van de < Li
bre > ligt mijlenver van onze 
eigen Vlaamse «vrijheid». 

In naam van die «liberté » 
verdedigt Tante Warmoes nu 
al in lengte van tientallen ja
ren de incivieke ambtenaars 
die grinnikend de taalwet 
aan het onderdeel van hun 
beulemansrug lappen. 

Maar voor een Vlaamsge-
zind ambtenaar, een korrekt 
politie-officier die aanspraak 
maakt op het recht om als 
ieder ander burger buiten zijn 
ambt een overtuiging te heb
ben en te verdedigen, heeft de 
liberté-zwangere Tante War
moes slechts schampere spot 
en hooghartige verachting 
over. 

VIEZE DORPSPOLITIEK 

Het is wel merkwaardig 
dat de heer Van Steenkiste, 
die zijn kandidatuur stelde 
voor het ambt van politie-
kommissaris, in de eerste 
plaats aangevallen werd door 
een PW-gemeenteraadslid 
van wie geweten is dat hij 

andere kandidaturen voor 
het kommissariaat verdedigt. 

Eyen merkwaardig is dat 
tijdens de huiszoeking bij de 
heer Van Steenkiste beslag 
werd gelegd op diens per
soonlijk dossier in verband 
met zijn kandidaatstelling; 
dit dossier bevatte o.m. en
kele aanbevelingen enz. Her
inneren we er aan, dat de 
huiszoeking gehouden werd 
om bezwarende dokumenten 
over een beweerde « schen
ding van het beroepsgeheim » 
te vinden en dat het in be
slag genomen dossier daar
mee hoegenaamd geen uit
staans had-

Is het gerecht nu de 
schommelmeid geworden van 
de PW-er s , kustfranskiljons 
en klikspanen die hun dorps-
poUtieke intriges de kracht 
van de « lange arm der wet » 
willen bijzetten? 

DE WAGENPOETSER 

Een opsteller, bediende bij 
het Kolendirektorium, heeft 
zich tot de Raad van State 

gewend om te vernemen of 
zijn baas, de achtbare heer 
Evalenko (jaarwedde 945.000 
fr.) het recht had hem aan 
de deur te zetten. 

De opsteller had namelijk 
geweigerd, een opdracht die 
hem door Evalenko werd ge
geven uit te voeren. Nu was 
die opdracht wel van zeer 
bijzondere aard : de vuile 
wagen van baas Evalenko 
poetsen. 

Terecht oordeelde de op
steller dat de belastingbeta
ler van hem ander werk ver
wacht dan het opblinken 
van auto's die toebehoren 
aan mensen, wier maand-
wedde wel bestand is tegen 
de enkele tientallen franken 
die een garage doorgaans 
voor zo'n karwei rekent. 

Socialist Evalenko (socia
list en sociaal hebben wel 
dezelfde woordstam!) hield 
er een andere mening op na 
en deed, wat geen enkel ka
pitalistisch monster hem 
zou verbeteren : de kleine 
protestant de laan uitschop
pen. 

ONZE MAN TE STRAATSBURG 
VERDACHTE LEEMTE 

Naar aanleiding van de ver
kiezing van Victor Leemans 
tot voorzitter van het Euro
pees Parlement te Straats
burg, bracht « De Standaard» 
onder een foto een merk-

ff VOSSEN }> 

Zonder de aanhalingstekens die onze 
titel versieren zou een lezer kunnen 
menen dat hier gehandeld wordt over 
een Belgische staatsburger die niet ant
woorden kan op de gepubliceerde be
schuldiging dat hij « zijn » gendarmen 
de tolbeambten liet hinderen die hém 
wilden verhinderen boter te smokkelen. 
Daarom trachten we door die aanha
lingstekens duidelijk te maken, dat het 
hier gaat om een werkwoord, en niet 
over een eigennaam. 

Toen we de eigennaam aandachtig 
hadden bekeken, hebben we het werk
woord spontaan zelf gevormd, en daarna 
tot onze verbazing ontdekt dat het wel 
degelijk bestaat. Het wordt inderdaad 
vermeld in de grote van Daele ! Naast 
de algemeen Nederlandse betekenis : 
blokken, in de zin van onafgebroken 
studeren, worden ook twee Zuidneder- , 
landse betekenissen vermeld : beetnemen 
of bedriegen en onkuisheid bedrijven, 
iets wat dan ook wel als een vorm van 
bedrog wordt beschouwd. Hoe uitbeel
dend moet een werkelijkheid wel zijn 
dat deze een onbekend woord in de juis
te betekenis doet ontdekken ! 

Vermits het helemaal niet ingaat tegen 
ons Groot-Nederlands bewustzijn, onze 
eigen Zuidnederlandse taalschat te be
waren, dienen alle bewuste Vlamingen 
zich in de toekomst te oefenen in het 
gebruik van een zo typerend woord. 
Vooral omdat het klimaat en de omstan
digheden waarin we leven daar zoveel 
aanleiding toe geven. Er wordt in deze 
staat eindeloos gevost ! 

Wie na de oorlog uiterst ijverig jacht 
maakte op echte en onechte « medewer
kers van de politiestrijdmachten » gaat 
aan hel vossen als hijzelf achteraf in
gaat op de eerste de beste verklikker. 
Als hij dat bovendien nog doet in een 
zaak die niet eens strafbaar is, dan gaat 
hij zelfs oerdom vossen. Wie zo vost, 
staat in zijn hemd, ook al kan hij zich 

nog dekken met het gedrukte papier van 
« de Smaele Piers J>. 

Wie daarna terugvalt op een onbe
staande en onbewijsbare beroepsfout, 
terwijl hij die zelf voortdurend aan het 
bedrijven is, is armzalig aan het vossen. 
Was zo iemand niet machtig en kwaad
willig, dan zou men er medelijden mee 
kunnen hebben... Men zou kunnen den
ken : och kom, daar is een sukkel aan 
het vossen ! 

Wie echter doorgaat en tracht een ech
te politie-intimidatie te bewerken, is 
krimineel aan het vossen. Een dergelijk 
iemand is de grondslagen van het recht 
zonder meer, aan het aantasten. Dit is 
dan geen voorbijgaand incident of pla
gerij meer. Dit is niet iets waartegen
over de hoogste instanties onverschillig 
mogen blijven I 

Wordt er ïo krimineel gevost door 
iemand die juist aangesteld is en de eed 
heeft afgelegd, om het vossen te verhin
deren, dan is dat een regeringszaak ! 

Of moet er aan herinnerd worden hoe 
Stalin het in de Sovjet-L'nie en in de 
kommunistische partij heeft « gevost », 
hoe Hitler herhaaldelijk de normale 
werking van het gerecht, het politieap
paraat heeft « gevost » ? Want hoe harls-
tochtelijk iemand uit Vlamingenhaat 
aan het vossen gaat, dit gezelschap moet 
voor een eerbare en zeer achtenswaar
dige onbekwame sukkelaar toch w el 
enigszins onaangenaam zijn. 

Daarom mogen we ons misschien een 
bescheiden raad veroorloven : wie zo 
krimineel, armzalig en oerdom laat vos
sen, moet er rekening mee houden, zelf 
gevost te worden. Bovendien geven allen 
die zo solidair aan het \ossen gaan, ons 
allen het morele recht hen te vossen, zo 
grondig en zo handig als we kunnen -
tot heil van het staatsgezag dat zij be
weren te dienen. Maar ook die bewering 
is louter vossen ! 

Nemrod. 

waardig - korte levensschets 
van Fitoor. 

We vernamen daaruit dat 
Leemans, « die voor de lezers 
van deze krant zeker geen 
onbekende Is », geboren werd 
op 21 juli 1901. Vanaf deze 
heuglijke nationale feestdag 
kort na de eeuwwisseling 
blijkt Fitoor — althans vol
gens « De Standaard » — in 
pre-messiaanse verborgenheid 
geleefd te hebben tot in 1949, 
toen hij lid werd van de CVP-
senaatsfraktie : over de acht 
en veertig jaar na zijn ge
boorte schijnen de « Stan
daard »-jongens n i e t de 
minste gegevens te hebben. 

Waaruit we leren, dat Fi
toor maar begon te leven toen 
hij praktisch een halve eeuw 
oud was. 

Wij hebben destijds in de 
Vlaamse beweging nochtans 
een jongere Victor Leemans 
gekend. Maar dat zal wel ie
mand anders geweest zijn en 
inmiddels is dié Leemans 
trouwens al lang dood... 

HET MOCHT NIET BATEN 

Naar aanleiding van zijn 
benoeming te Straatsburg 
heeft Leemans het eens te 
meer moeten beleven, dat 
niet iedereen akkoord is over 
de leemte van 48 jaar in zijn 
curriculum vitae. 

De onverbeterlijken van 
de « weerstand » gaven zich 
de moeite, een perskonferen-
tie te houden waarop ze de 
benoeming van Fitoor laak
ten; ze trokken zelfs naar 
Straatsburg om er iedereen 
een « dossier Leemans » in 
de handen te stoppen. 

Deze beroepsresistentia-
listen met hun aasgieren
mentaliteit schenen blijk
baar vergeten te zijn, dat 
Leemans in feite hun bond
genoot is geworden. 

Inderdaad : Fitoor hielp 
enkele maanden geleden als 
CVP-senator duchtig mee om' 
de « Lex Degrelliana » te 
helpen goedstemmen. 

Resistentialisme zuiver 
karaat, twintig jaar na de 
oorlog, en dan nog bedreven 
door een gewezen sekreta-
ris-generaal! 

De jongens van la resis
tance tonen zich weinig 
dankbaar voor zo'n kostbare 
hulp! 

Stippen we volledigheids
halve aan dat ook Custers, 
minister tijdens de vorige re
gering, de « Lex Degrelliana » 
kalmweg slikte. Wat had U 
gedacht ? Dat hij ontslag zou 
nemen ? 

Alleen De Winter — dritte 
im Bunde bij de ambtenaren-
staf anno 1940-1945 — had 
voldoende zelfrespekt en fat
soen om « neen » te zeggen. 

Eindelijk naar zijn formaat : vanuit Straatsburg een héél kon
tinent... 
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VENSTER OP DE 
We stipten verleden week in onze bui
tenlandse kroniek terloops de rol aan 
die door de demoskopische instituten 
gespeeld werd bij de Westduitse ver
kiezingen. We achten echter het onder
werp belangrijk genoeg om er nog eens 
uitvoerig op terug te komen. De opinie
peilers in de Bondsrepubliek hebben 
namelijk een niet alledaagse krachttoer 
klaargespeeld : zij * maakten » de ver
kiezingsuitslag van 19 september, doch 
zij schoten er meteen hun reputatie 
volkomen bij in. 
Maar vooraleer daar verder op in te 
gaan, is het wellicht nuttig enkele lij
nen te wijden aan de opiniepeiling in 
het algemeen en de verkiezingsvoor
spelling in het bijzonder. 

De opiniepeiling bij verkiezingen 
wordt gewoonlijk aangeduid met de 
naam «Gallup-onderzoek» (vandaar 
ook de voor de hand liggende woord
speling over het «zich vergalluperen»). 
George H. Gallup — op 18 november 
1901 te Jefferson (Iowa) geboren — is 
de man die zijn naam aan de opinie
peiling gaf. Na wetenschappelijke stu
dies (psichologie en joernalistiek) richt
te hij in 1936 het « American Institute 
of Public Opinion » op. Reeds het jaar 
nadien boekte hij het succes, dat zijn 
naam voorgoed bekend maakte : hij 
voorspelde dat Roosevelt tot president 
der V.S. zou worden verkozen. Deze 
voorspelling viel des te meer op, om
dat ze lijnrecht in tegenstrijd was met 
een massale opiniepeiling die 'n Ame
rikaans tijdschrift bij meer dan twee 
miljoen kiezers had gehouden en waar
bij Roosevelt een daverende nederlaag 
werd in het vooruitzicht gesteld. De 
teoretische kansen van Gallup waren 
nochtans oneindig veel kleiner dan die 
van het tijdschrift : de stichter van het 
« Institute of Public Opinion » had zich 
tevreden gesteld met enkele duizenden 
steekproeven, die echter wetenschappe
lijk geïnterpreteerd werden. De bij de 
verkiezingen van 1936 door Gallup ont
wikkelde en gebruikte metode vormt 
nog steeds de grondslag voor de poli
tieke opiniepeiling van vandaag. 

Nu staat de naam Gallup bij de gro
te massa niet al te best aangeschreven 
omdat hij ook aan een zeer grote fla
ter is verljonden. In 1948 nl. voorspelde 
Gallup de overwinning van Dewey; in 
werkelijkheid werd Truman prezident. 
Ondanks een indrukwekkende reeks 
juiste voorspellingen ( 1 ) is het nog 
steeds de flater van 1948 die de opinie
peiling de faam bezorgt van niet ern
stig te zijn. Daar wij echter in deze kor
te algemene beschouwing willen aan
tonen dat een wetenschappelijk uitge
voerde en geïntrepreteerde opiniepei
ling wél ernstig te nemen is, weze hier 
aangestipt dat ook in 1948 Gallup met 
zijn voorspelling binnen een aanvaard
bare foutmarge lag, maar dat hij zich 
— in de tipisch-Amerikaanse sfeer van 
het verkiezingskarnaval — liet verlei
den tot een formele voorspelling die 
geen rekening meer hield met deze (ge
bruikelijke) foutmarge (2). 

Maar nu terug naar Duitsland! 
Wanneer men de uitslag van de 

jongste verkiezingen op de keper be
schouwt dan ontkomt men niet aan 
volgende vaststellingen. Ten eerste be
haalde de C.D.U. in het verleden (nl. in 
1957) reeds de absolute stemmenmeer
derheid; thans « slechts » 47,6 t.h. Ten 
tweede won de S.P.D. thans 3,1 t.h. 
stemmen en 12 nieuwe mandaten te
genover « slechts » 2,2 t.h. en drie man
daten voor de C.D.U. Ten derde bevin
den C.D.U. en S.P.D. zich sinds 19 sep-
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...DEMOKRATIE? 
tember op een kleinere afstand (8,3 
t.h.) van mekaar dan ooit tevoren. En 
ten vierde had de Duitse sociaal-demo-
kratie voordien in de zowat 100 jaar 
van haar bestaan nooit een dergelijke 
hoge uitslag gehaald. 

Wie het bij deze pertinente en — 
menen we — toch wel zeer belangrijke 
vaststellingen houdt, zal er nooit toe 
komen de uitslag van 19 september een 
« triomf V oor de C.D.U. » en een « kata-
stroof voor de S.P.D. » te noemen. 

Dit zijn nu echter juist de termen die 
wél gebruikt werden en die trouwens 
door de verliezers niet eens worden 
angevochten. Triomf en nederlaag 
werden immers niet geïnterpreteerd op 
grond van de vaststellingen die wij 
daarnet hebben gemaakt, maar wel in 
het licht van de algemene verwachting 
zoals ze gevormd en gestijfd werd door 
de voorspellingen van de demoskopi
sche instituten. In die zin — doch ook 
nog op andere wijze, maar daarover 
straks meer — hebben de opiniepeilers 
het rezultaat van 19 september zijn 
uiteindelijke politieke betekenis gege
ven. Maandenlang voorspelden zij een 
« nek aan nek » van de twee grote par
tijen. Toen de uitslag dan uit de bus 
kwam, gold hij niet « an sich », doch 
wel in het licht van de <, Jte afwijking 
die hij vertoonde t.o.v. de voorspellin

gen. Dat is de reden waarom Erhard 
dadelijk gerust een nieuwe ambtster
mijn als kanselier onder ogen kon ne
men en Brandt zonder enig verwijl zijn 
Berlijnse carrière verkoos boven een 
verdere optie op Bonn. 

