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BEHEER : Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL. TEL. 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAOBLADVERKOPERI 

ONS 6- NATIONAAL KONGRES 
GENT 13 NOVEMBER 

10 uur 30 : Verzameling van alle wagens aan 
gemeentehuis St Amandsberg voor propa-
gandat-ocht. 

14 uur : Roeland, Korfe Kruisstraat 3. 
Afdelingsvergaderingen. 

16 uur 30 : Algemene slotvergadering. 
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De Belgische | 
Staaf met valsel 

kaarten In [ 
Vlaanderen j 

1 De liberale Waahe Mints-= 
s fcrs van Bi'jinenJand.ie en Eco-W 
1 nomische :alcen werden hctraptE 
i op vals spel mef dr tel lings- i 
1 kaarten die se in Yloandercn = 
= verspreidden. | 

i Een paar honderd Vlaavise | 
= bvrgemeesters zouden de valse = 
= kaarten terug en vroegen er = 
1 goede. = 
= De twee goed doorvoedde, i 
1 icaahe liberale ministers kre-1 
§ gen een aanval van ioleire, ens 
i sisten onze burgemeesters toe, s 
= dat hef wel goeie kaarten zijn = 
= en dat zij er viee moeten spe-1 
? len, of ze gaan een pandoering | 
= van belang l-rijgen. Wat den-B 
= ken die Vhtom^' hnerkens = 
= icel ! I 
= Vlaanderen is tweetalig, de% 
= hoerkcns en arbeiders spreken 1 
§ vlaains. de heren f rans. ~ 

i Daarom moeten de tellings- f 
f {aartcn in Vlaanderen vlaams | 
1 zijn aan de ene r» h-nn" "'m de 1 
= andere kant. 1 

i Hoe kunt ge 

^ lands zouSen leren. _ 
= Dat ii~$en misdaad tegen de = 

Wii^-
jii. te B 

= geest. ' ~i, f 
= Daarbij, die tweetaligheid is i 
i opqelegd door de taalwet van i 
'= 1932, zeggen zij, zie rondsrhrij- | 
B ven van 193-5 nummer zoveel i 
I letter A •f, enz., enz. i 
i Wat denken die pummels in ~-
1 T laanderen toch ze kunnen niet 

eens een iret interpreteren. 
Maar we ztillen ze leren... 
De brave walen, goede pa-

I triotten, die reklameren niet. 
? Zij sturen hun tellingskaarten 
'- niet terug. Neemt daar een 
I voorbeeld aan. 

^ Ja, maar ja, zegt Uilenspie-
= gel, die zijn maar aan ene kant ; 
§ be-drukt. De drukker had geen 1 

inkt meer ojn de rlaamse kant = 
= t.e drukken. ? 

I Gezien de bezuinigingen, wa- i 
f ren de waalse burgemeesters zo i 
f pat riot isch, dat zij deze versie | 
- aanvaardden, want a7iders sfon- I 
- den zij op hun recht, tweetalige 

kaarten te ontvangen even goed 
_ als de Vlamingen, die zijn weer-
z_ al met de meest kostelijke kaar

ten gaan lopen. 

Zoo is dat nu verdomd altijd 
. in België, voor die Vlamingen 

moet altijd alles vertaald wor
den. 

Wat heeft dat al aan dat ar
me België gekost. 

'f Wordt tijd dat zulks op
houdt. 

Xu er weeral 10 miljard be
lastingen bijkoinen willen de 
WALEX van die kostelijke 
tweetaligheid niet meer weten. 

TT ant wij Walen zijn dat ge-
zariek van de Vlamingen beu. 

Ofwel worden zij franstalig, 
ofwel blijven zij nederlandsta-
lig, maar in dat laatste geval 
scheuren wij de staat in twee 
en dan koken zij zelf hunne pot, 

Hoche-pot a la Gantoise. 
Alles maar dat niet, zegt Eys- § 

kens. ' g 

I Da7i liever de kosten van = 
I tweetalige kaarten in Vlaande- § 
1 ren en de besparing van eenta- 1 
f lige voor WaNonië. 1 

1 • Dr Leo Wouters. 1 
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Windsime op hei onensuve i tan 

ANTWERPSE UNIVERSITEIT BEGRAVEN ? 
In de heerlijke tijd voor de eerste wereldoorlog toen de 

Vlaamse Beweging doodgekoesterd werd aan de boezem van de 
Belgisch unitaire kleurpartijen gebeurde het geregeld dat 
Vlaamse verzuchtingen, zelfs van beperkte aard, tientallen Ja
ren op verwezenlijking mochten wachten. Zo het wetsvoorstel 
Cooremans dat na een beperkte vernederlandsing (drie vak
ken !) van het middelbaar staat^sonderwijs in Vlaanderen, ook 
eenzelfde vernederlandsing wilde van het Katoliek Middelbaar 
onderwijs. Het duurde ongeveer 25 jaar eer het er door kwam. 

We denken daaraan terug omdat het verzet tegen de Uni
versiteit te Antwerpen in leidende Katolieke krinfen vrij alge
meen is, zowel in het C.V.P.-bestuur, ais op het aartsbisdom als 
te Leuven. 

Zij willen zelfs de mededinging van het universitair onder
wijs van de Jezuïten te Antwerpen niet dulden ! 

sleutelplan voor ekonomische wel
vaart voorziet een grote uitbreiding 
van het hoger onderwijs. 

Leuven is er echter tegen. Eys-
kens dus ook. 

Wanneer ze er dan zal komen ? 
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Als het Vlaams nationalisme 

sterker wordt. Als de flaminganten 
die de universiteit te Antwerpen 
willen de volgende maal Volksunie 
kiezen. 

Een kenmerk van de onderont
wikkelde landen en van de kolo
niën is het gebrek aan universitair 
geschoolden. 

Lager en middelbaar onderwijs 
waren in Kongo betrekkelijk goed 
ontwikkeld. Het hoger onderwijs 
bleef echter ten achter. Vandaar 
de huidige chaos. Een tekort aan 
universitairen maakt het echter 
mogelijk een volk gemakkelüker 
onder de knoet te houden. Dat spel 
wordt in België ook tegen Vlaande
ren gespeeld. 

Wij tellen 62 <?ó leerlingen in het 
kleuteronderwijs, 58 9Ó «n liet la
ger. 50 % in het middelbaar. 43 % 
studenten in het hoger (niet-uni-
versitair -j- universitair samen) 38 
% in het universitair en 33 % in 
het gespecialiseerd postuniversitair 
onderwijs. Men ziet de kurve. 

Van de gediplomeerden middel
baar onderwijs begonnen na het 
schooljaar '57-'58 75 % van de 
franstaligen hoger onderwijs, te
gen 49 % van de Nederlandstaligen. 
Er waren toen 10.359 studenten 
die in het Nederlands studeerden. 
Om hetzelfde procent als de frans
taligen te hebben d'enden er 27.308 
t e ••••" 

VÎ  Kongres van de Volksunie 

c^Uen naar ^ent 

Het kongres is In het leven van 
een partij een regelmatig terug
kerende gebeurtenis die haar be
lang heeft. Het '•« niet a'-leen een 
gelegenheid om gans het kader van 
de partij samen te brengen en de 
nodige richtlijnen te verstrekken 
voor de verdere werking, maar het 
biedt tevens aan de leiding van de 
partij de mogelijkheid tot een ge-

dachtenwisseling met de parti j
leden, om de eenheid van visie te 
bevorderen. 

Het partijkongres van de Volks
unie heeft dit Jaur plaats op 13 no
vember a .3. te Gent en het Is on
ze overtuigging dat het in de uit
bouw van de partij een mijlpaal 
zal zijn. 
Vanzelfsprekend rekenen wij er op 

De grote oorzaak hiervan is het 
tekort aan universiteiten in Vlaan
deren. Een universiteit lokt steeds 
een groot aantal studenten in het 
eigen gebied, vooral bij de ekono-
mJsch zwakkere volksgroepen. Brus
sel telt 73 % studenten uit Bra
bant, Leuven 38 %, Luik telt er 70 
% uit de eigen provincie en Gent 
49 %. Met 17 % van de jongeren in 
België telt Antwerpen ± 3 400 stu
denten, Brabant met 19 % ervan 
telt er - 8.500, meer dan het dub
bel dus. 

Wij zullen geen verdere cijfers 
aanhalen. Omdat alle cijfers 
schreeuwen om een universiteit te 
Antwerpen. 

De prijs ? Twee straaljagers per 
jaar. 