Bij de aanvang van dit artikel hebben 
wij betoogd, dat politieke opiniepeiling 
op wetenschappelijke grondslag een 
ernstig te nemen aangelegenheid is. 
Blijft deze mening bestand tegen het 
feit dat de Westduitse demoskopische 
instituffen blijkbaar zo deerlijk er naast 
hebben geslagen ? Wanneer wij deze 
vraag pogen te beantwoorden dient er 
vooreerst op gewezen dat de Westduit
se opiniepeilers reeds van meet af aan 
uit een verkeerde startpozitie vertrek
ken. Het is nl een publiek geheim dat 
de grote demoskopische instituten enge 
bindingen met de verschillende partij
en hebben : het Emnid-instituut te 
Bielefeld, dat steeds de gunstigste voor
spellingen voor de S.P.D. bracht, schijnt 
door deze partij gekontroleerd te wor
den; in het Institut fur Demoskopie te 
Allensbach zou de C.D.U. een stevige 
vinger in de pap hebben. Het gevaar 
bestaat dat — alle wetenschap ten spijt 
— de opiniepeilers in dergelijke om
standigheden in verleiding worden ge
bracht, hun broodheren naar de mond 
te praten en aan wishfull thinking i.p.v 

BONDSREPUBLIEK 
aan desmoskopie te gaan doen. 

Dat is echter o.i. geen afdoende ver
klaring voor wat bij de Westduitse 
verkiezingen is gebeurd. Hoe dichter 
de verkiezingsdag naderde, des te dich
ter lagen de voorspellingen voor beide 
grote partijen bijeen. Dat had een 
rechtstreekse weerslag op het politieke 
gebeuren. In de C.D.U. en in de S.P.D. 
begonnen de voorstanders van de «gro
te koaütie » — het samengaan tussea 
christen-demokraten en socialisten —r 
zich te roeren. Adenauer, Strauss, 
Gerstenmaier en zelfs Bondspresident 
Lübke staken hun voelhorens in die 
richting uit. Wanneer enerzijds duide
lijk is dat de door de demoskopeit 
voorspelde « nek aan nek » hét beslis
send feit van de verkiezingskampanje 
was en dat anderzijds deze demosko-
pen sterke bindingen met de grote 
partijen hebben, dan ligt de verdenking 
niet ver dat de opiniepeiling alles be
halve wetenschappelijk werd bedreven 
en dat zij integendeel gehanteerd werd 
als middel om een uitslag met al zijn 
politieke gevolgen te suggereren : « the 
fundamental mechanism employed by 
all forms of propaganda is suggestion» 
(3). Bij het « suggereren » van de nek 
aan nek tussen C.D.U. en S.P.D. spon
nen alle betrokkenen — behalve de li
beralen — zijde. Brandt verwachtte 
dat de S.P.D. er haar faam van « eeuwi
ge oppositiepartij » bij zou verhezen. 
Aan Strauss, waarvan de liberalen ge
zegd hadden dat zij hem niet in een 
ministerzetel wensten te zien, bood ze 
de gelegenheid tot een ouverture naar 
de «grote koalitie»; Adenauer, die 
nooit hoog opliep met zijn opvolger, 
zag er een middel in om te manoevreren 
voor een nieuwe kanselier. En Er-
hard zélf bevond er zich niet slecht 
bij : hij verwachtte klaarblijkelijk dat 
de voorspelde foto-finish ook de laats
te kiezer naar de urnen zou drijven. 
Zijn verwachting is niet beschaamd ge
worden : de Westduitse uitslag werd 
uiteindelijk goeddeels mee bepaald 
door het feit dat in de traditionele 
CD.U.-vestingen de ppkomst der kie
zers zeer groot was, zodat de overwin
ning van M der Dicke » bewerkstelligd 
werd door de politiek minst- geïnteres
seerden. 

Dat de « demoskopie » bij de jongste 
Duitse verkiezingen « gebruikt » werd 
om de « demokratie » een voorzichtige 
hak te zetten is niet zo maar een los 
vermoeden van ons. Kort vóór de ver-
kie2dngen immers deponeerden de gro
te opinie-instituten hun laatste peiling 
onder zegel bij de Westduitse T.V. Toen 
de avond van de verkiezingen de ze
gels verbroken werden en de cijfers be
kend gemaakt, bleken de instituten 
niet meer in de maanden aan een stuk 
voorspelde nek aan nek te geloven : de 
Allensbachers (met C.D.U.-inslag) had
den plots een gaping van niet minder 
dan 11 t.h. tussen C.D.U. en S.P.D. «ont
dekt ». 

En C.D.U.-voorzitter Dufhues gaf 
voor de nek aan nek-voorspelling een 
zéér merkwaardige verklaring : « Een 
list, om ook de laatste burger tot deel
neming aan de verkiezingen aan te 
zetten ». 

• Toon van Overstraeten 

(1) Zie bv. G. Jacquemijns • « L'Infor-
mation sociale et éconimique par 
les methodes de sondage Brussel, 
1946. 

(2) G. Gallup - «A Guide to Public 
Opinion Polls » - Princeton, 1948. 

(3) JAC. Brown - « Techniques of Per-
iuasLon » - Harmondsworth, 1963. 
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Die van Nevele hebben door de eeuwen heen steeds getoond dat zij tot een taai 
ras behoren. Namen zij het destijds — in samenwerking met de Gentenaars — 
niet op tegen Lodewijk van Male die, met een Fransgezinde troep edelen en 
versterkt met Franse soldaten, de vechtstad wilde onderdrukken 7 De strijd 
moet zeer hevig geweest zijn. De Nevelenaars verdedigden hun dorp tot de laatste 
vierkante meter, werden uiteindelijk in de (houten) kerktoren teruggedrongen 
en moesten de strijd staken toen het gebouw in brand werd gestoken. Ze werden 
op een alles behalve engelachtige wijze gestraft : vrouwen en kinderen werden 
naakt de velden ingestuurd, huizen werden af gestookt en geplunderd, de vecht-
lustige mannen draaiden de gevangenis in. 
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Zoveel eeuwen later hebben de N°-
velenaars de strijd tegen de franskil
jons toch gewonnen. Vandaag heeft 
Volksunie-burgemeester, volksverte
genwoordiger dr Jan Wannijn er de 
volstrekte meerderheid ! En die meer
derheid werd dan nog behaald op een 
tegenkandidaat die twintig jaar lang 
de gemeente had bestuurd, een man 
van Waalse afkomst die nauwelijks 
Nederlands sprak. 

Nevele is een dorp met een lange 
geschiedenis zo vertelde ons hoofd
onderwijzer DePestel.Er woonden hier 
mensen in het steentijdperk. Er wer
den vondsten uit die periode gedaan 
onder de vorm van een stenen mes en 
een dito bijltje, alsmede stenen pijl-
punten, die op een zandige hoogte op 
de grens van Nevele en Vosselaar la
gen. Uit het ijzertijdperk vond men 
langs een beek, kleine urnen, naast 
de resten van paalwoningen, door een 
Leuvense professor gesitueerd als 
zijnde bewoond lang voor de komst 
van de Romeinen. Van het verblijf 
der Roomse heerscharen vond men 
trouwens ook nog getuigen : bij weg-
gravingen ontdekte men een heir
baan die bestond uit een dikke laag 
klei, stenen en een bedekking die de 
baan moest geschikt maken voor 
vervoer met paarden. Er werd ook 
een oeroud borstbeeldje gevonden van 
keizer Karel. 

Een en ander werd ons ook verteld 
door een ijverige timmerman, Twan 
Janssens, een hoogst merkwaardige 
man, wellicht een van de weinige 
mensen in Vlaanderen die een privé-
museum bezitten dat zo 'n omvang
rijke verzameling bergt. Hij begon 
ermee m 1962, nadat hij gedurende 
twintig jaar een enorme hoeveelheid 
van de meest verschillende voorwer
pen had bijeen gezocht. Bijna uit
sluitend in Nevele, de afdeling van de 
voor-historie niet te na gesproken. 
Want hiervoor trok hij verder het 
land in onder meer naar Wommelgem 
en de bouwwerven van de autosnel
weg Antwerpen-Duitsland, waar ver
steende rugwervels van voorhistori
sche dieren werden blootgehaald als
mede haaietanden. Hij trok ook naar 
Kleine-Spouwen waar hij van de 
burgemeester een volledige verzame
ling schelpen kreeg die d a a r gevon
den werden toen er een weg werd 
aangelegd. 

In het muzeuni, waarvan de gebou
wen eigenhandig werden opgetrok
ken, staan in een overzichtelijke 

volgorde en tot in de puntjes ver
zorgd allerlei voorwerpen die de ge
schiedenis, de volkskunde en de 
heemkunde van Nevele illustreren. 
Een stand stelt de geschiedenis van de 
kerk voor tot m het jaar 1007. Er zijn 
lanoDoeken uit 1682, oude kadasters 
dus met kaarten, de verdeling van de 
hoeven en de eigenaars. Een en an
der staat beschreven in bunders, de 
aloude landmaat uit die tijd. Een 
andere afdeling handelt over de bei
de wereldoorlogen met foto's, solda
tenuniformen, wapens en zelfs een 
stukje van een V-1 . . 

Een hoekje over het openbaar ver
voer leerde ons dat Nevele vanaf 1884 
beschikte over een postkoets die vier
maal per dag naar Landegem reed 
en de verbinding met de spoorweg tot 
stand bracht. Men ziet er ook foto's 
van de stoomtram en van de elektri
sche t ram die later de voorvaderse 
diligentie kwamen vervangen. Een 
volledige verzameling klompenma-
kersalaam, naast werktuigen uit de 
kuiperij en de brouwerij, alsmede 
voorwerpen uit de oude bakkersstiel 
en de schrijnwerkerij tonen de werk
tuigen waarmee de Nevelse voorou
ders vroeger omgingen. Ons viel on
der meer een zeldzaam tuig op waar
in men roggebroden — die vroeger 
keihard werden — kon vastklemmen 
en snijden. 

Een volledig ingerichte keuken uit de 
oude tijd alsmede een landelijke ka
mer met een verzameling klederen, 
kapmantels, hoofddeksels voor man
nen en trekmutsen voor vrouwen in 
de eikenhouten kleerkast (die onder 
vijf lagen dikke verf vandaan werd 
gehaald) tonen het leven uit de acht
tiende en negentiende eeuw. Een reeks 
van meer dan tweeduizend foto's en 
postkaarten laten zien hoe Nevele er 
vroeger uitzag. Twan heeft ze alle
maal op groot formaat gemaakt op
dat de oude mensen ze goed zouden 
kunnen bekijken. 

Twan Janssens heeft ook een enige 
verzameling brandspuiten in Vlaan
deren. Zijn muzeum bergt drie ek-
semplaren : een uit 1872 (de oudste 
in ons land) die gemonteerd is op 'n 
kar en destijds gebruikt werd door 
de Gentse brandweer, waar acht man 
haar moesten bedienen. Twee andere 
armspuiten, een uit 1875 en een uit 
1880 behoorden aan de brandweer 
van Nevele waarvan onze zegsman op 
dit ogenblik de kapitein is. 

Met een bewonderenswaardige 
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NEVELE: 
ijver heeft hij de duizende voorwer
pen samengebracht, gekollektioneerd, 
gerangschikt, aangebracht in hun 
oorspronkelijk kader zo het ging en 
van jaartallen en naam voorzien, zo
mede van een beschrijving of doel. 
Wij zagen een zaaikleed zoals ze vroe
ger door de boeren werden gebruikt, 
een slachtersvestje in het blauwe lijn
waad met de witte knopen, uniformen 
van vroegere t rammannen en postbo
den. Een verzameling kinderspelen, 
blaaspijpen en restanten van de ha
nengevechten die in de streek tot 
even na de eerste wereldoorlog in 
zwang waren, voorwerpen uit de vin-
kensport ook zoals die sinds 1909 te 
Nevele bedreven wordt. Er hangt een 
verzameling fietsplaten, volledig sinds 
1894 tot heden, alsmede de eerste 
autoplaat die in de gemeente werd af
geleverd. Er liggen oorkonden en 
koopakten uit de Oostenrijkse tijd, 
een verzameling potten, tientallen 
soorten petroleum- en olielampen, 
een kollektie strijkijzers in de meest 
uiteenlopende vormen, een barometer 
die het goei en het slecht weer aan
duidt door middel van een vloeistof, 
kanonskogels in steen, een maket van 
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Het heemmuzeüm van schrijnwerker Twan Janssens aan de Kernemelkstraat. Hier een kijkje tn de oude Keuken. 

de verdwenen molen en een afbeel
ding van het vroegere « uitleeshuize-
ke » van Nevele. Dit gebouwtje is ver
dwenen en daar heeft Twan Janssens 
al veel spijt van gehad. Het was een 
gebouwtje dat deel uitmaakte van de 
oude kerkmuur en dat de vorm had 
van een sakramentshuisje — zoa^ 
men die in grote kerken kan aantref
fen. De dorpsomroeper vond er een 
standplaats in en las er de berichten 
af die de gemeente behoorde te we
ten. Er staat tegenwoordig nog wel 
een kuipje in de muur, maar de be
richten worden er niet meer voorge
lezen... 

In het muzeum hebben wij ook even 
stilgestaan bij de « oudste industrie 
van Nevele» die bestond sinds 1892 
en het volgehouden heeft tot aan de 
tweede wereldoorlog. Een wel hoogst 
zeldzame industrie, een pluizenj 
waarin heelwat mannen en nog meer 
vrouwen te werk gesteld waren. De 
godganse dag deden deze lieden niets 
anders dan konijnenvellen afpluizen. 
Met het geplukte haar werden ver
volgens matrassen gemaakt, terwijl 
de vellen die afgepluisd waren (meer 
dan honderdduizend per jaar) naar 
Engeland gezonden werden. Bij het 
verlaten van het muzeum vonden wi] 
buiten, tussen enkele zerken en over
blijfselen van de windmolen, ook nog 
enige aftandse borden, getuigen van 
een vervlogen periode : wegwijzers 
met franstalige vermeldingen als 
Gent-Gand en village-dorp. Een 
fraaie illustratie van een kolonisering 
die voorgoed voorbij is. 

Want laten wij het houden bij de 
man die te Nevele een schitterende 
overwinning — zoals er in Vlaanderen 
maar weinig werden behaald — in de 
wacht sleepte en die op zondag 17 ok
tober geestdriftig zal ingehaald wor
den als burgemeester : Jan Wannijn. 

Dr Wannijn werd geboren te Gent 
waar zijn vader oprichter was van het 
provinciaal handels- en taaiinstituut. 
Hij stond namelijk in het onderwijs, 
maakte kennis met de voorstellings-
metode, deed een omreis in verschil
lende landen o.m. in Duitsland en in 
Engeland waar hij les gaf aan enke
le rolleges en behaalde inmiddels ook •» 
het regentaat. Een merkwaardige { 
man, vader Wannijn. Na zijn terug- j 
keer te Gent. begon hij les te geven j 
in de herbergen van de volksbuurten. 
Zomaar, omdat het gewone volk geen 
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waar de leliaerts na zeshonderd jaar 
verslagen werden en Dr. Jan Wannijn 
met 'n volstrekte meerderheid volks -
unie-burgemeester werd 

waar een schrijnwerker een eigen 
heemkundig muzeum bijeen bracht 
met voorhistorische vondsten, oude 
brandspuiten en transe wegwijzers 

DORP MET TOEKOMST 
onderwijs kreeg en het ook niet kon 
bekostigen Hij kreeg tiiervoor 15 
centiemen per uur, zeer weinig, zelfs 
voor die tijd maar de rezultaten wa
ren goed. Zelfs de bloemenkwekers 
van buiten Gent kwamen deze lessen 
bijwonen, lessen die er op gericht 
waren in ongeveer vijf en dertig uur 
voldoende kennis van een bepaalde 
taal te krijgen, waarmee men dan 
als handelaar of dergelijke goed z'n 
plan kon trekken. 

Uiteindelijk werd een gebouw aan 
de Lange Munt aangekocht en werden 
de lessen gecentraliseerd. Later na 
hun huwehjk, gaven vader en moeder 
Wannijn er onderricht en wisten de 
school uit te bouwen tot een instel
ling waar niet mmder dan 60 leraren 
les gaven aan meer dan vierduizend 
leerlingen. Dat de kursussen doeltref
fend waren bleek wel uit het feit dat 
moeder Wannijn — die zelf leerlinge 
was geweest aan de school van haar 
(tien jaar oudere) man — niet min
der dan zeven talen sprak en dat er 
zelfs leerlmgen kwamen vanuit 
Zeeuws-Vlaanderen. 

In 1908 werd Jan Wannijn geboren. 
In die tijd bestond er voor de minde
re Vlaamse man geen school en toen 
zoon Wannijn de leeftijd van zes jaar 
bereikte besloot vader om, in het ka
der van de oorspronkelijke instelling, 
ook een lagere school op te richten, 
waar Jan zijn eerste lessen kreeg. Hij 
bleef er tot 1918. het jaar waarin ook 
VElder Wannijn zou ondervinden wat 
het betekent Vlaamsgezmd te ziin en 
een zelfstandig Vlaanderen na te 
streven. Vader Wannijn, schepen van 
onderwijs te Gent. moest als aktivist 
naar Nederland gaan in ballingschap. 

De school werd in beslag genomen 
en onteigend voor een schandelijk-
lage prijs, zodanig zelfs dat de fami
lie steeds geweigerd heeft deze ont
eigeningsvergoeding aan te nemen .. 

In Nederland werd vader Wanniln 
f^chtereenvnlgens korrespondent op 
een scheepswerf en later leraar aan 
een taleninstituut om oer slot van re
kening op eigen houtje les te gaan 
geven, terwijl hij ook nog verder 
bleef vechten voor de Vlaamse bewe
ging, door o m. een krant uit te se
ven, de Noorderklok die ie Gent ver
scheen. De kinderen Wannijn leoen 
achtereenvolgens school te Nnmegem 
en te Amsterdam Het gezin had het 
niet zo breed want vader Wannijn 

was eigenlijk «zo sociaal dat hij in 
Zekere zin a-familiaal werd». Te 
Amsterdam liep Jan Wannijn H.B.S. 
in de bekende school van 't hof, waar 
zoveel bekende mannen zijn gevormd. 

Vervolgens de universiteit van Lei
den, waar zijn studies onderbroken 
werden toen hij soldaat diende te 
worden in het Belgisch leger. Na zijn 
artseksamen, dat hij pas aflegde na
dat hij zich gespecialiseerd had in 
vrouwenziekten, in chirurgie en huid
ziekten, begon bij hem de idee te r i j 
pen om terug te keren naar Vlaan
deren. Hij was intussen sinds enkele 
jaren verloofd met de dochter van 
professor Jonckx en werd assistent 
aan de universiteit te Gent in af
wachting dat hij zijn eksamen zou 
afleggen als doctor, want het Neder
lands diploma werd niet zomaar 
goedschiks in België erkend. Het werd 
met veel brio afgelegd en Jan Wan
nijn vestigde zich te Nevele waar hij 
de praktijk overnam van Dr De 
Coene, de plaatselijke vooraanstaande 
van het V.N.V. 

Het was het jaar 1938. De oorlog 
kwam en de leiding van de Vlaams-
nationale partij v^oeg Dr Wannijn de 
organisatie op zich te nemen. Hij nam 

aan, hoewel hij het er niet mee eens 
was — zoals hij zegde — dat men toe
liet dat Vlaamse jongens tegen Rus
land gingen vechten zonder dat waar
borgen voor de toekomst van Vlaan
deren werden gegeven. Hij werd bur
gemeester, vooral op verzoek van de 
twee schepenen en nadat de toenma
lige burgemeester door zijn ziekte 
zijn taak niet verder kon zetten. Jan 
Wannijn was een voorbeeldig burge
meester, zodanig zelfs dat men hem 
na de oorlog — toen ook hij slacht
offer werd van de repressie — on
danks alle pogingen van bepaalde 
zijde, niets in de schoenen kon schui
ven en in gans Nevele slechts een ze
vental personen gevonden werden die 
het niet opnamen voor hun dokter. 

Toen hij na twee jaar weer in vri j
heid gesteld werd bezat Dr Wannijn 
nog vijfduizend frank. Voor de twee
de maal had men de familie geruï
neerd om haar Vlaamse overtuiging... 

Met oneindig veel uithoudingsver
mogen begon Jan terug alles op te 
bouwen en heel hard werken. Hij 
vestigde zich te Gent en zag onmid
dellijk de oude getrouwen weer in gro
ten getale toestromen. Hij werkte van 
acht uur 's morgens tot vier uur 's 
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Een brug over het kanaal van Schipdonk, langs waar men Nevele binnenrijdt. 

nachts. Eerst per fiets deed hij de 
huisbezoeken, later per motorfiets. 

Toen toevallig een huis te Nevele 
te huur kwam, keerde hij terug naar 
zijn dorp. Het duurde niet zo heel 
la^g of hij stond weer (moedig als 
altijd) in de politiek. Hij werd ge
vraagd om driehonderd handtekenin
gen te verzamelen voor de Vlaamse 
concentratie,, en wist ze ook vast te 
krijgen langs een man die écht in de 
weerstand had gestaan om. 

Bij de gemeenteverkiezingen van 
1958 stond Jan Wannijn weer daar 
met zijn lijst gemeentebelangen en 
wist drie zetels in de wacht te slepen, 
genoeg om een koalitie te vormen ea 
twee schepenen te verkrijgen. Er 
werd onder zijn stuwing voorbeeldig 
werk geleverd gedurende vijf jaar. 
Toen echter het laatste jaar inging, 
zegde de partner plotseling zijn sa
mengaan in de toekomst op en legde 
het met de partij aan die bij de CVP 
aanleunde. Dit werd bij de jongste 
verkiezingen, samen door het harde 
werk dat de mannen van Dr Wannijn 
onder leiding van Gilbert Mortier, le
verden de bazis van de overwinning. 
Vijf van de negen zetels, met op 35 
stemmen na de zesde, gingen naar 
Dr Wannijn die te Nevele werkelijk 
op de handen wordt gedragen. De 
volstrekte meerderheid tegen twee 
zware kandidaten die samengegaan 
waren : de oud-burgemeester en 
de C V. P. - volksvertegenwoordiger 
Foncke, plaatselijk melkerijbestuur-
der, die de duimen moesten leggen. 

Nevele is maar dertienhonderd hek-
taren groot, maar het is goed gelegen 
aan de autostrade Brussel-Oostende, 
aan het kruispunt van enkele grote ba
nen die de verbinding uitmaken met 
Gent en Kortrijk, aan het afleidings
kanaal van de Lete ook. Er is de gele
genheid voor de vestiging van enkele 
kleinere nijverheden di" de arbeiders 
— weZfce thans meestal naar Gent of 
Deinze gaan u>erken — kunnen tewerk-
stellen. Dat Moordt trouwens ijewezen 
door een diepvriesfabriek die op dit 
ogenblik een tachtigta' werknemers 
heeft maar die ^- tn samenwerking 
met het huidige gemeentebestuur — 
een grote uitbreiding neemt en tot 250 
arbeiders zal gaan tewerk stellen. On
der Vlaams-nationale leiding wordt 
Nevele een gemeente waar toekomst in 
zit. 

Staf De Lie, 
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De burgeroorlog begon, toen de 
batterijen van Zuid-Carolina Fort 
Summer bombardeerden. Op politiek 
vlak was de strijd echter reeds gerui
me tijd bezig : het Noorden, dat snel 
aangroeide door immigratie, was in
dividualistisch en liberaal; het Zui
den bleef traditioneel en hiërarchisch. 
Het al dan niet instandhouden der 
slarernij was slechts een der twist
punten, doch wel het voornaamste. 
De verkiezing van Abraham Lincoln 
tot president in 1860 gaf de doorslag: 
Zuid-Carolina vaardigde een « ordon
nantie van secessie * uit en bereidde 
zich voor op de oorlog. Een aantal 
zuidelijke staten (Misslssipi, Florida, 
Alabama, Georgia, Louisiana en het 
pas in 1844 tot de federatie toegetre
den Texas) riepen een conventie sa
men in Montgomery (Alabama) en 
kozen Jefferson Davis "tot president 
van de Geconfedereerde Staten van 
Amerika. De oorlog duurde vier jaar. 
De Confederatie was aanvankelijk 
aan de winnende hand. Mettertijd 
groeiden de legers en de bewapening 
en toen men van Richmond uit aan 
Washington een wapenstilstand voor
sloeg, weigerde Lincoln. Hij wenste de 
suprematie van het Noorden met de 
wapens bevestigd te zien. Hij zag de 
overwinning en deed zijn intrede in 
Richmond, de hoofdstad van de ver
slagenen, de dag na de kapitulatie. 

Maar zoals gezegd, lang zou hij van 
zijn triomf niet genieten. De moord 
op Lincoln schiep een mythe rond zijn 
persoon en zijn werk, die anders 
waarschijnlijk nooit (of slechts in 
mindere mate) zou ontstaan zijn. 
Want tijdens zijn leven was hij al
lesbehalve geliefd noch bewonderd. 

Hoe diep de Secessie-oorlog nog — 
terecht of ten onrechte — het Ame
rikaanse gemoed beweegt, blijkt uit 
het zeer grote aantal romans, toneel
werken enz. die aan dit onderwerp 
gewijd werden. 

< Andersonville > is de titel van een 
roman van MacKinlay Kantor, die 
eveneens over deze oorlog handelt. 
Hij verscheen nu tien jaar geleden 
en kreeg de Pulitzerprijs, een der 
beste romans over de burgeroorlog. 

«Andersonville» is echter even
eens de titel van een toneelstuk van 
Saul Levitt. Het stuk werd in TV-be-
werking ook hier vertoond; het ging 
in première in het Henry Miller's 
Theatre in New York in december 
E1959. 

Daarenboven komt de naam « An
dersonville » voor in de titel van vele 
mémoires, dagboeken, historische 
jwerken : Kantor geeft er alleen al 

(mAm^Yml^ 
Honderd jaar geleden eindigde de Amerikaanse Secessie-oorlog met de kapitu
latie van het zuidelijke leger. Na de val van Richmond in april 1865 kon generaal 
Lee nog wel enkele weken weerstand bieden, maar dan stortte elk georganiseerd 
verzet ineen. De Confederatie der Zuidelijke Staten hield op te bestaan : de Fe
deralen met Lincoln als president hadden het pleit gewonnen. 
Lang zou Lincoln niet van zijn triomf genieten. Op 14 april werd hij in het Fords 
Theatre te Washington, waar hij een voorstelling van « Our American Cousin » 
bijwoonde, neergeschoten. « Sic semper tyrannis! » schreeuwde de moordenaar: 
« het Zuiden is gewroken ». 
Sedertdien zijn honderd jaar voorbijgegaan. Nu zijn honderd jaar in de geschie
denis van een volk naar Europese maatstaven niet zo heel veel; in Amerika, waar 
de eigenlijke geschiedenis pas begint in de zeventiende eeuw, zijn ze dat echter 
wél. Het is geen boutade wanneer men beweert dat in Amerika « vlugger » werd 
geleefd : tussen de dunbevolkte Britse kolonie van de zeventiende eeuw en de 
grootste wereldmacht der twintigste eeuw liggen amper drie eeuwen. 
Spijts dit « vlugger » leven is het Amerikaanse verleden en zijn geschiedenis al
lerminst uitgevaagd. Tegenstellingen, spanningen, veten tussen Noord en Zuid 
bleven bestaan. Tegen elke maatregel der « Yankees » die het Zuiden mishaagt 
wordt nog steeds met de oude krijgsvlag der Confederale troepen (de rode vlag 
met het blauwe St. Andrieskruis en de sterren) of met «• Blue Old Bonnie », de 
staatsvlag der Confederatie betoogt. 

een viertal bladzijden bibliografie 
over. 

Wat schuilt er achter deze naam ? 
Waarom werd hij het onderwerp van 
zoveel literatuur ? 

Te Andersonville in Georgia bevond 
zich het grootste zuidelijke krijgsge
vangenenkamp. In dit kamp stierven 
ongeveer een derde van de gevan
genen tengevolge van slechte behan
deling en van de uiterst-slechte con
dities. De hoofdverantwoordelijke 
voor de krijgsgevangenen was de zui
delijke brigade-generaal J.H. Winder. 
Hij belastte captain Henry Wirz met 
het inrichten van het kamp en na
dien met het bevel er over. 

In feite was het geen kamp maar 
een groot, leeg terrein waar men de 
bomen die nog enige schaduw kon
den afwerpen, had omgehakt. Er wa
ren geen gebouwen, geen tenten, 
niets. Slechts vele maanden later 
zouden er enkele tenten komen, die 
als hospitaal dienden en die veel te 
klein waren om alle zieken te bevat
ten. Ook de medische dienst was 
praktisch onbestaande en de rant 
soenen waren zo klein dat bij de ge
ringste ziekte de gevangenen onver
mijdelijk stierven. Spijts alle pogin
gen van Captain Wirz om het kamp 
enigszins in te richten, stootte hij op 
de onwil van Generaal Winder en van 
diens zoon en neef, die beiden in An
dersonville dienst deden als officier. 

Van de ongeveer 50.000 krijgsge
vangenen die passeerden door het 
kamp, stierven er 14.000. In een der 
verslagen lezen wij o.m. : « meer dan 
30.000 man zijn samengebracht op 'n 
terrein van amper zevenentwintig 
acres (ongeveer tien ha.) met weinig 
of geen dekking tegen de hitte van 
de zuidelijke zomer, noch tegen de 
regen en de nachtdauw; met als voed
sel ruw korenbrood waarin zich nog 
de schillen bevinden; met weinig be
voorrading in vers vlees en groenten 
en met praktisch geen hygiënische 
verzorging, met massa's vuil tot vlak 
voor hun eigengemaakte kuilen en 
tenten. Kortom, een atmosfeer zo be
smet en bevuild dat de kleinste won
de of de beet van een insekt rottende 
verwondingen en de dood voor gevolg 
kan hebben... 3.. 

Na de kapitulatie der zuidelijke le
gers werd Henry Wirz gevangen geno
men en ter verantwoording geroepen. 
Generaal Winders, de hoofdverant
woordelijke, was dood en Wirz moest 
terecht staan. Van augustus 1865 tot 
oktober 1865 duurde het proces. Hoe 
Wirz zich ook beriep op het bevel dat 
hem aanstelde tot kampkommandant 

en dat hij onmogelijk weigeren kon, 
hoe hij zich ook beriep op de omstan
digheden waarin hij zowel voor de 
tucht en de orde als voor de opbouw 
van het kamp moest zorgen (zonder 
enige daadwerkelijke hulp van zijn 
overste. Generaal Winder, die fel an
ti-Yankee was en zelfs voedsel en 
kleren, door zuidelijke burgers voor 
de noordelijke gevangen bijeenge
bracht, weigerde te laten uitdelen) 
toch werd hij veroordeeld tot de dood 
met de strop Het oordeel werd vol
trokken op 10 november 1865. 

Kantors boek is geen fantasie, geen 
zuivere fictie. Ira Claffey, de planter 
uit Georgia op wiens terrein het 
kamp wordt opgericht, is weliswaar 
een creatie van de auteur. Maar het 
kamp zelf en verscheidene der be
langrijkste personnages uit dit boek 
zijn historisch waar en trouw weer
gegeven. Hier heeft de fictie slechts 
het samenbindende element ver
schaft. De waarheid over Anderson
ville, zoals zij uit memoires en dag
boeken blijkt, was fantastisch genoeg 
om stof te leveren voor een boek van 

-meer dan 700 pagina's dat bij alle 
historische objektieve achtergronden 
toch nog meeslepend genoeg blijft en 
toch nog genoeg plaats laat voor de 
subjektieve kreatie van de auteur. 

Gebouwd op de stevige grond van 
de historische waarheid, is deze ro
man misschien nog het meestover-
tuigend en ontroerend omdat hij 
aantoont tot welke dingen de oorlog 
een mens leiden of zelfs dwingen kan: 
dingen die in normale omstandighe
den nooit zouden gebeuren en die de 

betrokkenen zelf met afschuw zouden 
vervullen... 

Saul Levitts toneelstuk begint daar, 
waar Kantors boek eindigt : met het 
gevangen-nemen en het proces van 
de kampkommandant. 

De auteur maakte tijdens de jong
ste wereldoorlog deel uit van de be
manning van een bombardements
vliegtuig en was nadien oorlogsver
slaggever. Zijn toneelstuk is de weer
gave van een Nurenberg - proces 
avant-la-lettre en krijgt daardoor 
een aktuele betekenis. Zowel in het 
gebeuren van Andersonville zoals 
Kantor het beschrijft, als in het 
daaropvolgende proces zoals Levitt 
het ten tonele voert, ligt er als het 
ware een schema, een voorafbeelding 
van wat onze generatie heeft moeten 
beleven. Vooral het «Proces Ander
sonville » behelst in nuce de hele pro
blematiek van oorlog, vergelding en 
straf. Het behelst zowel het «vae 
victis» van de overwinnaars als het 
beroep op het bevel van hogerhand 
der overwonnenen. 