De landen die toonaangevend 
zijn. de Verenigde Staten en Rus
land zijn dit door hun groot aan
tal universitairen. Die bepalen de 
ekonomische welvaart Elk goed 

Zal men ook hem verplichten jaarlijks 1.000 F. sindikale bijdrage te beta
len voor de propaganda van de kleurpartijen. 
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dat al onze trouwe kaderleden en 
propagandisten, die zich zo ver
dienstelijk maken, aanwezig zullen 
zijn, doch wij hopen dat ook vele 
leden en simpatizanten zich de 
moeite zullen geven ons kongres bij 
te wonen. 

Dit kongres zal in het teken staan 
van een klare, duidelijke en on
dubbelzinnige uiteenzetting van 
het standpunt, het doel, het pro
gramma Van de Volksunie. 

Dit betekent tevens dat er een 
ernstig onderzoek zal gewijd wor
den aan de algemene politieke toe
stand in het land en meer bepaald 
de Vlaamse problemen. 

Ons kongres zal echter niet alleen 
een studie-kongres zijn, maar voor
al het kongres van hen die de vaste 
wil hebben tot de daad over te gaan, 
die vast besloten zi1n zich niet te 
laten mis'eiden door de unitaire 
belgische üartüen, doch politieke 
macht willen veroveren in het be-
wustziin dat alleen politieke macht 
beslissend is. 

Indien het kongres belangrijk is 
in de uitbouw van de Volksunie, 
dan is de beslissing ons blad van 
nieuwlaar af woke'üks te laten ver-
schiinen eveneens van sroot be
lang Hpt Is inderdaad onontbeer-
liik eebleken dat wij zouden be
schikken over een weekb'ad om de 
politieke striid met meer doeltref
fendheid te kunnen voeren. 

T̂ e eroei die ons blad, alhoewel 
uiteesoroken partil-orgaan, gekend 
heeft steunt ons dankbaar tegen
over al dieeenen die hiertoe bijge-
drasren hebben en is voor ons een 
reden tot.tevredenheid. Go dit be
slissend ogenblik in de uitbouw van 
ons blad tot een degelijk wapen In 
de strijd die wil te voeren hebben, 
durven wij stellig rekenen op de 
trouw van onze lezers : meer dan 
dat, wij honen en verwachten dat 
zii niet alleen hun abonnement 
zullen hernieuwen, maar tevens 
een insuanning doen ons nieuwe 
abonnenten te maken. De versprei
ding van ons blad is van het aller
grootste belang en het komt ons 
voor dat het voor eenieder mogelijk 

is ten minste één nieuwe abonnent 
aan te brengen. Indien onze lezers 
zich deze kleine moeite wilden ge
troosten zouden wij een grote stap 
vooruitgaan : ik durf dan ook ten 
zeerste aandringen. Wie thans een 
Jaarabonnement neemt voor 1961 
krijgt tot nieuwjaar ons blad gra
tis. Kom naar het kongres te Gent 
met een of meer nieuwe abonne
menten op zak ! Kom niet met le
dige handen... 

Wij verwachten U allen, geest
driftig en vastberaden, te Gent op 
13 november a.s. ! 

IN DE GEMEENTERAAD VAN 

ANTWERPEN 
MK. HÜGO SCHILTZ TEGEN 
fWEETALIGE 
TELLINGSFOBMULIEKEN 

In de g:emeenteraad van de stad Ant
werpen heeft Mr. Hugo Schiltz, de Vlaam». 
nationale gekozene, een rede uitgesproken 
in verband met de tweetalige tellingsfor
mulieren. 

Zijn optreden, en dat van onze overige 
vertegenwoordigers in de gemeenteraden 
van Borgerhout, Berchem, Merksem, heeft 
er toe bijgedragen de burgemeesters en 
schepenen van de Antwerpse agglomeratie 
tot een kordate afwijzing van de twee
talige formulieren te doen besluiten. 

Wij geven op blz. 8 de rede van Mr. 
Schiltz. 

' iJll l l l l l l i lU; 

G E N T 
13 november 6̂ ^ Volksuniekongres 
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THEO EN GASTON 

OKTOBER 
I. Koeien met opgeblazen billen 

verkocht 
Iemand de bil vergulden. 

3. België-Nederland : 4-1 
Iemand de vier aan de schenen 
leggen. 

5. Polen heten Ieren handlangers 
van Engeland 
Harten en Ieren doorgronden. 

7. Kroestjov hamert met schoen 
op tafel in UNO 
Luide zijn le(d)er verkondigen. 

9. Janus Quadros president van 
Brazilië 
Een nieuwe kalender beginnen. 

II. Satelliet Koerier Bxl zendt 
boodschappen over 
Praatjes vullen geen gaatjes. 

13. Nog steeds geen staalbedrijf in 
Vlaanderen 
Staal noch teken geven. 

15. Brief van Monseigneur voor 
Maria Rosseels 
Non-dcscript... 

19. Katanga wil meer medewerking 
van België 
La plus beige femme du monde 
ne peut donner que ce qu'elle a. 

25. Baloebaopperhoofd vermoord 
Het hoofd nederleggen. 

27. Te Brussel aangekomen Katan-
gezen mogen niet worden gefo
tografeerd 
Het dagbladlicht niet mogen 
zien. 

29. Rode duivels overwinnen Hon
garen 
Hongaren zijn de beste saus. 

31. Tweetalige tellingsformulieren 
terug aan afzender 
©e. J(»i»J;ster een fijne (re) toer 
spelen. 

It KOMEN TERUG 
De gemeenteraad van ArendonJc heeft 

een verdrag met óe staat goedgekeui-d 
over dé,vestiging van een « Bundcswelu--
depot »', een opslagplaats dus van het 
Duitse leger, op grondgebied van deze ge
meente. Niet minder dan 96 Ha. zullen 
biervoor onteigend worden. Reeds werd 
een aanbestedmg uitgesclireven voor een 
6 km.-lange omheining die anderhalf mil
joen frank ?z\ kosten. « Ze » komen dus 
terug en niet alleen naar ons aller dier-
liaar vaderland maar ook na^r « la douce 
Pi-ance » waar het Duitse leger nog deze 
herfst gi-ote oefeningen zal houden En 
zeggen dat er bij ons nog xoveel incivieken 
In de gevangenis kieperen, dat er nog zo
veel duizenden op amnestie wachten, dat 
terwijl onze giote patriotten onder een 
hoedje spelen met diegenen waarvoor die 
Incivieken nu nog moeten boeten 

Nog hebben wij niets vernomen van een 
protestbetoging van de grote verzetslieden, 
die wel op s t raat komen afs het om het 
kleinste geval van Vlaamsgezindheid gaat. 

LEURIDAN-HERDENKING 
Op zondag 20 november c.k. vindt te 

OOST-VLETEREN en te POPERINGE, op 
Initiatief van enkele West-Vlamingen, een 
herdenking plaats ter gelegenheid van het 
vijftien-jarig afsler\en van Mr. LEl 'RI-
DAN. 

Deze herdenking begint te 11 uur in de 
parochiekerk te OOST-VLETEREN met 
een gezongen hcrdenkings-Mis, gevolgd 
door een bloemenhulde op het graf. 

's Namiddags te 14 u. 30 heeft in he t lo
kaal " 't Belfort », Grote Markt, Poperinge, 
een plechtige herdenkingszitting plaats, 
waar hebben aanvaard het woord te voe
ren : Mr Pieter Waterblee, Stafhouder bij 
de balie te leper, die spreken zal o\er de 
advokaten-praktijk van Mr Leuridan; — 
De heer Rik Democn, die spreekt over 
Mr Leuridan als Vlaams ond-strijder; — 
Arthur De Bruyne, die aanvaard 
heeft te spreken over de betekenis van 
Mr Leuridan als promotor van het 
Vlaams-nationalisme in de Westhoek. De
ze herdenkingszitting zal daarenlwven 
passend worden omlijst. 

Het is dan ook de uitdrukkelijke wens van 
de initiatief-nemers dat zij zou doorgaan 
wars van elke partij-politiek. 

Financiële steun om de herden
king zo groots mogelijk op te bouwen 
wordt dankbaar aanvaard op postrekening 
nr 5099.26 van G. Van In, Brugge. 

Initiatiefnemers zijn : Dhr Denioen 
(Rocselare), voorzitter; Mr Bulekaert 
(Kortrijk), Dhr Calliau (leper), Ir De 
Bondt (Diksmuide), Dhr De Landtsheere 
(Oostduinkerke), Dr Devoldere (West-
kerke), Dhr De Vuyst (leper), Dhr Mor
tier (Boeringe), leden; Mr Van In, sekre-
taris. 

VOLHARDfNG IN DE BOOSHEID DE VERDEDIGER VAN DE 
MIDDENSTAND 

Nu dient zr konsekwcnt te handelen en 
geen steun vragen voor die parlementairen 
die zich wel Vlaamsgezind gebaren buiten 
het parlement, maar In het i>arlement te
gen deze programmapunten stemmen. Dr. 
V. Portier heeft dat vraagstuk juist gezien 
en helder gesteld. Handelt de Volksbewc-
ging anders dan speelt ze rals spel en 
dient ze bekampt. Handelt ze konsekwent 
dan verdient ze krediet. 

VERKNOCHT EN VERKOCHT 

In een interview heeft de Minis 
t e r v a n O p e n b a a r O n d e r w i j s v e r - Minister Van de„ Boeynants die met 
k l a a r d d a t b i j h e t b e g i n v a n h e t zijn madame op ons aller kosten een zeer 
a k a d e m l s c h j a a r 1961-1962 a a n d e aangename reis naar de U.S.A. ondenio-
R i j k s h a n d e l s h o g e s c h o o l t e A n t w e r - •"*" ^«^f*- *"" K'n^^' de belangen te ga*n 

, , ,. . , verdedigen van onze middenstanders (In 
p e n , e e n a f d e l i n g v o o r v e r t a l e r s e n ^^ U .S .A . zijn bijna aiie middensUnder. 
t o l k e n za l o p g e r i c h t w o r d e n . O p uitgeroeid, evengoed als in Rusland), heeft 
z i chze l f e e n v e r h e u g e n d n i e u w s , de behoefte gevoeld ïioh te verdedigen. 
w r e h e t n i e t d a t e e n N e d e r l a n d s e "*J '»»d. *"^ter gezwegen. Want hij maakt 

_ r j ,• • zich zelf en gans de « handelsmissie » 
e n e e n F r a n s e a f d e l i n g v o o r z i e n i^,aeheH.jk door te verklaren dat zij voor 
w o r d t . D e H r M o u r e a u v e r z e t z i c h bijna 1.50 miljoen bestellingen meegebracht ^ p ^^ „^„^.^j ^.^^ j ^ C.V.P.-ers op do 
m e t m a n e n m a c h t t e g e n d e b r o o d - hebben. Vlaamse socialisten enkele maanden t«-
n o d i g e V l a a m s e u n i v e r s i t e i t t e A n t - ^ ' ' '=»"«'«'" «•'aag vernemen hoeveel mil- ^ug in de Kamer antwoordde hun onder-
w e r o e n d o c h a i r . riP a n r i e r P k a n t ^"*" '"•^* *•*'•* ^ ' ' ' ' °** ' " '*"• "*"* ^''" ' ' ' " ' voorzitter Jos van Eyndc dat de Vlaamse 
w e r p e n , a o c n a a n a e a n a e r e Kani. ^^j j,,jj^g,j ^^^ ^ bestellingen erg duur «„cialisten nief verkocht waren aan de 
s p a a r t h i j k o s t e n n o c h m o e i t e o m betaald zijn - socialisten niet verkocht waren aan de 

•• uri-v^iu /.ijii . Waalse maar wel verknocht. Deze ver
v a n d e RijkshandelShOgCSChOOl e e n Wanneer wij werkelijk zaken willen k„„chtheid kennen de Waalse socialisten 
F r a n s t a l i g b o l w e r k t e m a k e n . ' l»^" """* ^^ U-^*- ' * ' ^'^ " P ^^^ andere ^^^4^^ niet want hun grote bons Renard 

manier moeten aan boord gelegd worden g^^reef in » La Wallonië .. betreffende de 
dan met plezierreizen van een stel onbe- oprichting van de Siemens fabriek te 

. . . . _ kwamen, die van gans het vraagstuk van Oostkamp dat deze fabriek m Wallonië 
E E N A A N D O E N L I J K E ^« bultenland.se handelspolitiek niets ken- „ ^ ^ ^ ko„,p„ „f „ ^„^^^„ „ g e dingen 
r C C n U I C H E U I C " ^ " *"" ^ " " * * ^ maken hebben. gebeuren. Vlaanderen is toch gewoon aan 
Ü C S C H I C D C N I S de werkloosheid en lijdt er dus minder 

De lezprc van rip « Oa/Pt van A n t " * " ^ ''^^"' *^" ' ' ^ ' ' ' * ^ " " ^ B ^ nieuwe bedrij-
iJe lezers van ae « Uazet van Ant- . i»ftuuB.ii!.i»BM >••• • ven nodig heeft! Voor de vreemdelingen 

werpen » van 3 oktober moeten wel WERF ABONNEmENTEN NU i ginder dan. Een mooi staaltje van ver
tot tranen toe bewogen zijn geweest knochtheid. 
bij een lezing van een stukje over * ^ 'J "J" werkelijk verwonderd dat onze 
- , „4. ,. c\ • i T-> • vriend Jos daar nog niet op geantwoord 
F r a n s t a h g e f l a m i n g a n t e n . D a a r i n n M y n n R W A A R I l F I i i l f heeft, 
w e r d h e t g r o t e n i e u w s w e r e l d k u n - O N V O O R W A A R D E L I J K 
d i g g e m a a k t d a t v o l k s v e r t e g e n w o o r - V E R T R O U W E N 
d i g e r V a n d e n D a e l e o p e e n k o n - j^,„„^ v ^ „ Waeyenbergh heeft een pers- l u c D I f T CM T U f i i r r 
t a k t v e r g a d e r i n g v a n h e t A . C W . d e mededeling de wereld ingezonden w.%arin f f C K M t i l £ W l l J U l 
W a a ' s e l e d e n b e g r i p v o o r h e t het heet dat hij het betreurt dat er rod- DC C . V . P . bestuursleden, zowel landelijk 
V l a a m s e v e r z e t t e g e n d e t a l e n t e l - dclpraatjes over zijn universiteit de ronde ^Is plaatselijk zuUen ondertussen geleerd 
lintT h a d b i i s p b r a c h t d o o r 7 i in «1^1- •'"^" ^" ^^* *"* rodde'praatjes onjuist hebben hoeveel zij in de partij ie zeggen 
l i n g n a a D l j g e o r a c n t a o o i z i j n p l a , i j„ , ^ r zijn echter konkrete gevallen hebben. Er is een zichtbaar bestuur In de 
doo i i n h e t F r a n s t e h o u d e n . D e vernoemd, zijn die juist of niet, Monsel- C.V.P. en een onzichtbaar. Het zichtbare 
h o o f d v o g e l b l i j k t e c h t e r o p e e n b i j - gneur? V blijft zeer vaag en dat heeft mag wroeten en zich begoochelen dat zij 
e e n k o m s t v a n d e V l a a m s e C.V.P . - *'J" reden. De feiten die aangeklaagd wer- de partij bestuurt. O wee echter wanneer 
K a m e r f r a k t i e t e z i j n a f g e s c h o t e n ' '^^v:r ' i"r .>w*H i„^r.,v A , ^ w , . r . ^U verder willen gaan dan de schijn, dan 