Daar is ondermeer de gerechtigheid 
in één enkele richting. In Unionisti
sche kampen zoals Camp Douglas en 
Elmira waren de toestanden weinig 
beter dan in Andersonville en ook het 
sterftecijfer was er bijna even gToot. 

Daarenboven zijn de etische impe
ratieven die vastgesteld worden, ge
woonlijk ook alleen van toepassing 
op de overwonnene. De plicht tot wei
gering van een bevel, wanneer dit 
bevel immoreel Is, wordt alleen tegen 
de overwonnene ingeroepen. 

« Andersonville » zou in de negen
tiende eeuw niet eens alleen staan. 
Nog in dezelfde eeuw zouden duizen
den mijlen daar vandaan, in het 
uiterste zuiden van Afrika, niet 
krijgsgevangenen maar weerloze 
vrouwen en kinderen in nog grotere 
getale omkomen tengevolge van een 
doelbewust uitroeiingsplan. Geen en
kel gerecht ter wereld heeft over de
ze misdaad geoordeeld.. 

Dit alles wijst er nog eens op dat er 
niets nieuws is onder de zon en dat 
wij steeds opnieuw in elke generatie 
met dezelfde problemen gekonfron-
teerd worden, weze het ook onder 
een andere vorm. Het feit dat deze 
tijd het probleem van oorlog, schuld 
en vergelding wel op een zeer hypo
criete en eenzijdige wijze heeft opge
lost — of althans proberen op te los
sen — zal ons later niet ten goede 
gerekend worden en wij vrezen dat de 
geschiedenis over het heidense « vae 
victis » van een kristelijke wereld wel 
zeer streng zal oordelen. 

J.D. 



DE VOLKSUNIE ' Tl 
In de Wetstraat heerst koortsige bedrijvigheid. Ieder van de 27 
ministers is bezig, zijn begroting voor het jaar 1966 op te maken. 
En hardnekkige geruchten spreken van een som van niet minder 
tlan 200 miljard als total van al die begrotingen. Op zijn gewone 
hautaine toon heeft de minister van Financiën, de heer Eyskens, 
het beleid der vorige regering onrechtstreeks afgekeurd, toen hij 

eyskens zoekt 2 0 0 mil 
een deficit van tientallen miljarden voorspelde als erfenis van 
Lefèvre, Spaak en Dequae. In een persintervieuw herinnerde de 
« kanselier van de schatkist» aan de ortodoxe beginselen der 
openbare financiën : evenwicht der begroting, financiering der 
gewone uitgaven door de belastingen en der buitengewone uitgaven 
(investeringen) door leningen. 

Alhoewel dergelijke uiterst konser-
vatieve opvattingen door van langs 
om meer ekonomisten worden be
schouwd als ouderwets en niet in 
overeenstemming met de ekonomi-
sche werkelijkheid, kunnen we de 
minister toch volgen waar hij zich 
afvraagt, waarom er geen overschot 
bestaat in plaats van een deficit. Im
mers kende ons land een onafgebro
ken periode van hoogkonjunktuur, 
waarbij de belastingsinkomsten 
steeds hoger lagen dan de ramingen. 
Normaal moest dan ook een soort 
spaarpot gevormd zijn, of moesten 
alleszins de loodzware lasten der 
staatsschulden verlicht zijn. Men 
stelt echter vast dat het tegendeel 
gebeurde : niet alleen verhoogde de 
schuldenlast, maar er bijft zelfs een 
tekort! 

Reeds vroeger wezen we op het 
feit, dat de te zware schuldenlast 
met zijn aflossingen en intresten 
een werkelijk modern begrotingsbe
leid onmogelijk maakt, omdat een te 
groot deel in deze post verdwijnt. 
Maar kom, dat is een andere kwes
tie : in België heeft men nooit an
ders gedaan dan zonder planning 
(ook op financieel gebied) van de 
ene dag in de andere geleefd. 

Algemeen meent men dan ook dat 
de regering op twee financiële fron

ten zal moeten vechten : meer be
zuinigingen en meer belastingen. 
Terwijl ze ondertussen niet veel an
ders kan doen dan hopen en bidden 
dat de hoogkonjunktuur nog enkele 
jaren aanhoudt. Want bij inzinking 
der ekonomische bedrijvigheid zal 
automatisch de belastbare stof ver
minderen en zullen de sociale uitga
ven verhogen (werklozensteun, hulp 
aan sommige sektoren en dergelijke 
meer). Wat onvermijdelijk tot een 
rampzalige toestand zou leiden voor 
de staatsfinanciën. 

Laten we eerst over de belastingen 
spreken. Een weinig populair onder
werp, maar levensnoodzakelijk voor 
een staat van wie steeds meer wordt 
geëist. De fiskale hervorming voor 
de directe belastingen wordt alge
meen als een der oorzaken beschouwd 
van de verkiezingsnederlaag der re
geringspartijen. Daarom zal de nieu
we ploeg, hoewel he t dezelfde koali-
tie is, zich moreel verplicht voelen 
hier en daar die hervorming nog 
maar eens om te werken. 

Waar en hoe dit juist zal gebeu
ren weet nog niemand, maar het 
vraagstuk lijkt wel de kwadratuur 
van de cirkel te zijn. Elke verande
ring brengt mamers nieuwe verwik
kelingen mede, wat gebeurlijke ver
eenvoudiging tegenwerkt. Anderzijds 

• zullen zowel de administratie als de 
belastingplichtigen en hun raadge
vers die zich pas in de nieuwe stof 
hebben ingewerkt, alles behalve 
geestdriftig zijn over een nieuwe 
hervorming! 

De hervorming van de indirecte 
belastingen (zegelrechten, registra
tie, enz.) waarover reeds jaren spra
ke is, zal ook nog wel dit jaar niet 
worden doorgevoerd. En de óver-
drachttaks (destijds voor één jaar 
van 5 op 6 % verhoogd) zal door Eys
kens nu stellig niet worden vermin
derd, maar eerder op 7 % gebracht! 

Het land vraagt zich af waar de 
regering het gaat zoeken : in een 
verhoging van de barema's en per
centen of in een uitbreiding van de 
belastbare stof? Mogen we er even 
aan herinneren dat de Volksunie in 
haar programma de regering een tip 
heeft gegeven? Namelijk het belas
ten van alle spekulatieve meerwaar
den, die thans aan elke belasting 
ontsnappen! Anderzijds kunnen wij 
niet aanvaarden dat bv. de over-

, iteachttaks nog zou verhogen, waar 
ijse de verlaging tot de oorspronke
lijke 5 % eisen- Het zijn immers de 
minst gegoeden (de ouderlingen, de 
grote gezirmen, de zieken) die daar
door het eerst en het ergst worden 
getroffen! 

Bovendien vraagt de VU afschaf
fing van het kaskadestelsel der tak
sen, verhoging van het belastingsvrij 
minimiun tot 50.000 fr. en het vri j 
stellen van de ouderdomspensioenen. 
Deze posten zouden een merkelijke 
verlichting van het administratieve 
werk meebrengen zonder noemens
waardige vermindering der staatsih-
komsten. 

In ieder geval zal de regering ons 
op haar weg vinden, wanneer de be
lastingverhogingen die er zullen ko
men, hoofdzakelijk van de minder 
begoeden zouden gevorderd worden. 

Over de door te voeren besnoeiin
gen werden de jongste weken reeds 
vele dagbladkolommen volgedrukt. 
Het is een tema dat de PVV op mees
terlijke wijze heeft bespeeld in haar 
propaganda, daarbij verzwijgend dat 
de liberale ministers destijds het 
voorbeeld gaven van verkwisting. 

Samen met de P W is het groot
kapitaal de aanval begonnen om de 
bezuinigingen vooral op sociaal vlak 
te zien gebeuren. Zo vraagt men een 
loonstop, een pensioenstop, geen ver
mindering van werkduur, geen ver
hoging van verlof, drastische ver
mindering van de begrotingen van 
onderwijs en in de sektor der ziekte
verzekering, enz. De staat zou bo
vendien personeel moeten wegzen
den. Daar waar wij krachtig aan
dringen op het vermijden van de 
uitgaven die voortvloeien uit bv. de 
ongezonde wedijver tussen vrij en 
officieel onderwijs, mag een bezuini
ging niet tot gevolg hebben dat de 
demokratisering ervan zou worden 
afgeremd. Daar waar de geneesheren 
inderdaad financieel hebben gewon
nen bij de beruchte hervormings
wetten der ziekteverzekering, mogen, 
de zieken het slachtoffer niet wor
den van besnoeiingen. Daar waar 
sommige parastatalen inderdaad te 
veel personeel hebben, mag de wer
king van het staatsapparaat niet 
worden gesaboteerd door een gebrek 
aan werkkrachten, dat zich reeds 
enkele tijd laat gevoelen. En daar 
waar in sommige sektoren inderdaad 
zeer hoge (zwarte) lonen worden 
uitbetaald, mag de koopkracht in 
het algemeen niet in het gedrang 
komen. 

Het gaat bijgevolg niet op, zonder 
meer demagogie te verkopen zoals de 
PVV. Maar voor elke begroting, voor 
elke post dient nagegaan we'ke uit
gaven niet onontbeerlijk zijn en die 

moeten dan ook onverbiddelijk ge
schrapt. Hier ligt een zware taak 
weggelegd voor onze parlementairenl 

Bovendien willen we de regering 
een tip geven : waarom kan de mi
litaire begroting, die astronomische 
cijfers te zien geeft, niet met 50 %' 
ingekrompen worden? Is het wat| 
veel ineens, dan kan men alleszins 
enkele miljarden uitsparen tot heii 
van het ganse land. 

En kunnen we het misschien nief 
met minder dan 27 ministers doen, 
die ieder hun eigen kabinetten, per
soneelsstaven, chauffeurs en auto's 
moeten hebben? 

En kan elke minister niet een beet
je besnoeien in eigen kring, zodat 
een huwelij ksreceptie van de zoon 
van de Minister van Financiën niet 
in de Wetstraat zelf moet doorgaan? 

Minister Eyskens, de man van de 
omgekantelde autobus, de man in 
wiens oren het « Eyskens buiten > 
van de staking 1960-61 nog moet n a 
klinken, staat voor een onmogelijke 
taak. 

Naar Unks moet hij zeer erg op
passen voor de beide vakbonden met 
hun mannetjes in regering en par
lement. Een sociale stop behoort tot 
het domein der zelfmoordplannen. 

Naar rechts moet hij op zijn tellen 
letten voor het grootkapitaal met 
zijn pionnen in regering, parlement, 
en drukkingsgroepen. De 200 miljard 
zal hem ook daar niet gegund wor
den. 

Eyskens. kan <ms niet bedriegen 
met zijn uitgestreken professorale 
zelfzekerheid. Wij geloven niet dat 
hij het klaarspeelt, zonder al te veel 
belastingsverhogingen aanzienlijke 
bezuinigingen door te voeren in die 
sektoren waar werkeüjk met geld 
gesmeten wordt. Wij geloven niet dat 
hij er zal in lukken het deficit van 
de afgeloste ploeg in te halen, een 
evenwichtige begroting 1966 af te 
sluiten en bij aanhoudende hoogkon
junktuur een overschot te boeken. 

Omdat zulke opdracht in dit land 
praktisch onmogelijk wordt gemaakt 
door het gebrek aan betrouwbare 
gegevens voor een werkelijke plan
ning op termijn. Omdat hier de kon-
trole na afsluiting van een begroting 
quasi onbestaande is ei\ de ro! van 
het Rekenhof geminimafiseerd blijft. 
Omdat geen minister persoonlijk 
verantwoordelijk is voor zijn ver
spillingen of zijn fouten. 

Omdat een minister van financiën 
— het zwarte beest van een regering 
— iemand zou moeten zijn met bo
venmenselijke moed en volledig on
afhankelijk van elke drukkingsgroep 

En wij geloven niet dat Eyskens 
die Uebermensch is. 

Stefaan. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voat 
,!alen - reklamewagens - kerken • huis
kamers enz... 

DE GELUIDSBRON' 
Lange beemstraat 32 

ANTWERPEN - Tel. : 33.04J3. 

Radio - T.V draagbare radiotoestelten 
plateiidraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf '2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

U speciale voorwaarden 
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HUTSEPOT IN DE PERSWERELD: 

"LE " E N " LA ITROPOLE" 

VOORTAAN VAN DEZELFDE PERSEN 
In de perswereld is er eriige beroe

ring onstaan over het akkoord dat 
onlangs werd gesloten tussen de twee 
franstalige Antwerpse dagbladen «La 
Métropole » en « Le Matin >. Blijkens 
Üit akkoord, dat door de betrokkenen 
birdnekkig een « technische overeen
komst » is genoemd, wordt een nieu-
yire maatschappij opgericht die de 
«Métropole», de «Matin» en de 
«Flandre Liberale» (uit Gent) voort
aan samen zal drukken. 

Wij hebben met plezier het nieuws 
over deze « technische » samensmel
ting vernomen. Duidelijker kon im
mers niet aangetoond worden, hoe 
slecht het de dagbladen van de laat
ste francofonen in Vlaanderen eigen
lijk gaat. Alleen bittere noodzaak 
heeft hen zover kunnen drijven, dat 
zij mekaar thans in de armen zijn 
gevallen. De nieuwe maatschappij is 
trouwens maar uitstel van definitieve 
executie : dat er in Vlaanderen geen 
p l a a t s meer is voor franstalige 
«Vlaamse» bladen is een evidentie 
die geen enkele kunstgreep en geen 
enkele financiële doping nog kunnen 
verbergen. 

Het huwelijk van «Le Matin » en 
«La Métropole» is inmiddels een 
perfekt voorbeeld van een mariage de 
raison. Van enige liefde is daarbij 
geen sprake; van huize uit behoren 
beide bladen tot een verschillende 
politieke strekking. ' 

« La Métropole » — In de Antwerpse 
volksmond beeldig « Mie Petrol» ge
noemd — is een katoliek blad, dat al 
in lengte van jaren een uitzichtloos 
bestaan rekt dank zij de financiële 
steun van de katolieke franskiljonse 
upper-ten uit de havenstad. Enkele 
maanden geleden werd de drukkerij 
van « La Métropole » opgekocht door 
de n.v. De Vlijt die, zoals algemeen 
gekend, o.m. het dagblad « De Gazet 
van Antwerpen» uitgeeft. De Vlijt 
verbond er zich toe, « La Métropole » 
gedurende de vijf eerstkomende jaren 
te blijven drukken. 

« Le Matin » en « La Plandre Libe
rale » waren sinds lang zelfs geogra
fisch geen « Vlaamse » kranten meer. 
Ze werden jaren geleden opgekocht 
door graaf de Launoit, de Luikse 
staalmagnaat die eigenaar is van 
« La Meuse » en van het Brusselse 
blad «La Lanterne». De Gentse en 
Antwerpse P.L.P.-kranten worden in 
werkelijkheid dus geleid vanuit Luik. 

Voortaan zullen « Matin » en « Mé
tropole » gezamenlijk gedrukt worden 
op de persen van de n.v. De Vlijt. Bei
de dagbladen zullen hun titel behou
den; het hoof artikel zal telkens ver-
schilend zijn. Voor de rest zijn de 
overige bladzijden en rubrieken ab
soluut gemeenschappelijk. 

De steeds verder voortschrijdende 
koncentratie van het persbedrijf in 

cartoon van hugoké op de ten
toonstelling m het Brussels 
Martini-centrum. 

ons land heeft thans een uiterst gek
ke situatie voor gevolg : hetzelfde 
huis dat de vlaamsgezinde «Gazet 
van Antwerpen» drukt, verzorgt 
voortaan ook de laatste overblijfselen 
van de francofone pers in Vlaande
ren. En om het nog ingewikkelder te 
maken : de liberale francofone groep 
Le Matin - La Meuse - La Lanterne 
heeft op het vlak van de publiciteit 
akkoorden afgesloten met de groep 
van « De Standaard », grote konkur-

rent van De Vlijt die voortaan «Le 
Matin » zal drukken. 

In een dergelijke duisternis zou een 
kat haar jongeren niet meer terug
vinden ! 

Inmiddels blijft het een veelbete
kenend feit dat de franstalige pers 
in Vlaanderen haar toevlucht moet 
zoeken tot dergelijke tegennatuurl i j 
ke akkoorden om haar zielig schijn-
bestaan nog'een tijdje te rekken... 

Het Polders Aktiekomitee dat 
onder voorzitterschap staat van 
onze redakteur Staf De Lie eii 
dat zich op een bijzondere wijze 
Ingespannen heeft om de be
langen te behartigen van de 
met onteigening getroffen in
woners van het Scheldedoi-pje 
Lillo, heeft een perskonferen-
tie gegeven om de stand van 
zaken toe te lichten. Daaruit 
leerden wij dat mits hard wer
ken en mits de kleine man aan 
te spreken in zijn eigen taal, 
er rezultaten kunnen behaald 
worden die opmerkelijk zijn. Te 
Lillo werd de Volksunie — die 
de kern vormt van het aktie
komitee — van niets tot de 
sterkste partij bij de jongste 
verkiezingen. 

Er werden ook andere tast
bare rezultaten behaa'd. Na een 
onafgebroken werking die ge
paard ging aan massavergade
ringen, betogingen, protest-
autokaravanen, studie-bezoeken 
in binnen- en buitenland aan 
gelijkaardige situaties en die 
haar hoogtepunt vond in een 
dramatisch beroep op de ko
ning, waarbij een brief, onder
tekend door nagenoeg alle Lil-
lonaren werd afgegeven te La
ken, werd bedongen dat de stad 
Antweipen praktisch het dub
bele ging betalen voor eenvou
dige arbeiderswoningen. Dat 
ook de bouw van vervangings
woningen werd in het vooruit
zicht gesteld, zomede een sis-
teem om deze woningen op een 
zo voordelig mogelijke wijze in 
het bezit van de getroffenen te 
stellen-

Het is echter al geen goud 
dat blinkt. Het aktiekomitee 
wees er verleden woensdag even
eens op dat de prijzen voor 

bouwgronden nog buiten de 
werkelijke waarde liggen, dat 
de onteigenden die elders wil
len kopen het vijfvoudige be
talen van wat zij ontvangen, 
dat ook de landbouwgronden in 
vergelijking met de prijzen die 
elders gevraagd worden, veel te 
weinig betaald worden. De ver
gelijking met andere landen 
o.m. Nederland drong zich oP; 
daar worden de landbouwgron
den het dubbele vergoed van 
wat men te Antwerpen biedt. 

die tegenwoordig door het Ant
werpse stadsbestuur gehuldigd 
worden. De tijd dat landbouwers 
in de Polder door gewapende 
politie-agenten van hun bed ge
haald werden of dat de hoeven 
boven de hoofden van de bewo
ners werden afgestookt — is 
'wel voorbij, maar de metoden 
zijn er des te pijnlijker om ge
worden. Te Lillo werd zonder 
de minste noodzaak, het dorp 
doormidden gesneden en ver
deeld in een oost- en een west-

LILLO STERFT PIJNLIJK 

De vergelijking met onteigenin
gen door de staat valt even
eens scherp in het nadeel van 
de stad uit. 

Buitendien werd bij onteige
ningen zeer willekeurig te werk 
gegaan, vooral wat de meer-
bezittenden betreft. Slechts één 
enkele onderhandelaar — die 
dan nog vaak niet ter plaatse 
kwam of in vele gevallen slechts 
éénmaal in kontakt trad — 
werd door de stad Antwerpen 
afgevaardigd. Verwonderlijk is 
het dan ook niet dat veelvuldig 
van de rechtbank wordt gebruik 
gemaakt. 

Het aktiekomitee wees ook op 
de nieuwe uitdrijvingsmetoden 

zone net als te Berlijn. Men 
heeft daar een baggerboot, die 
honderdduizend frank per dag 
kost, een gat laten uitbaggeren 
dat thans terug dient dicht-
gespoten omdat het de werken 
aan een nieuwe tunnel met 
overstroming bedreigde! Door 
allerlei andere plagerijen werd 
het leven van de Lillonaren ver
volgens zuur gemaakt. Ze kon
den niet meer van de ene naar 
de andere kant van het dorp 
tenzij larigs een vijf kilometer 
lange omweg, de busverbindin
gen werden ongedaan gemaakt, 
de brievenbussen werden afge
broken, de gastoevoer afgesne
den, de steenweg en de stoepen 

opgebroken in straten waar de 
bewoners nog niet dienden weg 
te gaan, de elektrische stroom, 
de telefoon- en waterleidingen 
werden voortijdig afgesloten, 
voortdurend werd intimidatie 
gepleegd door middel van be
dreiging met afbraak, zelfs van 
woningen die niet onteigend 
waren of waar de onteigenings-
prijs niet eens was uitbetaald. 
Het gebeurde zelfs dat niet-
verkochte percelen gewoonweg 
met zand ondergespoten of weg-
gebaggerd werden! 

Aan positieve voorstellen van
wege de Lillonaren en het ak
tiekomitee ontbrak het inmid
dels niet. Nagenoeg gans de 
Antwerpse gemeenteraad en 
zeker de openbare mening was 
het eens met het behoud van 
Lillo-fort, een zeer pitoresk en 
historisch plaatsje, dat eertijds 
door de Spanjaarden en later 
door de watergeuzen was bezet 
en dat niet binnen de haven-
uitbreiding valt. Daar kon een 
stukje Antwerpse Polder be
waard blijven en ook een nieuw 
Lillo opgericht worden. De 
voorstellen, mede naar voren 
gebracht door de VU-vertegen-
woordigers in de Antwerpse ge
meenteraad, stuitten steeds 
weer op het kleinzielig verzet 
van enkele mensen in het sche-
penkollege. 

Inmiddels is het aktiekomitee 
een nieuwe kampanje begonnen 
(terwijl Lillo in deze pijnlijke 
ogenbUkken z'n doodstrijd uit
vecht) namelijk het bespoedi
gen van de bouw te Berendrecht 
van vervangingswoningen. Op 
de volle steun van onze partij 
mogen de Lillonaren in elk ge
val blijven rekenen, zoals zij dat 
in het verleden hebben bewezen 
gezien. 
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PERSSPIECEL 

De zaak Van Steenkiste, franskiljonse 
losbarstingen in Vlaamse kerken, het 
fransdolle getier van de Luikse burge
meester Destenay, ja zelfs het losstormen 
op « zwart schaap » Leemans, zijn alle
maal uitingen van het kookpunt waarop 
het Waalse kwik na de PVV-franskiljonse 
aanwinst is gestegen. Voor ons niet gela
ten, hete stoom uit franskiljonse kook-
potten is het beste middel tegen Vlaamse 
lamlendigheid. 

üe verklaring voor dit ales ? Madame 
Blanche en haar sterrenwichelarij zouden 
het misschien zoeken in de late septem-
berzon, die uitgeregende hondsdagen van 
juli naar september overbrachten. Sep
tember is sinds 1830 altijd een periode 
dat onze Waalse broeders gemakkelijker 
heet lopen. 

Gazet van Antwerpen 
Die in de zaak Van Steenkiste de prijs 

van de Vlaamse solidariteit moet toege
kend, bezorgde bijna dag aan dag een 
hoofdartikel over die weinig verkwikke-
lijke gerechtelijke jacht op flaminganten. 
Zoals in sommige landen jaagt men met 
afgerichte VOSSEN op Vlaams klein wild. 

« Dat Vossen-hart voelt wel niet vlaams-
gciind. De prokureur, die destijds aan het 
kiijgsauditoiaat de repressie-wetgeving uit
putte tot in haar thans als onwaardige 
wraak veroordeelde overdrijvingen, schijnt 
niet minder patriottisme de taalwetgeving 
te bejegenen. 

De prokureur, die als een verwoed jager 
h' kcnd staat, heeft zijn trakkcrs op Vlaams 
wild afgestuurd Wij vragen ons echter af, 
of zioh niet op de duur het uitzonderlijk 
ge\al zal voordoen, dat het wild bijeen-
troept en zich tegen de jager keert. Na du 
fcanstalige predikanten vormen de frans-
talige magistraten een schoon motief voor 
dp rusteloze flaminganten. 

Viaar in de ogen van degenen die de fe-
deializerende tendensen in Vlaanderen 
vrezen moet de h. Vossen een ondienst 
bewijzen aan het unitaire België. » 

Wij zijn tevreden dat De Gazet van 
Antwerpen de zaak ook ruimer stelt. 
« Rust noch duur zonder zelfbestuur », 
zegden inderdaad de Vlaamse VOSSEN. 

Standaard 
Piers, de lange smalle burgemeester 

van Oostende, wordt elders in zijn vuil 
hemdje gezet in deze intimidatie van een 
Vlaamsgezinde ambtenaar. 

Hij, de oud-marsjeerder op Brussel, 
komt er maar schamel voor in dit geval. 
Zo bloot (naakt) als een Pier(s) . Hier
onder de felle reaktie van De Standaard, 
het blad van De Smaele - Piers. 

Inderdaad, driemaal niks in vergelij
king met de Gazet van Antwerpen. 

Suikerbakkerij J O R I S 
VRAAGT 
wegens uitbreiding van bedrijf : 

ARBEIDERS 
en LEERJONGENS 
MOGELIJKHEID 
OM VAK TE LEREN. 

z.a. : Groot-Bijgaardenstraat 471, 
SINT AGATHA BERCHEM. 

TELEFOON : 27.28.70. 

DE NIEUWE GIDS 
Van Haverbeke is er het hart van in. 

Zelfs als men regelmatig knielt voor de 
Walen en Brusselaars, spuwen ze nog in 
de nek van de brave Vlaming. Destenay 
overlaadde ons nog eens met al de zon
den van Israël, en dat nadat we hen zo 
goed behandeld hebben, jammert de mo-
niteur van de CVP. 

« Wie zon,dagnamiddag in de Franstalige 
radio de burgemeester van Luik, de PVV-er 
Destenay kon. horen, ter gelegenheid van 
het feest van Wallonië, zal zeker de indruk 
hebben opgedaan dat alle verdere pogingen 
om Vlamingen en Walen samen te houden, 
uiteindelijk toch faliekant zullen uitlopen. 

De geest en de toon van deze burgemees-
tersrede waren, spijt de oratorische en hui
chelachtige politieke voorzorgen, bepaald 
anti-Belgisch. Wij ontkennen aan de Luik
se burgervader allerminst het recht een 
somber beeld op te hangen van zijn vader
land Wallonië en zelfs te vrijzen op de on
rechtvaardige toestand ^waarin men de 
« Waalse zonen van de Voerstreek heeft 
geworpen ». 

Maar waar wij ons tegen verzetten is het 
beeld dat hij van zijn Vlaamse landgenoten 
teken.t. De h. Destenay stelt een slechte 
daad wanneer hij ons van imperialisme 
tegenover Wallonië beschuldigt, wanneer 
hij ons aanvv rijft « une hostilité répétée, 
vexatoire, tyrannique en inutile cl 1'égard 
de la langue fran^aise » en « la haine sans 
cesse renouvellëe dans des formes de plus 
en plus saugrenucs et odieuses ». De h. 
Destenay stelt het voor alsof de Vlamingen 
alleen bekommerd zijn om a met geweld 
alle sporen uit te wissen van een taal die 
door duizenden Franssprekenden wordt ge
sproken, die hun steden en dorpen door
kruisen of die hun kerken bezoeken. » 

La Wallonië 
Naar aanleiding van de verkiezing van 

Victor Leemans, tot voorzitter van het 
Europees parlement, werd er nog eens 
aan kunstmatige hetze gedaan in de 
Waalse pers, zelfs Volksgazet dierf zich 
niet meer aan de kant van zijn partijge
noten van Le Peuple scharen. 

Zo is het proza nog in dergelijke bla
den, 20 jaar na de oorlog. 

« Er waren de krijgsraden en zelfs de 
executiepelotons. 

Er waren de zuiveringskommissies waar
voor een weerzinwekkend wild verscheen. 
Zelfs waren er bij waarvan men nauwe
lijks kon spreken van verraad. Ambtenaren 
met promotiehonger, kleine profiteurkens 
zonder veel spankracht, soms naïevelingen 
of doodgewoon stommelingen. Het heeft 
geen belang. Hen voor de rechtbank slepen 
beantwoordde aan een grote behoefte van 
zuiverheid en hygiene. Zoals men het huis ' 
reinigt na de ziekte, zonder haat voor de 
mikroben maar om zeker te zijn dat ze 
zich zouden rustig houden. » 

In dergelijke stijl, gaat dit proza over 
de repressie voort in dit blad van linkse 
« humanisten », uit Wallonië en Brussel. 

Wie zei ook weer dat ook het repres
sieprobleem in Vlaanderen lang ware op
gelost als we zelfbeslissing hadden, ook 
op dat vlak. 

tegendeel, fa die tegenstellingen zo ge
speend is van iedere nuchterheid, kan d« 
monarchie als symbool van nationale eenr 
lieid en zelfs van nationale inspiratie een 
uitzonderlijke functie vervullen. 

Onze gevoelens van bezwaardheid komen 
ook niet voort uit het feit dat de aasntaan-
de prins-gemaal Duitser is. Zou dat ons 
bezwaar zijn dan zouden wij een norm 
hanteren, die even bedenkelijk is als de 
normen waardoor de nationaal-socialisten 
zich lieten leiden wanneer zij hele volken 
of rassen als zodanig gediskwalificeerd 
achtten. 

Onze bezwaren gelden ook niet de per
soon van de heer Von Amsberg. Hij zelf 
kan het niet helpen dal zijn ouders het 
verstandig vonden hem in nazi-Duitsland 
te laten opvoeden en dat hij, via de Hitler-
jugend, in de Wehrmaoht terecht kwam. » 

HET PARCOL 
En om even te vergelijken. Het Parool 

is een Nederlands dagblad van links 
voortgekomen, uit de verzetsklandestini-
teit. Ter lering aan velen in Vlaanderen, 
de sereniteit waarmee dit blad schrijft 
over het huwelijk Beatrix-Claus. Het blad 
gaat door voor een van de « felle » oppo
santen. 

« Die bezwaren zijn bij ons niet geïnspi
reerd door republikeinse gevoelens. Het 
kan zijn dat op enig tijdstip in de toekomst 
ook in ons land de monarchie als staats
vorm niet handhaafbaar meer zal zijn. Maar 
op het ogenblik zijn wij geneigd om te 
hopen dat de republiek ons voorlopig be
spaard zal blijven. In een land dat reli
gieus en politiek zo verdeeld is als het on
ze en dat, ondanks alle beweringen van het 

Ruim Zicht 
Is het blad van de Katolieke vakbonden 

in Nederland. Het gaf deze maand een 
soort « Vlaanderennummer » uit, waarin 
naast een zeer degelijk artikel van de 
Vlaamse KWB-redakteur Hardeman ook 
een Nederlandse kommentaar stond over 
de IJzerbedevaart en over « de oorlog in 
Vlaanderen ». Daar mogen de verslagen 
van onze « Waalse landgenoten » eens 
naastgelegd worden. 

« Het is méér dan een politieke gebeur
tenis, wanneer de hele menigte de eed 
van trouw aflegt : « O land van roem en 
rouwe, van, liefde en lijdensnood. Gij wordt 
weer vrij en groot. Wij zweren houwe en 
trouwe, U, Vlaanderen, totterdood ». 

Hoe vaak zou deze gebeurtenis al ver
keerd zijn uitgelegd, deze eed van trouw, 
waarbij de rechterarm schuin naar voren 
wordt gestoken als bij de Romeinse groet? 

Er is tijdens de hele plechtigheid niets 
te merken van het « Vlaamse extreanisme », 
waar de Nederlandse kranten zo graag over 
schrijven. Er heerst wel een levendige stem
ming. De sprekers worden enkele malen 
door applaus onderbroken en het gejuich 
is het grootst wanneer op de nieuwe toren 
voor het eerst de vlag met de Vlaamse leeuw 
verrijst. Maar de stemming is niet opge
wonden,. Als de plechtigheid afgelopen is, 
wordt er hier en daar « Amnestie » geroe
pen, maar de kreet wordt niet overgeno
men. 