,? . . . . . " ' J hebben de Indruk dat de hogere worden ze op éen, twee, drie mores ge-
d o o r J a n n e k e V e r r o k e n , d i e t i j d e n s Kerkelijke Overheid in <ms land de ont- leerd. En schitterend belachelijk gemaakt, 
e e n v l a m m e n d ( n i e t l a c h e n !) b e - wikkeling in Vlaanderen niet volgt. De z i j doen ons denken aan de Vlaamse ond-
tOOg t e g e n h e t v o o r s t e l E y s k e n s o m Vlaamse intcUektu'élcn zijn de achteruit- strijders '14-'18, die kregen ook niets an-
dp t a l e n t e l ' i n p n i t t e s tP l l en t n t n a «telling en de franSkiljonistische drijve- ders te horen dan .< vecht en zwijgt ... 
a e t a i e n i e i - i n g u i t t e s t e n e n t o t n a ^.^.^^ ,„„^ ^,^ koude' pap. Ook ais ze van De jongste feiten zullen velen doen be
d e v o l g e n d e v e r k i e z i n g e n , p l o t s de hogere Kerkelijke overheid komen. De grijpen waarom zoveel C.V.P.-ers in geen 
n a a r d e t a a l v a n M o l i è r e O V e r s c h a - franstallge Katollelten voelen zich niet partijbestuur willen zetelen. Zij bedanken 
k e l d e e n h e t w o n d e r v e r w e z e n l i j k t e gediend met goedkoop wijwater, w i j even- ervoor hard te moeten werken en niets 
dat alle aanwezigen - - allemaal ""'"• *« " ^ « " '« ^''^^'^"• 
Vlamingen voegt de Frut en venij
nig aan toe — met aandacht naar DAT ZAL HIER NOOIT 
Janneke luisterden. De Vlaamse GEBEUREN f\J^ * 
kiezers van de C.V.P. weten nu met- WtDEüntw r * ^ m.J^^% m.^ tmt ^m m^ 
een hoe hun gekozenen de talen- . ^™ ^y?'^^^ *'*»J13'' 7 " wat de /rans- I l / I f l ^ f ^ ^ £ f M ^ -
, ,. , ^ ,.. j talige priesters zich met de stilzwijgende i f » ^ m^ttf W Q k ' ^ r ^ y ' j r ^ - ^ * W ^ 
k w e s t i e o p l o s s e n . O p g e b i e d v a n medewerking van het aartsbisdom kunnen t l ^ ^ • M5 WfL 
e e r b i e d v o o r d e v o l k s t a a l z i j n d e veroorloven — want tot de orde werd hij 1 ^ ^ * ^ ^ " ' '^ 
s o c i a l i s t e n e n d e b l a u w e k a m p i o e - met geroepen — gebeurde te Brussel Kou- i l ^ O 
n e n v a n d e v r i j h e i d t r o u w e n s g e e n f " ^ " K ; . , " » " verkiairde de p.-istoor aan 

_ ..y _ de talri.|ke Vlaamse ambtenaren die de 
z i e r Oeter d a n d e C . V . f . - e r S . kerkdiensten bijwoonden. en die ook een 

Nederlandse preek vroegen : » Dit »al 
hier nooit gebeuren ». 

Een ergerlijk staaltje van fanatisme, 
boordevol christelijke naastenliefde. 

Moet die eerwaarde heer rotsvast ver
slaafd zijn aan de lektuur van La Libre 
Belgique ! 

De i< goede » pers. Die voor het bilin-
glsme is... In V laande rmi 

De kleine ooi-Ing lussen llieo — presi
dent en Gaston Sleulelmans (de twee ve
detten van de C.V.P. tijdens rle kiesstrijd: 
hun foto's op lil» muren 1), is zo fel ge
worden dal de ruïie niet meer kon ver
borgen gehouden worden voor de gehii-
len ! 

Het is de gewone gang van zaken wan
neer het slecht gaat ; de ene s<'huift de 
schuld in de schoenen van de andere en 
tracht zich wit te wassen. 

Het zal niet pakken ! Wij zijn de pate-
lische verklaringen vjn I héo — presidrtit 
in de Kamer, met de hand op het hart , 
over zijn grote Miendschap met Gaston, 
over zijn bewondering voor Gaston, over 
zijn onvoorwaardelijke steun aan Gaston, 
nog niet vergeten. 

Het zou te gemakkelijk zijn thans te 
beweren dat de C.V.P. niets te maken 
heeft met de regering Eyskens . en Gas
ton Sleutelmaiis als zoveelste zondenbok 
de woestijn In te sturen. We begrijpen 
ilat Gaston daarvoor bedankt ! 

POLITIEK TERRORISME 
Schildwacht in « Het Volk .. van 15 ok

tober beschuldigt de bende van « La Li
bre Belgiqueii van politiek terrorisme. «De 
fransdollen geven toe als het niet anders 
kan, maar vergeven het nooit aan die po-
litiekers, die de Vlaamse eisen gesteund 
hebben ... Wij hebben het nooit anders ge
zegd. Maar Schildwacht kon er bijvoegen 
dat dit de reden is waarom van de tien
tallen kleurflaminganten die het parle
ment bevolken praktisch niemand de 
moed heeft om de Vlaamse eisen ook in 
het parlement konsekwent to verdedigen 
en daar zo ook te stemmen. 

Van dat politiek terrorisme gesproken. 
Ook de aktivisten en de kollaliorateurs we
ten er alles van. Ook zij werden door dit 
haast Nazistisch terrorisme te lijf gegam, 
hun bedoelingen in een vals daglicht ge
steld, het goede dat ze gedaan hebben ver
draaid. En Het Volk heeft er zich nooit 
tegen verzet. We! integendeel ! 

Schildwiicht is dan toch nog parlemen
tair en joernalist. Een Mr. Romsée en een 
Dr. Elias mogen niet eens de mond meer 
open doen ! 

GEEN WOLKJE AAN DE HEMEL 
Er is de jongste weken nogal geducht 

geknokkeld tussen Lefèvrc « onze beste 
kans » en Eyskens, onze " sleutel », tot 
de raad van 50 C.V.P. wijzen — voor wie 
dacht dat er geen wijze C.V.P.-ers waren 
— verklaarde dat er geen wolkje aan de 
lucht wa.s. 

Alles was een vergissing van de twee 
ondervoorzitters van de C.V.P. Fred Ber-
trand moet nog veel Iwen-! 

'^'Dingen 

HET URDGÏS V IN LEEMANS 
De Standaard heeft ettelijke artikelen 

gepleegd om de verwondering te schet
sen van Nederlandse parlementairen bij 
de verklaring van Viktor L eemans dat 
Nederland aardgas genoeg rijk Is om 
flink wat in Wesl-Europa te bedélen! Die 
Nederlandse volksvertegenwoordigers we
ten dan toch niet veel want het is een 
geheim dat al vrij sterk verspreid is. Sinds 
geruime tijd verbrandt Nederland grote 
hoeveelheden gas als bijprodukten van de 
olie, Zo maar, omdat de kolen geen grotere 
mededinging mogen krijgen en omdat gas-
leldhigen in alle gemeenten ook niet zo 
goedkoop ig. De Nederlandse kapitalisten 
vinden het best de zaak zo maar te la
ten. Wij verkiezen met iemand als Lee
mans niet te praten. Jammer voor hem 
zo niet zou hij De Standaard nog meer 
lektuur kunnen verschaffen ! 

ERGERLIJK 
In een vorig nummer lirachten wij een 

reportage over de bij de Stad Antwerpen 
aangehechte Polderdorpen. Er is thans 
een nieuw schandaal aan het licht geko
men. Het kerkje van Lillo-Kruisweg met 
het daarbijhorende kerkhof zal helemaal 
verdwijnen en bijgevolg heeft men de 
dodenakker laten ontgraven. Nadat de lij
ken werden overgebracht naar de kerk
hoven van andere Polderdorpen gaf de 
stad Antwerpen een aannemer opdracht 
het kerkhof volledig te ontbeenderen het
geen met de meeste nauwgezetheid ge
beurde. De stad had echter beloofd kisten 
ter beschikking te stellen van de aannemer 
waarin de menselijke resten geborgen zou
den worden. Het is hier dat Antwerpen 
zeer erg in gebreke gebleven is want er 
kwam van de belofte niets in huis zodat de 
aannemer verplicht was de opgegraven 
beenderen in een grote put te voeren. Dat 
vestigde dadelijk de aandacht van de Lil-
lose schooljeugd die aan het puzzelen ging. 
Spoedig ontstonden er gevechten om de 
grootste doodshoofden te bemachtigen. 
Het ging zo ver dat er reeds met mensen
hoofden ge^'oetbald werd. Anderen hadden 
zoveel beenderen weten te bemachtigen 
dat zij volledige geraamten samengesteld 
hadden. 

Misschien is dat een leerzame bezigheid 
maar het duidt toch op een ongeoorloofde 
laksheid vanwege het stadsbestnur dat 
dergelijke toestanden in een der aange
hechte dorpen door gemis aan organisatie 
of gewoonweg door he t elementairste ge
mis aan eerbied duldt. 

DE WIJZEN 

NOGAL ÜF^ELOO?' 
In De Standaard la^eh we da t de 7S0 

aanwezigen op het Kongrés van de Vlaam
se Volksbeweging, dit' kongres maakte tot 
een gebeurtenis die de Vlaamse Beweging 
een hoge vlucht zou doen nemen zo dat 
onze achterstand sinds de oorlog onge
veer zou ingehaald zijn. 

Wij hebben eens verras* opgekeken. Als 
dat voldoende was. Wij hebben elk jaar 
een vergadering met raeef dan 1500 man. 
Wij hebben een Landdag waar er 5.000 ko
men. Of dat reeds voldoende is om de 
Vlaamse Beweging op voo*'oorlog« peil te 
tiUen ? 

Wij hebben zelfs «en smnestiebetoging 
gekend met 15.000 deelnemers. S e uitslag 
ervan was niet groot. 