Dat heeft het Bedevaartcomilé al gedaan 
in een officiële verklaring, waarin het aan
drong op amnestie voor die Vlamingen, die 
wegens « collaboratie » tijdens de Tweede 
Wereldoorlog nog gestraft zijn in een ma
te, die volgens het comité niet in overeen
stemming is met de gepleegde feiten. Het 
is een zeer moeilijk punt, de houding van 
vele Vlamingen tijdens de Tweede Wereld
oorlog, van wie er inderdaad velen met de 
Duitsers geheuld hebben. Maar het staat 
ook vast. dat de repressie van de Walen ge
dreven werd door blinde haat en aioh 
richtte op volkomen onschuldigen. Niet 
voor niets werd tijdens de plechtigheid de 
naam genoemd van Mgr. van Assche, een 
abt, die in 1944 door de Belgen in, de ge
vangenis vermoord is, terwijl zijn enige 
misdaad is geweest, dat hij een keer op de 
IJzerbedevaart het woord heeft gevoerd. 
Enkele jaren geleden pas werd hij officieel 
in ere hersteld. » 

De Omroeper 
Maar ook hier zal men het Vlaamse 

licht niet langer onder de Brusselse 
korenmaat kunnen houden. Overal zijn 
er levenswijken van de Vlaamse radikan-
sering. Als voor de oorlog verschijnen 
't allenkante de Vlaams-radikale streefc-
bladen. Hieronder een voorbeeld uit de 
streek van Lier « Omroeper voor het 
Neteland ». 

Het handelt over de zaak van Straats
burg. 

« Wie zich vestigt bij een volk heeft als 
eerste taak zioh aan te passen aan dat volk. 
Dat willen onze franskiljons niet. Zij eisen 
scholen voor hun afstammelingen, scholen 
die zouden moeten betaald worden met het 
geld van de gemeenschap. Dat wat geen 
Duitser in Frankrijk, geen Engelsiman in 
Nederland, geen Duitstalige Zwitser in 
Frans-Zwitserland krijgt eisen zij op. En 
krijgen zij het niet dan gaan zij Vlaande
ren en België beschuldigen van « Misdaad 
tegen de Hechten van de Mens ». Lef heb
ben die heren altijd gehad 

Zal men dat maar eindelijk gaan inzien 
als door Vlaams zelfbestuur even normaal 
en op gelijke voet gesproken wordt over 
Denen in Europa, Fransen, Duitsers, Ne
derlanders in Europa als over Vlamingen 
in Europa en niet langer Vlaamstalige Bel
gen ? 

Goed, dan zullen wij die les trekken uit 
het gebeuren van Straatsburg en strijden 
voor Vlaanderen federaal in België en Eu
ropa. » 

Limburgs Volksblad 
Is ook een nieuw geluid in het koor 

van de Vlaamse radikale weekbladen. 
Een hoop op de toekomst, als men ziet 
hoe « jong » Limburg is. 

« Limburg telt nagenoeg 600 000 inwo
ners. De helft hiervan is beneden de 25 
jaar (300.000) en een derde hiervan zit nog 
op de schoolbanken (100.000). Over het 
ganse land zullen ongeveer 700.000 jonge
ren aan de volgende verkiezingen deel ne
men. Men voorziet reeds nu andermaal be
langrijke stemmenverschuivingen. » 

Walter Luyten. 

VOOR HET CENTRAAL SECRETARIAAT 
DER VLAAMSE ZIEKENKAS 

JONGE MANNELIJKE BEDIENDE 
20/25 JAAR 
bekend met schrijfmachine, 
briefwisseling, 
algemeen bureelwerk. 

Schrijven met opgave van onderdom en 
ondervinding aan : 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Kipdorp 50 
ANTWERPEN. 

MARTENS RAYMOND 

behanger 
— gordijnen 
— tapijten 
— vloerbekleding 
— wandbekleding 

Jules Adantstraat Nr 141 
KRAAINEM 
Telefoon : 20.31.78. 

Pels? 
Een bontistsje ? 
Een bontmantel ? 

wendt ü vol vertrouwen 
tot het buis 

W CLAYKENS-HEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek Brussel 
Telefoon 48.37.01 

Alle Inlichting op verzoek 

D O R T M U N D E R 
Thierbraahof 1 
te Leuven 

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

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

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

Staf Wouters 
aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

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

DORT THILKi.KALHOF III 
langx antosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Antosnelweg Aalst, 

Café-rest. (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

b 
B 

ran 
TEL: 

E 
ds 

C 0 
tof f en 

(03) 32.04.77 
32.02.10 
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BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
Na de gemeenteraad van 6 sep

tember j .1 . overhandigde de VÜ-
fraktie volgende motie in verband 
me t de bevaarbaarheid van de 
Schelde. 

De Volksunie-fraktie van de 
Antwerpse gemeenteraad : 
— betreurt de onjuiste en onvol
ledige berichtgeving in sommige 
franstaUge persorganen gepuiblli-
ceerd in verbemd met de bevaar-
baarheid van de Schelde voor 
schepen van grote diepgang en 
de mogelijke verbeteringen aan 
de vaargeul in de toekomst; 
— onderlijnt dat dergelijke on
juiste of onvolledige berichtgeving 
van aard is, de faam van de Ant
werpse haven in het bui tenland 
in het gedrang te brengen en al
dus niet alleen de Antwerpse be
langen te schaden, doch boven
dien de hele nationale ekonomie; 
— hoopt dat de Vlaamse pers zal 
reageren tegen deze berichtgeving 
en zal zorgen voor een objektieve 
en positief-ingestelde voorlichting 
van het publiek, waarbij de na
d ruk mag worden gelegd op de 
plicht van het centraal bes tuur 
de mogelijke ui tbreidingen van 
de bevaarbaarheid van de Schelde 
voor schepen van grote diepgang 
onverwijld te verwezenlijken; 
— verzoekt het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen van de 
stad Antwerpen aan de b innen-
en buitelandse pers een duide
lijke rechtzett ing over te maken ; 
— druk t tenslotte zijn waarde
r ing ui t over de tussenkomsten 
in de gemeenteraad van 6 septem
ber II., zowel van de heer sche
pen Delwaide als van gemeente-
raad--lid, Mr. Rombiu t , waarin 
op gepaste wijze werd gereageerd 
tegen alle onjuiste berichtgeving. 

Kalmthout 
VOOHDRACHTENBEEKS : FIGU
REN UIT HET NABIJE VERLE-

Woensdag 6 oktober : August 
Vermeylen, voordracht door de 
Heer Ger Schmook, ere-hoofdbi-
bliothekaris van Antwerpen. 

Vrijdag 15 oktober ' Cyriel Ver-
schaeve, voordracht door Antoon 
'^tm der Plaetse, voordrachtkun-
stenaar, vriend ,van Verschaeve. 

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

Mortsel 
De verlofperiode is weer achter 

de rug, en de eerste kontakten 
hadden reeds plaats. 

De rcdaktieraad van « Volks-
uiae-n.ieuws Mortseil » stelde he t 
nieuwe numnie r samen, dat vol
gende week zal verschijnen. 

Een eerste bestuursvergadering, 
onder voorzitterschap van de heer 
Van Dyck, had plaats en de wer
king 1965-66 werd besproken. 

De kernleden werden ui tgeno
digd op een werkvergadering en 
zeer kortelings zal een grote al
gemene ledenvergadering gehou
den worden. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Schepen Rolus is te bereiken, 
elke dag van 11 tot 12 u u r 30 in 
zijn bureel op het gemeentehuis . 

Zitdagen van de gemeenteraads
leden in lokaal « Tijl », Antwerp-
sestr. 57 : donderdag 30 septem
ber : W^illy Dupon; donderdag 14 
oktober : Bob Van Hoofstadt, tel
kens van 20 tot 21 u u r 30. ) 
NIEUWE VERENIGING | 

De opricht ing van een reisgezel
schap, me t als zetel lokaal 
« Tijl », bleek een gelukkig ini
tiatief te zijn. De spaarkas h a n g t 
reeds zwaar door en nog tal van 
inschrijvingen worden de volgen
de dagen verwacht. 

Op het p rogramma van reisge
zelschap « Tijl » : eiivde oktober 
65 : kleurdia-avond over Oosten
rijk door Lode Van Hove; februa
ri 1966 : toeristische avond; op 
nog te bepalen data : 2 reizen en 
een gezellig samenzijn. 
KONTAKT 

Elke zondagmorgen te 10 u u r 30 
« kontakt » tussen Vlaams-natio
nalisten in lokaal « Tijl », Ant
werpsestraat 57, Mortsel. 

De kernen Huizingen-Buizin
gen, Beert - Bellingen - Bogaar
den en Pepingen - Kesler - Leer
beek worden voorlopig in bescher
ming genomen door de afdeling 
Halle. De leden u i t die gemeen
ten zullen mee he t bes tuur van 
deze afdeling verkiezen. 

Simpatisanten gelieven kontakt 
op te nemen, me t : 

W. Felis, Alsembergsesteenweg 
104, Buizingen (voor Huizingen-
Buizingen) gemeenteraadslid De-
tobel. Eikstraat 11, Beert (voor 
Beert - Bellüngen - Bogaarden). 

A. Vanhassel, Buvingen 17, Pe
pingen (voor Pepingen - Kester -
Leerbeek). 

Wilrijk 
KOLPORTAGE 

Vrijwilligers worden dr ingend 
gevraagd om eenmaal per maand , 
gedurende een uurtje mee te kol-
porteren. 

Elke woensdag wordt te 19 u u r 
in de « Lange Wapper » verza
meld voor een korte kolportage 
in het Cent rum (1ste woensdag 
van de m a a n d ) , in de wijk Hoog
te (2de), in Oosterveld (3de) of 
op 't Valaar (4de woensdag) . 

BRABANT 

Dworp 
Het innen van de l idmaatschap-

gelden voor 1966 staat als eerste 
opdracht op het p rogramma. 
Daarna volgen verkiezing van een 
nieuw bestuur , medewerking aan 
de kantonale vergadering te Halle, 
Kerst- en Sint-Niklaasfeest voor 
de Dworpse kinderen. 

Nutt ig adres : gemeenteraadslid 
J. Paesmans, Lotsesteenweg. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
15.15 : Let's sing out, programma 
gewijd aan Amerikaanse volksm.u-
ziek — 15.45 ; Atletiek Reportage 
van de interlandontmoeting Prank-
ri.ik - Rusland — Omstreeks 17.05 : 
onderbreking voor : De Plmtatones 
(101e all.) — 18.30 : Klein, klein 
kleutertje — 18.50 : De avonturen 
van een kleine beer. 12e en laatste 
all. : Torazo sluit vriendschap — 
18.15 : Disneyland : Mens en ruim
te — 19.55 : Weerbericnt — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend 
— 20.40 : Speelfilm ; Een held In 
moeilijkheden, komedie van John 
Ford, met Dan Daily en Corinne 
Galvet — 22.00 : Jazzprisma. Het 
ensemble van Jean Toots Thiele-
mans — 22.25 : TV-nleuws. 

M A A N D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Engels. Zevende les : The new 
factory — 19.20 : De Flintstones. 
102e afl. : Een kamertje bij — 
1Ö.45 : Openbaar kunstbezit — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20 30 : Woorden zijn 
maar woorden. TV-spel van Alan 
Sharp — 21.40 : Vergeet niet te 
lezen — 22.10 : Taptoe — 22.35 : 
TV-nieuws. 

D I N S D A G 

het leven — 19.30 : Arena — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : A woman of no 
importance (Een onbelangrijke 
vrouw), toneelstuk van Oscar Wilde 
— 2145 : Medium — 22.15 : TV-
nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De schat 
van Malta. 2e afl. ; Jiminy komt 
te hulp — 19.20 : De wereld Is 
klein. Van Yarmouth naar het Pa
radijs — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20 00 ; TV-nieuws — 20.25 : 
Wijlen mevrouw uw moeder, een
akter van Georges Peydeau — 
20 55 : De nieren — 21.45 : Pre
mière — 22.10 : Gastprogramma. 
Het vrije woord : Lekenmoraal en 
-filosofie — 22.4 0: TV-nieuws. 

V R I J D A G 

14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.06 : Filmmu
seum van de schaterlach. De lijf
wachten, met Stan Laurel en Oliver 
Hardy — 19 20 . Internationaal 
jeugdmagazlne — 19.30 : Tiener
klanken — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuws — 20.25 : Bonan
za — 21.15 : Omtrent Congo, een 
programma van Omer Grawet — 
22.00 : Religieus programma. Pro
testantse uitzending — 22.30 ; TV-
nleuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televlsum — 19.00 : Zand-
n;annetje — 19.05 : De wereld is 
klein. India. 3e all. : Eerbied voor 

19.00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Teletaalles : Engels. Achtste les : 
A visit to the general — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man _ 20.00 : TV-nieuws — 20.25: 
Speelfilm. Poolse psychologische 
film : « De ontmoeting », van Jan 
Rybkowskl — 21.40 : De bezetting. 
Mussert en de Duitsers — 22.45 : 
TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 
16.30 : Teletaalles : Engels — 
17.00 : Schooltelevisie — 18.55 : 
Zandmannetje — 19.00 : Richard 
Leeuwehart. 35e afl. : Een jaar en 
een dag — 19.25 : Autorama — 
19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19 59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuws — 20.25 : Het 
uur van Wayne en Shuster. Een 
showprogramma, met de komieken 
John Wayne en Frank Shuster — 
21.15 : Echo — 21.45 • Richard 
Boone-theater. 2e afl. : Vrienden 
(Tho fling) — 22.36 : TV-nleuw8. 

Halle 
Op 24 september vend te Halle 

een kantonale kontaklvergadering 
plaats. 

Naast de samenwerking tussen 
de gemeenten, de kolportages, de 
uitgave van een kantonaal kon-
taktblad, het beleggen van een 
gezellig samenzijn omstreeks de 
jaarwisseling en de organisatie 
van he t sociaal dienstbetoon, 
k w a m vooral de organisatie van 
de Volksunie in het kan ton ter 
sprake. 

Na de eerste fase van de leden
werving is deze afdeling nie t 
meer zo ver af van het eerste 
streefcijfer van 100 leden. Einde 
oktober wordt een vergadering 
belegd tijdens dewelke de leden 
een n ieuw bes tuur zullen kiezen. 
In december zal de afdeling, in 
samenwerking me t de andere af
delingen en kernen van he t kan
ton, inslaan voor de organisatie 
van een grote kantonale vergade
r ing, waarvoor volksvertegenwoor
diger Drs. M. Ck)ppieters als spre
ker zal worden gevraagd. 

Belangstellenden die meer over 
de werking van de afdeling wen
sen te vernemen of die nu t t i g 
werk menen te k u n n e n verrich
ten komen terecht bij de voorzit
ter Albert Bigaré, Albertstraat 37. 
Ook nieuwe leden worden op dit 
adres ingewacht . 

St-Pleters-Leeuw 
In een paar weken werden een 50-
tal leden geworven. Deze afde
l ing is bovendien verantwoorde
lijk voor de u i tbouw van de Volks
unie in de gemeenten Lot en 
Ruisbroek. Gezien de uitgestrekt
heid van he t werkterrein van de
ze afdeling wordt de goedgezinden 
die bereid zijn als lid, abonnent , 
propagandist , bestuursl id, h u n 
steentje bij te dragen, gevraagd 
zich zelf bekend te maken bij de 
heer Tony Schepens, Rink 34, St-
Pieters-Leeuw. 

Voor de gemeente Elingen werd, 
wegens haar bijzondere l igging, 
een verdere samenwerking me t 
de naburige gemeenten ui t het 
kanton St-Kwintens-Lennik wenr 
selijk geacht. 

Elingenaars k u n n e n inl icht ingen 
over de Volksuniewerking krijgen 
bij M. Leuckx, Hallebaan 8. 

De leden ui t Lembeek ten slot
te worden bij de afdeling Halle 
ingeschreven. Belangstellenden 
k u n n e n zich rechtstreeks wenden 
tot A. Bigaré, Albertstraat 37, 
Halle. 

LIMBURG 

Limburg 
WA 

Op zaterdag 2 oktober heeft te 
20 u u r 30 een voordracht plaats 
in het provinciaal domein te B<:)k-
rijk in het Denjienhof. Daar han
delt de vioe-goeverneur van Bra
ban t over Brussel. Vooraf verga
dert de centrale raad van de 
W A . Er is gelegenheid om een 
a;vondmaal te nemen . 

Op vrijdag 29 oktober spreekt 
Prof Dr Wildiers over « De mens 
in de kosmos » te Hasselt in ho
tel Victory. Inl icht ingen : Fr 
Hendrickx, Corsemweg 8, St Trui
den. 