Naar we in « Het Pennoen » lezen ziet 
de jeugd dan toch de la^en nuchterder. 

i( Nleis kan ten gronde veranderen, zon
der het veroveren van macht » sprak Wil-
fried Martens. « Dat betekent voor ons, voor 
Vlaanderen, waar de revolutie niet zal 
ontketend worilen door de steenworp van 
vijftienjarigen zoals iii Kón.go, ce» lange 
en harde strijd voor lijet verwerjen van 
een parlementaire meerderheid en voor 
het bezetten van alle machisposten., » 

VOOR EN TEGEH 
De Vlaamse Volksbeweging is gesticht en 

werd van achter de schermen gestuwd 
door één man- die opnieuw de sukkelweg 
van voor 1914 wil opgaan in plaats van 
het lichtende pad van na 1918. Vandaar 
ook dat er op het kongres van de Vlaam
se Volksbeweging sprake was van Kato-
lieken. Liberalen en Socialisten, hoewel 
geen enkele van de parlementairen van 
die partijen het program van de Volks
beweging onderschrijft. Aan t!e grond 
van de Volksbeweging ligt een ocnkfout. 
Namelijk dat de kleurpartijen de Vlaam
se Beweging zullen doen zegevieren zelfs 
zonder een Vlaamse partij . De vergelijking 
tussen de 3 periodes : 1830-1914; 191.8-1940 
en 1940-1960 spreekt boekdelen maar niet 
iedereen wil de feiten bekijken zoals ze 
lijn. 

De Volksbeweging heeft zich thans voor 
federalisme tiltgesproken (ook voor am
nestie). 

I Casimir was juist bezig met volle aandacht zijn dagblad te f 
i lezen. Hij wilde de verhouding weten tussen Momboetoe, Loe- 1 
1 moemba en Ganshof van der Meersch. Hij schudde het hoofd 1 
i en zei : 1 
I — Het is niet te verwonderen dat Eyskens, die zichzelf noch- 1 
1 tans niet onderschat, zich de zelfvernedering heeft getroost zijn = 
= toevlucht te nemen tot de wijzen. 1 
I — Wat is dat, een Wijze, Casimir ? Ik ken in ons land een | 
i Wijze die nonkel Charel heet (de Belgische nonkel Charel) die, i 
i integenstelling met zijn familie, van zich niet doet spreken ten- 1 
1 zij in sommige cafétjes. 1 
1 — Neen, want zo zijn er veel in het land, zelfs in het parle- 1 
i ment zijn er meer dan zestig en er zijn maar zestig officiële Wij- f 
1 zen. Die Wijzen behoren allemaal tot de C.V.P. Daarbuiten zajn 1 
I er geen Wijzen. En zij moeten minister zijn of geweest zijn en i 
i nog behoren tot het parlement. Gil kent nu de voorwaarden om | 
1 wijs te zijn. 1 
i — En waarom werd hun wijsheid ingeroepen, Casimir ? | 
i — Wel, zei Casimir, er bestond onenigheid, Eyskens was = 
i kwaad, anderen ook zodat er verschil van mening bestond. Wel- | 
I nu de raad van Wijzen heeft vastgesteld dat er geen onenigheid = 
i bestaat. En In tegenspraak met hun 'eigen wijsheid hebben zij = 
I verklaard dat de toestand is opgehelderd. Hoe kan een toestand | 
= die helder is, opgehelderd worden ? 1 
i —'Dat is alleen mogelijk in de C.V.P. Het is misschien daar- | 
i om dat zij een bestendige contactcommissie hebben opgericht = 
i tussen regering en partij. | 
I — Ik vind dat overbodig. Ik steun mij hierin op de uitspraak § 
i van minister Seghers die beter zou letten op de overtredingen | 
1 van de taalwet in zijn departement. Die verklaarde met de g 
I plechtigheid waarmee hij de onnozelste dingen zegt : « De re- | 
I gering heeft de steun van onze publieke opinie In de ruimste = 
i zin van het woord *. Maar als er een contactcommissie nodig is, | 
i blijkt toch dat de regering maar een flauwe steun vindt bij de | 
1 parlij, ofwel dat de partij niet behoort tot de publieke opinie in | 
I de ruimste zin. Wie kan dat alles begrijpen ? 1 
= — Alleen de Wijzen, Casimir. | 
i — En dan zeggen die Wijzen dat het gebeurt « in het | 
I belang van het land en het nationaal welzijn ». | 
I _ Wel, vriend, dat nationaal welzijn betekent zes mrjard | 
I nieuwe belastingen. Maar het m.eest naïeve dat door de Wijzen | 
I gezegd werd, kwam nog uit de mond van minister Seghers. Hij | 
i bracht hulde aan Theo Lefèvre, de grote vriend van Eyskens : | 
1 « zonder wie velen van ons hier wellicht niet als minister "ou- | 
I den aanwezig zijn ». Dat noem ik de dankbaarheid van het va- | 
i derland. 1 
I _ Neen, zei ik, dat is het belang van het land en het natio- = 
I naai welzijn- 1 
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In de tweede helft der maand oktober heeft Gaston Eyskens 
het beslist niet gemakkelijk gehad. Dat partijvoorzitter Lefèvre 
de eerste-minister niet kan luchten, weet ledereen nu zo lang
zamerhand wel. In de loop der laatste weken kwam het her
haaldelijk tot openlijke botsingen : te Leuven en te Mechelen 
o.m. legde Lefèvre verklaringen af die niet al te vriendelijk wa
ren voor Eyskens en tijdens het debat over de recente regerings
verklaring wist de C.V.P.-voorzitter niet de minste geestdrift op 
te brengen. 

In de Vlaamse C.V.P.-pers verschenen dramatische artikels 
over de crisis in de partij. 

In die omstandigheden was het voor Eyskens alles behalve 
duidelijk of het nog zin had, voort te gaan met het moeizaam 
geknoei aan zijn kaderwet. Hij wenste vooraf te weten, waar hij 
aan toe was met zijn partijgenoten en vooral wenste hij een pu
blieke trouwbelijdenis van het C.V.P.-Sanhedrin t.o.v. zijn rege
ringsbeleid. Zo rees bij hem de gedachte aan een vergadering 
van de « Raad der Wijzen ». Deze Wijzen zijn dan op 18 October 
In de ambtswoning van de eerste-minister te gast geweest. Het 
communiqué dat na afloop werd bekendgemaakt beperkte zich 
tot enkele algemeenheden; er werd o.m. in vastgesteld dat de 
partij, na onderzoek van het programma-Eyskens, de regering 
verder blijft steunen. 

Een dergelijke verklaring kan nauwelijks ernstig genomen 
worden; er is inderdaad geen sprake geweest van enig ernstig 
onderzoek van Eyskens bedoelingen. De eerste-minister ver
strekte geen enkel nieuw element aan zijn partijgenoten en hij 
vergenoegde er zich mee, zijn zeer vage regeringsverklaring zon
der meer nogmaals te herhalen. 

De bijeenkomst was dan ook een slag in het water. Iedereen 
behoudt zich zijn rechten voor. Alleen Is het duidelijk geworden 
dat niemand in de C.V.P. bereid is om de moord op de regerings
ploeg publiekelijk uit te voeren. Het enige rezultaat van de hele 
geschiedenis was tenslotte, dat de spanningen in de C.V.P. op 
een spektakulaire wijze onder de aandacht van het land wer
den gebracht. 

Maar ook nog vanuit andere hoeken schoot men op de pia
nist. Charel Janssens nam ontslag als voorzitter van de liberale 
Kamerfraktie. Hij gaf voor dit ontslag een dubbele motivering : 
enerzijds namen zijn beroepsbezigheden en zijn andere politie
ke mandaten te veel van zijn tijd in beslag en anderzijds desoli-
dariseerde hij zich duidelijk van het talentellingsbeleid der hui
dige ploeg. Zijn exit ging gepaard met een harde klap van de 
deur en hij lette er wel op, dat de vingers van Eyskens tussen 
stijl en deur zaten. Inmiddels werpt het geval Janssens eens te 
meer een schril licht op de cumul-praktijken van onze heren 
politiekers : burgemeester, parlementslid, fraktieleider, onder
voorzitter van het Europees parlement... 