OOST-YLAANDEREN 

Merelbeke 
KOLPORTAGES 

Onze propagandatocht naar 
Melle kende een buitengewoon 
sukses, mede dank zij de h u l p van 
de talrijke opgekomen medewer
kers. Het verspreide materiaal 
werd gretig onthaald en gelezen. 

Afspraak, n u reeds, voor over 

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

tig jaar. i 
Onder het voorzitterschap van Mevrouw Dosfel werd een 

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

Het inr ichtend komitee roept reeds n u alle verenigingen en 
Vlamingen op om die dag vrij te houden en op deze h u l d e 
aanwezig te zijn. 

Nadere berichten, hierover volgen. 

twee weken : Balegem, de nieu
we k e r n ! Allen op posl l 
KERMIS 

De afdeling verspreidde een zeer 
raak pamflet tegen de midden-
standspolitiek van he t huidige 
schepenkollege, dat , ter gelegen
heid van de jaarlijkse kermis en 
jaarmarkt , weer de eigen midden
standers in de r u g schoot : liever 
vreemde handelaars s tandrecht op 
een gemeentelijke jaarmarkt ver
lenen., dan de eigen mensen toe 
te laten een braderij in te rich
ten 1 En. . . moesten wij niet vast
stellen dat vele van die mark tkra -
mers onze eigen taal miskenden 
of gewoonweg nie t konden spre
k e n i" 

De middens tanders kregen onze 
s teun. . . zij rekenen verder op 

Waasmunster 
Gans de win le rwerk ing van 

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

De inleiding zal verzorgd wor
den door Dr. V. Decommer. 

De leden en s impatisanten wor
den dr ingend verwacht 1 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
VLAAMS KRUIS 

Op woensdag 6 oktober a.s. te 
19 u u r 30 start in het lokaal van 
de VTB, Wollestraat, Brugge (in
gang Karthuizer innestr . ) een cy
clus van 20 lessen in « eerste h u l p 
bij ongevallen »; deze lessen ver
volgen dan elke woensdag op het
zelfde u u r . 

Ëike les d u u r t ongeveer ander
half u u r en is kosteloos 

De inschrijving kan gebeuren 
bij de sekretaris, bij Dr. Spey-
broeck (Nieuwe Gentweg 53, 
Brugge) , bij J. De Mylle, Noor-
weegse kaai 30, Brugge en in he t 
leslokaal, voor he t begin van de 
kursus . 
BREYDELHOF 

Ons Vlaams tehuis , waar deze 
dagen de bovenzaal k laarkwam, 
belooft te Brugge een c e n t r u m 
van Vlaams leven te worden. Na 
he t sekretariaat van Volksunie 
en AVV, na de vestiging van het 
toneelgezelschap Gudrun en een 
Vlaamse Ontspanningsclub, heeft 
thans ook nog een schutters
maatschappij zich op de zolder 
van he t tehuis geïnstalleerd. 

Diksmuide 
ZITDAG 

Volksvertegenwoordiger E Loo-
lens u i t Koekelare houdt zitdag in 
het Vlaams huis te Diksmuide op 
zaterdag 2 oktober om 19 u u r . 
KOLPORTAGE 

Zondag 3 oktober kolportage te 
Handzame. 

Verzamelen om 9 u u r 15 op de 
m a r k t te Handzame of om 9 u u r 
in het Vlaams hu i s te Diksmuide 
HERFSTBAL 

Het herfs t ia l ingericht door de 
Volksunieafdeling Diksmuide 
vindt plaats op zaterdag 9 oktober 
om 20 uur in de feestzaal Vlaams 
huis . 

Het Kwintet Willy Roland speelt 
ten dans 

Toegangskaarten voor he t lierfst-
bal zijn te verkrijgen in he t 
Vlaams huis . 

Roeselare 
DIENSTBETOON 

De Volksunie, afdeling Roese-
lare-Beveren, laat weten dat , ten 
gevolge van een heelkundige be
werking die onze volksvertegen
woordiger Mik Babyion onder
ging, de zitdagen die gepland 
werden voor begin oktober, uit
gesteld worden tot einde van de
zelfde maand. 

De juiste data dezer zitdagen 
zullen medegedeeld worden in 
de plaatselijke pers en in « Kijk 
Nieuw » da t ook in oktober zal 
verschijnen. 

Personen die d r ingende z a t e n 
te bespreken hebben, gelieven 
zich te wenden tot onze PKïvin-
cieraadsleden ; Geert Deman,, Pit-
t em; Bernard Depoorter. Izegem 
en Jos. Lievens, Beveren-Roes©. 
lare. 

St Kruis 
Het verruimde afd.-bestuur ver

gaderde op vrijdag 24 sept. 11.; 
vooreerst mocht vastgesteld da t 
het ledenaantal de 70 had over
schreden. De opmaak van een ef
ficient steekkaartenstel werd op 
p u n t gesteld. Verder werden be
sproken : de opmaak en de ver
spreiding van he t lokaal kontakt -
blad « Vrij en Vrank », de oprich
t i n g van een onder-afd. te Dam
m e en de bestuurskeuze van 15 
oktober a.s. 

St Michiels 
Nog in het ongewisse nopens de 

n ieuwe richtl i jnen van he t hoofd
bes tuur betreffende de vernieu
w i n g van de afd.-besturen, h a d 
de afd. St Michiels op vrijdag 17 
sept. 11. haar leden samengeroe
pen om de bestuurskeuze moge
lijk te maken . Kwamen als nieu
we bestuursleden ui t de bus , de 
h h . Galle, Seys, Monteyne, Ma-
hieu en Gevaert. gemeenteraads
lid Fraipont is van ambtswege 
lid. 

De vergadering keurde verder 
een financieringsplan goed e n 
droeg aan aftredend bes tuur zo
wel als aan de bestuurs leden, die 
vanaf 1 jan. 1966 in funktie tre
den, op om, naast het opvoeren 
van leden en abonnementen , d e 
ui tbouw van de kern Oostkamp 
te verzorgen. 

zoekertjes 
Welke dynamische Vlaamse 

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

Schrijven redaktie blad D 25. 

Denkt aan Uw steunfonds 1 
Afdelingen, verkoopt de Volks

uniesigaar I 
Het ideaal als geschenk, voor 

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

Wondelgem-Gent . 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
Propa^andd-uitsla}) i»et de m u -

«iekkapel op zondag 3 oktober. 
V e r l r ^ te 9 uur aan be t tokaal 

P. Benoit, F rankr i jk l« 8 te Ant
werpen. We gaan naar Loenhout , 
Schilde (10 U U T ) , Westmal le (11 
u-ur), Oostmalle (14 n u r ) en 
Breoht (15 uur). 

Simpatisanten sluiten aan bij 
de aulokaravaan. 

Scbiide 
Aan onze r r ienden over h e l 

land : noteert nu al 10 november, 
jaarlijks Volksuniebal Schilde in 
de laal « Pall ietw » aan de TUTB-
houtseiiaan. 

Reuzeorkest - Reuzeteest - Reuze-
s ten iming. 

Edegem 
Vrijdag 8 oktober te 20 u u r 

komt professor Florquin , bezie
ler van het befaamde laaltrio van 
de TV, met aiia medeNNerkere 
Annie van Avsrmaat en Fons 
Fraeters een avond verzorgen in 
de parochieeaal Elsdonk, m e t als 
onderwerp ; « Dat Nederlands 
van ons ». 

Kaarten tegen 25 fr. Deze avond 
wordt ingericht door de Kultu-
rele Kring. 

Kapellen 
Zondag a.s. kolporteren wij te 

Kapellen. Wij hopen dat we een 
groot succes hebben met deze ver
koop in eigen gemeente, daarom 
iedereen op post om 10 uu r , Be-
yrijding«lei 29, Kapellen. 

Mechelen 
VLAAMSE KLUB 

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

NOOnTOESTA\D LEUVENSE-
STEENWEG 

Na de geslaagde tussenkomsten 
in de gemeenteraad over de Brus
selsesteenweg, werden onze man
datarissen opgezocht door de be
woners van de Leuvensesteenweg 
Na een onderzoek ter plaatse, wer
den de te nemen maatregelen in 
een m e m o r a n d u m , aan de bewo-
r ^ r s van de Leuvensesteenweg 
t e r onder tekening voorgelegd. 
Niet minder dan 269 gezinshoof
den steunden de interpellatie. Ir 
Oscar Renard wees in de gemeen
teraad op de beroering die heer
ste bij de honderden bewoners 
van de wijk, omwille van de 
slechte toestand van he t wegdek, 
en het ontbreken van elke ver-
keerssignalisatie, waardoor bijna 
dagelijks ongevallen te betreuren 
vallen. Volgende voorstellen, wer
den voorgelegd : 

1) Onmiddellijke en voorlopige 
herstel l ing van he t wegdek. 

2) Opstelling van platen met 
sneldheidsheperking (max. 60 km 
per u u r ) . 

3) Aanleg van een fietspad aan 
beide zijden van de baan.. 

41 Aftekening der rijvakken. 
5) Construktip van een nieuwe 

baan met asfaHen of cementbe-
dekking. 

Burgemeester Wd. Van Daele 
had het lef te antwoorden dat de 
toestand nog zo slecht n ie t was. 
Onze gemeenteraadsleden zullen 
echter niet aflaten. 

Merksem 

GEMEENTEH'iAD 
De gemeentenaren die zidi de 

moeite hebben gegeven, de jong
ste zi t t ing van onze gemeenteraad 
te gaan beluisteren zullen zich dit 
zeker niet beklagen. 

Uit het verloop en uit de toon 
van de besprekingen blijkt zeer 
duidelijk, dat he t de beroepspoli-
tiekers vreselijk verveelt dat een 
nauwgezette en oplettende oppo
sitie hen voortdurend op de vin
gers kijkt. 
BAL 

Het eerste grote bal voor de 
Vlamingen van Merksem, onder de 
auspiciën van de Vlaamse Kring 
Groeninghe, vindt plaats op za 
terdag 27 november in de zaal 
« Sfinx », Bredabaan 712. 

De inr ichtende k r ing heeft ons 
veiklapt dat de verrassing van die 
avond een volledig Tyroleroikesl 
sal ïiiia. 

Wijnegem 
Vrienden kolporteurs noteer 

volgende data. 
Zondagvooijniddag 3 oktober 

grote kolportagetooht doorheen 
vier gemeenten (enkel de hoofd-
straal) Schilde, St Antonius, West
malle en OosLmalle, en dit met 
begeleiding van de Volksuniehar-
monie u i t Antwerpen zijnde 60 
m a n sterk. 

Beste vrienden propagandisten 
u i t Wijnegem doe hierxoor eens 
een bijzondere inspanning , wij 
moeten i nd ruk maken, niet alleen 
in Wijnegem maar in gans ons 
kan ton . Bijeenkomst om 9 u u r 
15 aan « Café Wi tkap », Turn-
houtsebaan. Schilde. 

Vrijdag 8 oktober om 20 uui 
30 vergadering in het zaaltje van 
« De Toverfluit » te Ploeghalle 
voor onze propagandisten. Ook 
hier verwachten wij iedereen die 
maar enigszins kan . 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
Zondag 3 o-kt(»b«r worden de 

kolportages hernomen. Een volle
dig werliplan mot de te bezoeken 
gemeenten Merd opgemaakt. Als 
eerste plaats komt de stad Ge-
raardsbergen aan de beur t . Ver
zamelen om 8 u u r 30 in ons lo
kaal « De Vriendschap», Kerk
straat Ie Aalst ofwel rond 9 uur 
30 aan de kerk van Geraardsber-
gen. 

Nieuwe krachten die onze ploeg 
willen komen versterken zijn van 
har te welkom. 

Wilrijk 
VOORDRACHT 

Zoals verleden week aangekon
digd werd kunnen wij thans de 
juiste d a t u m geven van de voor
dracht van Dr. Veeckmans. Deze 
spreekbeurt vindt plaats in he l 
Vlaams huis i< Lange Wapper » 
op dinsdag 12 oktober a.s. te 20 
u u r 30. Dr. Veeckmans zal han
delen over de « Landen achter het 
IJzeren Gordijn ». Alle leden, 
s impatisanten en belangstellenden 
worden verw acht. 
VERNIEUWING LIDMAATSCHAP-
KAARTEN 

Het afdelingsbestuur hoopt in 
de tweede helft van deze maand 
een begin te maken me t het her
nieuwen der l idmaatschapskaar-
ten. Nieuwe leden zullen van he
den af ingeschreven worden, voor 
het jaar 1966. Ook in 1966 zullen 
onze hoofdleden gratis iedere 
m a a n d « De Schelde », het Vlaams 
Nationaal maandblad voor 't Ant
werpse, bli j \en ontvangen. 

Zandhoven 
Zondag 26 oktober : kolportage 

te Ranst Verzamelen aan de kerk 
om 9 uu r . 

Zondag 3 oktober • de Volks
unie-Harmonie houdt een optocht 
door de gemeenten : Schilde, St. 
Antonius-Brecht, Westmalle en 
Oostmalle. 

Wij kolporteren gelijktijdig. 
Verzamelen om 9 u u r 30 aan de 
hoek : Kerkelei - Turnhoutsebaan 
te Schilde. 

Zatei-dag 23 oktober : Volks
unie-bal. Ingericht door he l be
s tuur van de kantonale propagan,-
dagroap. 

Het laai vindt plaats om 20 t mr 
in « Het Bakker.sho< » te Halle -
Kempen Het Bakkershof is gele
gen op 500 meter van de Turn
houtsebaan op de Steenweg op 
Halle. 

BRABANT 

Aarschot 
Met de bedoeling een ru ime 

kr ing van Vlaamsvoelenden uit 
Aarschot en omgeving in ©en ge
zellige sfeer samen te brengen en 
aldus het samenhorigheidsgevoel 
van hel Vlaamsbewuste deel van 
on/e bevolking te versterken, 
richten de Vlaamse verenigingen 
van Aarschot een Vlaamse dans
avond in, op zaterdag 16 oktober, 
in de Witte Molen te Aarschot 

Aanvang te 20 uu r 30. 
Orkest : de Comancheros. 
Inkom • 40 fr. 
Toeganskaarten en plaatsbespre-

king : van nu af, op de secreta 
riaten : 

Wauters Paul, Langdorpsestwg 
7, Aarschot. 

Van Hoof Paul, Albertlaan 18, 
Aarschot. 

Dworp 
Zaterdag 2, zondag 3 en maan

dag 4 oktober 1965, richten de 
Pallieters hun jaaxhjkse mossel
en frletkermis in, met opbrengst 
ten voordele van een Kerst- en 
Smt^Niklaasfeest voor de Dworp-
se kmderen (telkens van 18 uur 
af) . 

VTJ-lokaal : De Leeuwerik, Oha-
l>ert J., 34 Kerkstraat . Dworp. 

Op 2 okl. te 19 u u r 30 zal Dr. 
volksvert. Anciaux aanwezig zijn. 

SCHtHMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreve tee rde karka.ssen 

Gent 
Twee<laagse Dokter August 

Boirms tentoonstel l ing te Gent, in 
lokaal Rome, Kleine Vismarkt 3. 

Op zaterdag 2 oktober om 20 
u u r opening met spreekbeurt 
door Meester Herman Wagemans 

Op zondag 3 oktober, doorlo-
pens bezoek van 10 tol 19 u u r 

Toegang vrij. 

Waarschoot 
Op zondagvoormiddag 17 okto

ber te 10 u u r 30 spreekt drs . M. 
Coppieters in de zaal Salamander, 
Stationsstraat 2, Waarschoot. The
ma ; « Waarom VU P «. We ver
wachten al onze vrienden uit Zo-
mergem, Sleidinge, Eeklo, Loven-
degem en de andere Meetjeslandse 
gemeenten. 

Wetteren 
Na de vruchtbare kantonale 

kontaktavond van 11 september 
k w a m het bes tuur van de afde
ling Weiteren op 18 september 
bijeen om de win le rwerk ing te 
bespreken. Het wordt iets fantas
tisch : zes of zeven s tudiekr ingen, 
een dodenherdenking , een gezel
lig samenzijn en een kolportage 
per m a a n d . 

De eerste kolportage vindt -plaats
te Kalken, en dit op zondag 
3 oktober. Wie kan , is op post. 

Als eerste spreker (begin okto
b e r ) / t r e e d t Toon van Overslrae-
ten op. 