Hel was niet alleen de heer Janssens die zijn ongenoegen 
over de talenpolitiek van Eyskens lucht gaf. In het Vlaamse 
land ne^mt het verzet tegen de gekamoef'eerde talentelling bij 
middel van tweetalige volkstellingsformulieren overhands toe. 
Nadat reeds talrijke burgemeesters de tweetalige formu'ieren 
met de eerste post terug lieten bezorgen in de Wetstraat, t racht
ten de minister van Binnenlandse zaken en de onderstaatsse-
kretaris van ekonomische zaken de Vlaamse burgervaderen on
der druk te zetten met een dreigbrief. Rezultaat : de Vlaamse 
kogel ging definitief door de Belgische kerk doordat enkele da
gen later de burgemeesters der Antwerpse agglomeratie op hun 
beurt de tweetalige telllngsformulieren afwezen. Inmiddels is de 
verregaande gemeenheid van de ploeg Eyskens andermaal ge
bleken toen kwam vast te staan dat de tellingsformulieren in 
Wallonië eentalig frans zijn. 

Des Guten zuviel... ook de kolonialen timmerden op het na
tionaal hoofd van Jut, toen ze op 11 oktober te Brussel betoog
den. Deze betoging voor stellig gerechtvaardigde eisen werd spij
tig genoeg door sommige franssprekende « Jansenistische » ul
tra's misbruikt voor hun (verdacht) politiek winkeltje. 

In het kort nog dit : op het A.C.V.-kongres kwam het ver
plicht sindikalisme ter sprake en werden de besluiten derwijze 
geformuleerd dat de weg naar sindikalistische dwangpraktij-
ken opengelaten werd. De nationale Voorzitter van de Bond der 
Kroostrijke Gezinnen, Rijckmans diende ontslag in om een 
loyale toepassing van het splitsingsakkoord tussen de Waalse en 
de Vlaamse vleugel van deze Bond te ontlopen. Op de 50ste ver
jaardag van de Belgische luchtmacht werd een luchtparade bo
ven Brussel, uit te voeren o.m. door •< alle-weder-jagers », afge
last wegens (geringe) bewolking. De Vlaamse studenten verlie
ten de Federatie der Belgische Studenten omdat iedere samen
werking met hun Waalse collegas onmogelijk bleek. 

Erig lichtpunt aan de nationale horizon : de Spaanse « Drie 
Gratiën > zijn op komst : de appelsienen, Sinterklaas en ge-
weet-wel-wie. 

1-11-1960. 

Hel" zevende oorlogsjaar 

OPLOSSING VOOR ALGERIË 
1 november 1960 is de Alf^erljnse oor

log het zevende Jaar Ingregaan. De balans 
van deze jaren Is verschrikkelijk. Het is 
moeilijk om de hand te leggen op betrouw
bare cijfers, maar ook volgens schattin
gen — voorzichtige schattingen — zou in 
deze Jaren meer dan 10 % van de Alge
rijnse bevolking zijn uitgeroeid. Bepaalde 
Franse politionele en militaire instanties 
streven sinds jaar en dag een oplossing 
na door sistematische uitroeiing van de 
inlandse bevolking. 

Ook aan Franse zijde — bij de kolo
nialen en in het leger — zijn de verlie
zen bloedig. Tekenend in dit verband is 
een recent cijfer, alhoewel het zich niet 
direkt op Fransen betrekt : een 10.000-tal 
Duitsers uit het Vreemdelingenlegioen 
zouden reeds gesneuveld zijn in Algerië 
(Duitsland heeft enkele jaren terug gro
te veldtochten gewonnen met minder ver
liezen !) . Frankrijk mag er dan al in sla
gen, een belangrijk gedeelte van de ver
liezen op het slagveld te laten dragen 
door vreemde huurlingen, het prestige
verlies moet door de Fransen zelf gedra
gen worden. Nog nooit wellicht in deze 
eeuw stonden de Franse akties zo laag 
gekwoteerd in de wereld. 

Zes jaar lang Is de toestand praktisch 
ongewijzigd gebleven : een doodbloedend 
Algerié, een politiek steeds meer en meer 
gehavend Frankrijk; geen van beide p t r -
tijen in staat om een beslissende over
winning te boeken. 

De Algerijnse krisis bracht een paar 
jaar geleden De Gaulle aan de macht. 
Het zag er even naar uit, dat de oplos
sing voor de deur stond : onder druk van 
de internationale opinie sprak de franse 
«taatsman het gelukkige woord der « zelf
beschikking .. uit. De tegenstand van de 
rechtse ultra's heeft hem echter a!le arm
slag ontnomen om in die richting een op
lossing na te streven en al vlug bleek 
trouwens ook dat De Gaulle — die zich 
nog in het Frankrijk van de Zonnekoning 
waant — onder zelfbeschikkingsrecht al
leen het recht der .Algerijnen op een 
Franse oplossing verstond Ook De Gaulle 
slaagde er niet In, het Algerijnse konflikt 
op korte termijn van de baan te helpen. 

Meteen verloor hij de steun van de tal
loze Fransen die de oorlog grondig beu 
zijn. 

Op dit ogenblik e<hler komt er bewe
ging in de vastgelopen oorlog 

de KNUFFEL in 't HANENKOT f 

HET TOPPUNT 
Reeds was men verwonderd dat er uit 

Wallonië geen tweetalige volkstellingsfor
mulieren teruggezonden werden. Het ge
heim is thans opgelost. Wallonië kreeg de 
formulieren later dan Vlaanderen. En die 
formulieren zijn eentalig Frans. 

Dit doet de regering van de C.V.F, fla
mingant Eyskens. regering met 2 3 C.V.P.-
ers en met 50 "A Vlamingen volgens de 
C.V.Pr-kranten, Haar mi.sdaden schreien 
om wraak ten hemel. Zullen de flamin
ganten het eindelijk horen ? ! 

GEZONDE OPLOSSING 
De Vereniging voor Vlaamse Studenten, 

de tegenkantingen van de franstaligen 
beu, heeft zich losgescheurd van de Fe
deratie van de Studenten van België. De 
beslissing werd met algemene stemmen 
goedgekeurd door alle afgevaardigden uit 
Antwerpen. Brussel, Gent en Leuven. 

Voorzitter van de V.V.S. dit Jaar is Jan 
Kauffmann, oud-voorzitter van de Volks-
uniestudentenafdeüng te Leuven. 

DOORMARSJEREN 
Afdreigen is een geliefkoosd wapen van 

de franstaligen. Het Verbond voor grote 
Gezinnen werd met algemene instemming 
gesplitst in een Nederlands- en Fransta
lige afdeling. Nu ook die splitsing te Brus
sel dient doorgevoerd verzetten bich de 
franstaligen en de voorzitter diende ont
slag in. Uitstekend. Die hinderpaal is dan 
al weg. Vooruit. Verbond, doormarsjeren! 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwoord voo Vloonderen! 

De Algerijnen zijn er in geslaagd, een 
belangrijk deel van de wereld echter zich 
te krijgen : na de zg. neutralen nu ook 
openlijk en zonder restrikties het Ooste
lijk Wok. TegeUjkertijd w«rdt het kon-
flikt langs de ÜNO om geïnternationli-
seerd. Het Iaat «ich aanzien dat de USA 
op de duur geen vrede zal nemen met 
deze belangrijkse winst aan prestige der 
Sovjets in Noord-Afrika en dat zij op hun 
beurt de Fransen onder druk zullen zet
ten. Zonder de Amerikaanse hulp moet 
Frankrijk ook militair de duimen leggen 
in Algerië. 

De recente verklaringen der Algerijnse 
leiders laten er geen twijfel over bestaan 

dat In het zevende oorlogsjaar de oorlog 
nog maar voor goed zal worden gevoerd. 

Wanneer De Gaulle niet zeer vlug han
delend optreedt, wordt hij achterhaaW 
door de feiten. Zijn optreden zal echter 
slechts positieve resultaten afwerpen wan
neer het rekening houdt met de richting 
der evolutie. Deze evolutie gaat regelrecht 
in de richting van een vrij, onafhankeUjk 
Algerië. 

Deze verjaardag is voor ons. Vlaams
nationalisten, een gelegenheid om een 
eregroet te brengen aan de dappere ma» , 
nen en vrouwen van het Algerijnse Be^ 
vrijdingsfront. 