Tevens werd beslist meer aan 
dacht te besteden aan de verga
deringen van de gemeenteraad. 
Wij willen weten w a l er door zo
al gebeurt . 

DODENHERDENKING 

Op 11 november te 15 u u r in 
de namiddag wordt een grootse 
dodenherdenking ingericht in he t 
Vlaams Huis door VOS, Vlaamse 
Kring en Ziekenfonds Flandria . 
Elk Volksunielid en elke sympa
th i san t houd t die d a t u m van nu 
af vrij. Een groot volk vergeel 
zijn doden niet 1 

WEST-YLAANDEREN 

Oostende 
Onder het mot to « Ons hoort 

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

Hel hoofddoel van de « Vlaamse 
Klub Kust » is : gezonde, echl-
Vlaamse onlspanningsgelegenhe-
den oprichten aan de kust (rui-
lersport, zeilsport. tennis enz.) 
terwijl materiele h u l p aan Vlaam
se noodlijdenden en een jaarlijks 
Sint Niklaasfeest voor Vlaamse 
kleintjes ook op hel p rogramma 
•,taan 

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

Toegangsprijs : 100 fr. 
Avondkledij verplicht. 

Roeselare 
DODENHERDENKING 

Op zondag 24 oktober houd t 
West-Vlaanderen zijn veertiende 
dodenherdenking te Roeselare. 
Te 10 uu r H. Mis in de Paters
kerk me t kanselrede door Dom 
Alberlus Pil, Benediktijn; te 11 
u u r herdenkingsplechtigheid in 
de zaal Gloei. Spreker Bob Degol. 
Deze mededeling geldt als per
soonlijke ui tnodiging. Elk zegge 
he l voort 1 

.STAK' 
(Brevet : 512767) 

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

Ind ien U geen verkoper 
in u-w o m t r e k kent , s tuu r 
ons een kaar t j e en -we 
de d ichts t bijgelegen ver
zenden U het ad res van 
koper S ta r Zele. 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30] 
ANTWERPEN 

Al le kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot eii kfetn 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - MATADOR 

ENZ. ENZ. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
in dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
belde geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 149 Gent; 
of naar 
Postbus, H Delnze: 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus 231 Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvoUe ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelljks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor iedereen ! All&j ge-
helm I Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 6 
verlovingen. 

Aanbevolen 

Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het a Veeihuis » 
te St-^AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

((PETER BENOIT » 
Franrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP» 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

E L E C . APPAR. 

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

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

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

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S 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 36.1312 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

B O E K E N T U O S C H R . 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g v g r o e p e n . 
E l i s a b e t h l 105. Tel. 632.70 

V l a a m s Huis B r e u g h e l 
d e S m e t d e N a e y e r l a a n 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 VÜ. 



î  Ot VOl(«UN« 

De wachtwoorden voor een geconcentreerd offensief van franstaugen 
en van de franskiljons zijn klaarblijkelijk gegeven. Brussel is het cen
trum maar de Walen en de franskiljons werden flink ingeschakeld. 
Te Brussel werden de taalwetten van 1932 tot nog toe stelselmatig over
treden. In naam van het civisme zijn de franstalige Brusselaars volop 
bezig de nieuwe taalwetten uit te buiten waar ze hen voordelig zijn zoals 
in de zes randgemeenten van Hertoginnedal en ze te fnuiken waar ze als 
kompensatie voor hun nieuwe veroveringen wat minder gunstig zijn, te 
Brussel zelf. De universiteit te Brussel kreeg door de wet van 9 april 
1965 honderden miljoenen meer toelagen o.m. om de splitsing te vol
tooien. De beheerraad van de Universiteit besliste echter een paar maan
den geleden dit akademisch jaar geen cursussen te splitsen. Nu dit be
drog aangeklaagd wordt en de Vlaamse Minister voor Nationale Opvoe
ding voor ze op de knieën zit om toch iets te kunnen antwoorden op de 
parlementaire vragen die hem over dit bedrog gesteld worden zullen 
ze waarschijnlijk ergens iets doen om de schijn te redden. 

binnen mogen. Volgens Le Drapeau 
Rouge zitten er zelfs Nazi's achter ! 
Zou men niet beter de Franse kranten 
in ons land verbieden want de Duitse 
kranten zijn thans demokratisch en 
de meeste Franse steunen het auto
ritair regime van De Gaulle ! Toch 
verwonderlijk dat de Waalse demo-
kraten nooit wat over die ondemo-
kratische de Gaulle, ondermijner van 
Europa, weten te vertellen. Volgens 
hén zijn Adenauer en Ehrard nog 
steeds de bedreigers van de demokra-
tie. Niet de GauUe ! 

Het spreekt vanzelf dat in heel dat 
offensief de franskiljons niet ten 
achter blijven. 

Zij beschikken in Vlaanderen nog 
over heel wat egelstellingen. 

Een ervan is de magistratuur. 
We hebben het reeds beleefd met 

de Franse preken te Antwerpen waar 
franskiljonse rechters meenden de 

ook Oostende meer geld raapt van de 
Vlamingen dan van de franstaligen. 
Hij heeft gemeend een bezadigd en 
wijs man als ons gemeenteraadslid 
Van de Weghe voor ekstremist te 
mogen schelden. Hij heeft vooral ge
meend niet alleen de heer Van Steen-
kiste maar ook andere bedienden te 
mogen verzoeken geen deel meer te 
nemen aan Vlaamse betogingen. Welk 
verschil is er nog tussen zulke plat
vloerse minimalist en een franskil
jon? 

Burgemeester Piers, die reeds een 
betoging verbood, waant zich klaar
blijkelijk verheven boven wet en 
grondwet. Hij wil thans zijn bedien
den het grondwettelijk recht op een 
eigen overtuiging en op het vrij ui t
komen voor die overtuiging te mogen 
ontnemen zoals de eerste de beste 
19de eeuwse paternalist. Wil hij zo 

Volgens de wet van 11 juli 1963 
ptnoeten er te Brussel voor de hogere 
ambtenaren (niet voor de lagere) een 
Eelfde aantal nederlandstalig gediplo
meerden aangesteld worden als frans
taligen. Wat een onrecht ! Zelfs de 
gelijkheid voor de hogere ambtenaren 
op nationaal vlak (bij een bevolking 
van 58 t.h. Vlamingen, 5 t.h. vreemde
lingen en 37 t.h. franstaligen) is van 
geen tel. De Brusselse B.S.P.-burge-
meesters vergaderden daarover enke
le weken geleden en een paar ervan 
verklaarden boutweg dat die wet on
uitvoerbaar was ! De goedbetaalde 
funkties voor bedienden mogen dus 
volgens de Brusselse socialisten niet 
aan Vlamingen ten goede komen. La
ten de jonge Vlaamse socialistische 
bedienden dit maar goed onthouden. 
Het civisme en het anti-taalracisme 
huizen te Brussel ! 

Bij de wet van 30 juli 1963 artikel 5 
nam de regering op zich, elk jaar te 
Brussel tien nederlandstalige lagere 
scholen op te achten. Nog geen enkel 
'jaar zijn het er tien geweest en dit 
jaar zouden het er maar een paar 
zijn en dit terwijl er in sommige 
Brusselse gemeenten en in naam van 
de taalvrijheid geen enkele gemeen
telijke nederlandstalige lagere school 
bestaat. De zaak van deze scholen is 
biezonder tekenend voor het toegeven 
van Vlamingen aan de druk van de 
franstaligen omdat dit rechtstreeks 
de schuld is van de Vlaamse minister 
Van Bogaert. Toepassingsmodaliteiten 
van bepaalde wetten blijven daarbij 
reeds meer dan twee jaar eenvoudig
weg achterwege. 

Fantastisch is daarbij de vooropge
zette bezetting van de « kommunau-
taire kommissie » die tot voornaamste 
doel zal hebben de taalwetgeving af 
te breken en de Vlaamse meerderheid 
definitief te fnuiken. De kommissie 
zal bestaan uit 12 C.V.P.-ers, 12 B.S.P.-
ers en 12 P.V.V.-ers, verdeeld dan 
weer over 12 Walen, 12 Vlamingen en 
12 Brusselaars. Terecht laat het 
Vlaams Komitee voor Brussel opmer
ken dat de Brusselse agglomeratie 
(één tiende van 's lands bevolking) 
22 t.h. kommissieleden krijgt (minori-
zering van de Brusselaars !) en dat 
de Belgische franstalige minderheid 
(37 t.h. van de bevolking) 50 t.h. van 
de kommissieleden heeft (Waalse mi-
norizering !). Het unitarisme van 
Harmei is rijk aan federalistische 
formules met twee en drie als het fe
deralisme in het voordeel van de 
franstaligen speelt. 

Dat is Belgische rekenkunde. 
De journalist van «De Gazet van 

Antwerpen» de heer De Witte, die 
even overtuigd vlaamsgezind is als 
overtuigd C.V.P.-er en overtuigd anti-
Volksunie beweerde vorige donderdag 
in zijn blad dat de Volksunie het weer 
makkelijk zal hebben doordat ze niet 
in de kommissie zit. De Vlaamse 
C.V.P.-ers en B.S.P.-ers zullen volgens 
hem weer de kastanjes uit het vuur 
moeten halen. Zulke kastanjes heb
ben we anders nog niet veel gezien 
maar waarom eisen die Vlaamse CVP-
ers en BSP-ers niet dat ook de Volks
unie zitting heeft in die kommissies ? 
Wij verbieden het ze toch niet ? 

De Walen hebben hun deel In het 
offensief. 

De Luikse P.V.V. - burgemeester 
heeft in een redevoering andermaal 

reaktionair 

taaioffensief 
het V l a a m s imperialisme aange
klaagd, naast onze haat voor het 
Frans terwijl volgens hem de Vla
mingen in Wallonië steeds welkom 
waren ! Hij vergeet het beruchte 
« pas de pattes flamandes sur la Place 
St Lambert» en eveneens dat die 
Vlaamse arbeiders die naar Wallonië 
komen om het vuile werk te verrich
ten waar de Walen zich te goed voor 
achten in hun fabrieken mogen kij
ken naar Franse en Italiaanse teksten 
omdat de Waalse liefde voor de Vla
mingen ze verbiedt Nederlandse 
teksten aan te plakken. 

Het Italiaans is een Latijnse taal, 
het Nederlands niet. 

Verder imperialisme ? 
De Voer ! 
Waar thans weer door de inspektie 

werd vastgesteld dat in de nieu
we franstalige kleuterklas te St Maar-
tens-Voeren 90 t.h. van de kinderen 
geen woord Frans kent ! 

De kunst van de franstaligen om 
de zaken om te keren is groot, doch 
slaagt slechts omdat de Vlaamse 
kleurpolitici geen Vlaamse refleks 
bezitten. 

De Voerstreek (5.000 inwoners) is 
echter voor de Luikse leiders maar 
afleidingsmaneuver om hun brutaal 
imperialisme en taalracisme te kun
nen doordrukken in de Platdietse 
streek (25.000 inwoners), waar het 
dialekt van 95 t.h. van de bevolking 
hetzelfde is als in de Voerstreek, 
maar waar onderwijs en administra
tie eentalig Frans is. Een verzets
groep van geparachuteerde Waalse 
ambtenaren uit Welkenraat eist zelfs 
deze streek voor de verfransing op als 
oorlogsbuit. Zij beweren dat ze krach
tens hun verzet het recht hebben deze 
ongelukkige en verlaten bevolking te 
verfransen ! Dat lijkt gevaarlijk veel 
op de nazistische theorie die de Duitse 
soldaten-boerenzonen de Oekraïense 
grond beloofde in geval van overwin
ning. 

Het enige recht dat deze geterori-
seerde grensbevolking nog heeft is als 
wraak 's avonds in gesloten gezins
kring de Duitse of Nederlandse T.V. 
op te zetten. Een Belgische Gestapo 
loopt er nog niet rond. Al zouden de 
Walen dat wel willen want volgens 
hen zouden de Duitse kranten er niet 

betogers klein te krijgen door hon
derdduizenden frank boeten uit te 
delen. Wij hebben het nu weer beleefd 
aan de kust waar de franssprekende 
betogers a l l e faciliteiten genieten 
maar waar de Vlaamse betogers zo
veel mogelijk last bezorgd wordt, ja 
waar ze zelfs wekenlang opgesloten 
werden. 

Thans zijn ze verder gegaan. 
Een Oostends P.V.V.-gemeenteraads-

lid heeft adjunkt-politiekommissaris 
Van Steenkiste aangeklaagd omdat 
hij in een betoging van de V.V.B, op
stapte. Voor wie dacht dat de P.V.V. 
iets met vrijheid te maken had en 
wat met vooruitgang in plaats van 
met reaktie en met ondemokratische 
dwang, die is bediend en de vlaams-
gezinde sullen die P.V.V. gekozen 
gekozen hebben kunnen hier een les 
uit trekken. 

De prokureur heeft dan ingegrepen 
op een groteske wijze. 

En toen het W O protesteerde heeft 
de man gemeend het Vlaams vereni
gingsleven zelf te moeten aanpakken. 

Wij zijn er hem dankbaar voor. De 
dwaze overdrijvingen van onze tegen
standers dienen onze zaak. Zulke 
voorvallen verhaasten de Vlaamse be
wustwording. 

Wij willen hier echter even die 
franskiljonse prokureur naar adem 
laten snakken. Hij -zal het nodig heb
ben want het diskrediet is niet op de 
ad j unkt-politiekommissaris gevaP en 
maar op hem zelf. Wij willen het 
hier echter even hebben over zijn 
laatste bondgenoot : burgemeester 
Piers. 

Burgemeester Piers die meent aan 
de lof van La Libre Belgique en aan 
de zwijgzaamheid van « zijn » Stan
daard genoeg te hebben om de plat
vloerse schijnflamingant en de neo-
paternalist te kunnen spelen. Waar
schijnlijk zal « De Gazet van Ant
werpen » en ook « Het Volk » hem 
dankbaar zijn omdat zij ten koste 
van de Standaard en van Het Nieuws
blad heel wat nieuwe lezers zullen 
kapen aan dè kust. 

De heer Piers heeft gemeend alle 
schuld voor de incidenten aan de kust 
op de rug van de Vlamingen te kun
nen schuiven, daarbij vergetend dat 

zijn steentje bijdragen tot het offen
sief van de franstaligen? Meent hij 
dan werkelijk dat hij de onweer
staanbare groei naar de volwaardige 
demokratie, die zo sterk de jongere 
Vlaamse bedienden, ambtenaren en 
intellektuelen kenmerkt zal kunnen 
stuiten? Het jonge Vlaanderen wil 
demokratisch konsekwent zijn eigen 
lot in eigen handen nemen En om
dat te verhinderen is paternalist 
Piers nog wat te klein. 

Ook al meent hij de franskiljonse 
5de kolonne in Vlaanderen ter hulp 
te mogen snellen met de dekking van 
De Standaard in de rug! 

Piers tekent een mentaliteit. 
De mentaliteit van het Vlaamse 

werkdier. 
Hij symboliseert de mentaliteit van 

het afzwaaiend geslacht. Van Steen
kiste verainnebeeldt de geest van de 
nieuwe generatie. 

De eerste de welwillend gekoloni
seerde als hij maar de evolué mag 
spelen, de tweede de onweerstaan
bare drang naar een vrij en ontvoogd 
Vlaanderen. 

In « Het Volk » van vorige donder
dag noemde Emiel Van Cauwelaert 
de eis voor de homogeniteit en de 
eentaligheid van het Vlaamse land 
een konstante in de Vlaamse Bewe
ging. 

Die eis zal verwezenlijkt worden. 
Ook in het Casino en op de paarden
renbaan van de heer Piers. Zo niet 
goedschiks, dan kwaadschiks. 

Hij houde het zich voor gezegd. 
Het franskiljons offensief biedt 

een groot voordeel. 
Weer zullen honderdduizenden ge

matigde — al te gematigde —• 
Vlaamsgezinden de ware mentaliteit 
van hun franstalige landgenoten le
ren kennen. Zij zullen inzien dat de 
Volksunie in plaats van overdreven 
te hebben, de zaken juist gezien heeft 
en juist blijft zien. 

Zij zullen naar ons komen en met 
ons strijden. 

Want Vlaanderen zal geen vrij en 
ontvoogd gebied worden met de Pier-
sen. 

Vlaanderen zal dit enkel worden 
met en door de Volksunie. 

Wim Jorissen. 