Wie in de « Binnenlandse Spiegel » heeft gekeken, zal daar 
gezien hebben dat zowat iedereen duchtig op het hoofd van Gas
ton Eyskens heeft getimmerd. Alsof dat nog niet voldoende was, 
heeft ook Mr. « H » een paar meppen met de houten hamer uit
gedeeld. In twee brieven, op 21 en 2? oktober, wees hij de Bel-
glsche regering scherp terecht in verband met de zg Bel
gische technici in Kongo. Nu is er met die technici wel het een 
en ander niet in orde. Iedereen zal zich nog herinneren hoe bv. 
gendarmerie-officieren uitgeleend werden aan Tsjombé en hoe 
in de Belgische verklaringen deze heren steeds betiteld werden 
als « Katangese technici van Belgische nationaliteit » Er is 
meer : de UNO-troepen die deze laatste dagen in aktie kwamen 
tegen de 5.000 Baloeba-krijgers van Kalonji, namen te dier ge
legenheid een nogal verdachte « Britse > officier, evenals een 
paar Belgische militairen gevangen. Hieruit is de zeer sterke in
druk ontstaan dat, ondanks alle fraaie woorden van de Belgi
sche regering, er in Kongo nog steeds aan avonturenpolitiek 
wordt gedaan. Dat Mr. « H » hieraan een einde gesteld wil zien, 
kan men hem moeilijk euvel duiden. Iets minder logisch echter 
is Hammarskjoeld daar waar hij de Belgen a'le recht ont
zegt om op enigeriei wijze in Kongo nog een rol te spelen De 
UNO is niet opgewassen tegen haar Kongolese taak en ze slaagt 
er niet bv. in het noodzakelijk medisch en technisch perèöneel 
aan te werven. België zou aan de jonge republiek stellig nog 
heel wat diensten kunnen bewijzen. Mr « H » staat echter op 
het standpunt dat alle Belgische hulp via de UNO moet «aan, 
terwijl dit organisme er dan zorgvuldig over waakt, toch vooral 
geen enkele Belg voor Kongo aan te werven. Wellicht is de Rus
sische aanval op het UNO-beleid in Kongo niet heievaal vreemd 
aan deze verstrakking in de houding van Hammerskjoeld. 

In Kongo zelf blijven de zaken verward. Ook daar is er een 
zekere verstrakking in de UNO-houding waar te nemen. Men 
zal zich nog herinneren dat de verwijdering van Loemoemba 
als hoofd der regering in de hand werd gewerkt o.m. door het 
radio-verbod en dat UNO-spekulaties zeker niet vreemd waren 
aan het ineenknutselen der regering Ileo. Sindsdien Is echter 
gebleken dat noch Ileo, noch Kasa-Voeboe, noch Moboetoe er 
In slagen, de Kongolese eenheid te verwezenlijken en een par
lementaire meerderheid achter zich te krijgen. De UNO schijnt 
het maar weer eens met Loemoemba te willen proberen. Deze 
gewijzigde houding zal wel mede veroorzaakt zijn door het feit 
dat enkele Afro-Aziaten en Sovjet-Rusland op leder ogenbhk 
vastgehouden hebben aan een regering Loemoemba als enig-
wettelijke regering. 

Zo is Kongo langzamerhand het schaakbord geworden, 
waarop de twee groten en de neutralen met hun pionnen over 
en weer schuiven. Dat het kleine België hierbij nauwelijks aan 
bod komt, vergt wel geen betoog. Of Kongo daar goed bij vaart, 
is echter een andere vraag. 

Inmiddels kabbelt de woordenstroom op de algemene UNO-
vergadering rustig voort. Een paar weken geleden vierde dhr K 
zijn (voorlopig?) afscheid aan het forum der wereld door een 
schoen-trommelvuur op zijn lessenaar. In het westerse kamp 
achtte men zich gelukkig dat de komst van de Russische lei
der niet de rezultaten had afgeworpen die hij er van verwacht 
had. Of zulks wel met de werkelijkheid strookte, is een andere 
vraag. De Russen hebben inderdaad een paar maal het deksel 
op de neus gekregen in Manhattan, maar globaal gezien werd 
het toch een grandioze Sovjet-show die niet nagelaten heeft, 
indruk te maken op talrijke neutralen. Zoals hierboven reeds 
aangestipt werpt de houding van dhr K o.m. reeds in Kongo 
haar eerste vruchten af. 

Tussen de Verenigde Staten en Cuba zijn de verhoudingen 
nu beneden het absolute nulpunt gedaald. De USA voert een ge
niepige ondei-duimse oorlog, waarbij vliegtuigen en onderzeeërs 
wellicht een overgang van koud naar warm voorspellen. De 
Amerikaanse regering heeft het embargo afgekondigd; deze 
maatregel moet de Cubanen — ondanks de Sovjet-hulp — toch 
een zware klap geven. Men hoeft Fidel Castro hoegenaamd niet 
te idealiseren om toch te simpatizeren met het kleine Cubaanse 
volk dat nu eenmaal genoeg heeft van de ekonomische Yankee
verdrukking. Dat Castro belangrijke bevolkingsgroepen tegen 
zich heeft, is wel duidelijk. Even duidelijk echter is het, dat 
de boerenbevolking, de kleine man, de Habenichts, bereid is om 
voor de baardige rebel door het vuur te gaan. 

En tens'otte : de Amerikaanse verkiezings-histerie evenals 
de — ook door konservatieven — bejammerde teloorgang van 
de Britse Labourpartij vormen wel een passende illustratie van 
het twee-partijenregime dat ons door sommige christelijke po
litiekers in ons gezegend landje wordt voorgesteld als het nee 
plus ultra van de demokratie. 

1-11-1960. 
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U/IE DICHT MEE? 
Wanneer later de balans van de Talentelling 1966 «al worden opge

maakt zal blijken dat ze niet alleen de Vlaamse strijdvaardigheid heeft 
aangewakkerd doch tevens de Nederlandse letteren ongemeen verrijkt! .. 't 
Is tijd; er moet in 't Vlaamse land een razend lied ontvlammen ; » schreef 
de dichter. En razend Inderdaad te het lied, zoals blijkt uit enkele inzen
dingen mijner frouwe dichters en dichteressen : 
— V.N.L. te Asse : « wij blijven geen kruipende dieren ! n. 
— T.v/dB. te Brnasel : « O, wat zitten z'ln vuile papieren ! «. 
— J.D. te Hasselt : " Hoe dat ze ook vloeken of «eren ». 
— D.V.A. te Bosvoorde : " of we volgen het voorbeeld der Ieren » en 

.1 Ook al moest het regiem naar de pieren ! ». 
Onze redaktietafel wa« zozeer met Inzendingen overdekt dat we gauw 

een hoekje hebben moeten schoonvegen voor het gebruikelijke spelletje 
kruis of munt. Het resultaat is niet zeer fatgoenlijk, maar we wensen niet 
te tornen aan het verdikt van onze (onfeilbare) Belga. De prijs voor de 
(onfatsoenlijke maar rake) treffer gaat naar dhr P.V. tt Schoten voor : 

De laatste vondst van de gieren 
— onwettige telformulieren 
in 't Vlaams en in 't frans — 
heeft geen enkele kans, 
tenzij om de plee mee te sieren. 

Wenden wij onze blikken van de plee naar ernstiger dingen. Te Brussel 
vergaderde de raad der C.V.P.-wijzen. Kort voor de vergadering verklaarde 
de heer P.W. Segcrs ons : 

Er lopen bepaalde geruchten 
dat Theo Gaston niet kan luchten : 
Gaston vrijt met blauw 
en Lefèvre wil gauw 

De rest van P.W. 's verklaring ging verloren in de toejuichingen der 
rMmengestroomde massa belastingbetalers. Aan mijn dichters en dichte
ressen dus om de bedoelingen van onze Minister te achterhalen. 

Zoals steeds : treffers (liefst rake) voor d:>nderdag a * ter redactie 
aan 

N, 
Vw dienstwillige Ernest. 

B. Natuurlijk ren Heldeland-pocket voor de knapste bolleboos. 

EEH MIEUWE VLAAMSE SCHOOI ? 
Een paar weken geleden werd te 

Antwerpen een artistieke groep bo
ven de doopvont gehouden, die zich 
als « Nieuwe Vlaamse School » aan
kondigt. Deze groep, bestaande uit 
een tiental schilders en de beeld-
houwer-keramist Jan Dries, heeft 
zich voor een start niet alleen doen 
opmerken door een hoofdzakelijk 
abstrakte tentoonstelling in de zaal 
van 't C.A.W. (C(Hnlté voor Artis
tieke Werking), maar vooral door 
een alleszins merkwaardig mani
fest. 

In dit manifest wordt in de eer
ste plaats vastgesteld dat het bal
lonnetje van de « Be'gische » kunst 
niet opgaat, omdat er doodgewoon 
geen Belgische (schilder) kunst 
bestaat. 

Pas nu echter op en laat u door 
geen verkeerde gevolgtrekkingen 
leiden : deze vaststelling werd niet 
gedaan uit politieke of partijo^er-
wegingen, ma.ar doodgewoon uit 
artistieke bekommernis en uit het 
besef dat een eeuwenoude Vlaamse 
traditie onze kunst .schraagt, be
paalt en karakter geeft. 

In dit verband ia het normaal dat 
de « Nieuwe Vlaamse School » zich 
afkeert (wij citeren letterlijk het 
manifest) van de in België en in 

3^unótaktiviteit in het ^jleetjeMand 
Het is een verschijnsel althans 

In een hoek van onze landouwen 
een degelijke Vlaamse kunstaktivi-
teit vast te stellen. Te Eeklo be
schikken wij sedert ruim vijf jaar 
over een centrum van waar, door
heen het Meetjesland, een gunstige 
werking uitstraalt die sterke spo
ren nalaat van esthetische volks
opvoeding. Dit centrum, reeds over
bekend onder de naam « Kunstsalon 
Beatrijs », gelegen in de Paters-
itraat, staat onder de dynamische 
leiding van Drs A. De Poorter, bi j 
gestaan door de zeer aktieve Juf
frouw Tuytschaever, 

Wat deze beide mensen reeds ge
presteerd hebben, verdient alle lof 

In december '59 hadden wij het 
genoegen het eerste lustrum bij te 
wonen. De aktiviteiten sedert de 
oprichting, pleiten voor de dege
lijkheid en de toekomst van deze 
onderneming. Een ganse pleiade 
van vooraanstaande Vlaamse kun
stenaars hebben langs « Beatrijs > 
in het Meetjesland bekendheid ver
worven. Om enkele, uit vele, te ci
teren : A. Servaes ; Permeke ; Blnus 

Van den Abeele ; R. Arens ; W. 
Bosschem ; E. De Latter ; G. De 
Vuyst ; Cobron ; G. Hermans ; G. 
Homblé; G. Holmens; Piet Lippens; 
Joost Maréchal ; A. Pauwels ; G. 
Theunynck ; Luc Verstraete enz., 
allen kunstenaars die de naam van 
ons volk hoog houden. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

De aktiviteit van « Beatrijs > 
blijft niet alleen beperkt tot het In
richten van kunsttentoonstellingen 
In zijn eigen lokaal te Eeklo Ook in 
verscheidene andere centra van het 
Meetjesland wordt suksesvol opge
treden. Naast het verspreiden van 
de plastische kusten, wordt er ge
zorgd voor voordrachtavonden, mu-
zlekaudities en andere aktiviteiten 
die tot de kulturele ontwikkeling 
van het volk bijdragen. 

Beeldhouwer 
65 J 

Op a9 <*tober aette men te Gent de 
beeldhouwer Pnuna Tlnel In de bloemeiles. 

De Prans, die vljf-en-zesüg Jaaar Jong 
werd, verdient vast en zeker dat men 
hem enkele rozen aanbiedt, want hij 
heeft op zijn weg genoeg doornen ont
moet. Deamdank» is WJ een vent uit één 
«tuit geWeven, met een groot hart en een 
hoge opvatting van zlJn artistieke taak. 

De viearing va» Prans Tinel was dan ook 
voor ons niet alleen een gelegenheid om 
hem een eresalmrt te brengen, maar te
vens om een paar Interessant* blografi-
ache details te v»tellen. Dat we hiervoor 
een stukske uit een artikel van een vriend 
knipten, zal niemand ons kwalijk nemen. 

De Tinels komen generaties geleden uit 
de Franse Provence en wellicht hebben 
öj uit dit land van licht en zang ieta 
meegebracht dat hen in het Noorden is 
bijgebleven : een artistieke aanleg met 
een tikje nonchlance gekruld, een levens-
gedegenheid die thans ook nog de leven
de nazaten van de Provencaalse voorvade
ren siert. 

Wie in Vlaanderen Tmel zegt, denkt 
aan het land ran Waas en aan het dorp 
Sinaai. Pieter-Prans Tinel was er koster
organist en Miderwijzer. Zijn vrouw heette 
Katarina Waegemans, was onderwijzeres 
ea fijne tekenares. ZIJ hadden zeven zo
nen en twee dochters : de vier oudste 
Jongens waren bekende musici. Bdgax Ti
nel werd de beroemdste kompcmist die 
«loor Europa reisde, direkteur van het 
Lemmenslnstituut te Mechelen en schep
per van het oratorium « Pransciscns ». 
Zijn broer. Oscar, organlsb-<»iderwiJzer~te 
Sinaai, was de vader van de komponist 
Jef Tinel en van de Beeldhouwer Prans 
Tlnel. 

Beeldbouwer Prans Tinel, schrijven 
wij... Een gebrek met de artiest In zijn 
ateliiT of in de gastvrije woning aan de 

Frans Tinel 
aar 

Gentse Visserij geeft ««to «J»t woord 
« beeldhouwer » zlJ» Juist per^iektlef. 
Prïuis Tinel zocht de broze vorm van de 
Jongsaf in de vingeren; maar vader Os
car wou dat hlJ muziek J»u studeren 
waarvoor hij ook wel aanleg bezat. 

Maar toch voelde Prans een grotere 
voorliefde voor tekenen en beeldhouwen. 

Hij volgde evenwel geen akademle-on-
derwljs en is dus de ware self-made man 
geworden, die uit eigen ervaring heeft ge
leerd. 

Hij beeldhouwde en schiep vormen uit 
een natuurlijke aandrang, waaraan hij 
niet kon weerstaan. Dat werd zijn leven: 
een bestendig worstelen met de materie 
en uit deze worsteling groeide de vakman 
en de artiest. 

De eerlijke ambachtelijke kant in het 
werk van Tinel kan niemand ontgaan : 
hij beeldhouwde niet naar de grote in
ternationale strommgen, maar voor de 
betere gebruiksaanwending van het skulp-
tuur-beeld in kerk, school, openbaar ge
bouw of in de woning. 

Hout, marmer, steen, om het even, in 
taUle directe of via het gipsen-afgletsel, 
Prans Tinel zoekte de broze vorm van de 
wisselende schoonheid, vaak met welsla
gen. De laatste tijd bewerkt hij ook het 
plaatijzer en In deze nieuwe materie de
monstreert hij tevens een gedegenheid, 
een wellust In het handwerk, die menig 
vormgever zou sieren. 

Beeldhouwen in Vlaanderen is t)esten-
dig scheppen aan uw drocan, door vast te 
geloven hi het handwerk van beltelslag of 
boetseermes : de bestellingen van op-
drachtgevars houden u met beide voeten 
Op de grond en het oog gericht op het 
Blaam. Want in ons klein taalgebied komt, 
voor wie als Tinel nooit door het officieel 
manna werd gezegend, van beeldhouwen, 
zowel als van dichten, kleine bate.. 

Hier dient dan ook vermeld het 
regelmatig optreden van de muzi
kale speelschaar « Die Schalmeie » 
en het overbekende zangkoor « Het 
Lijsternestje ^. 

De aktiviteiten voorzien voor het 
komend seizoen, dat met de ten
toonstelling van Meersman en Fer-
nand Boudens is ingezet, zonder 
over de rondreizende tentoonstelling 
der laureaten van de « Beatrijsprijs
kamp » te spi'eken, laten ons voor 
de komende maanden iets van het 
beste verwachten. 

Men zou de waarheid te kort doen, 
moesten wij ook niet de aandacht 
vestigen op twee vooraanstaande 
kunstenaars welke een aktieve rol 
spelen in de kunstontwikkeling van 
het Meetjesland. 

Vooreerst Joost Maréchal, de kun-
stenaar-keramieker, de leraar, die 
de moed heeft gehad, op een ogen
blik dat de keramiek in de vergetel
heid verzonken was, haar terug op 
een ereplaats ais kunstaktiviteit te 
brengen. Maréchal hee4t in Vlaan
deren op dit gebied pionierswerk 
verricht. Geleidelijk wist hij de 
muur van de onverschilligheid te 
doorbreken die zich rond de kera-
miekkunst gevormd had. Zo is zij 
in onze gewesten terug Ingeburgerd 
en zelfs in het buitenland wordt nu 
het oeuvre van Maréchal met be
wondering aanvaard. Ontelbaar zijn 
de gewrochten van deze kunstenaaf, 
ten allen kante verspreid. Zowel in 
zlJn grote werken voor kerken, 
kloosters, burgerlijke bouwkunst, als 
in zijn kleinere werken voor het 
binnenhuis, spreekt zijn persoon
lijkheid in het gefenkel van glazuur, 
blauw als de hemel of gloedvol als de 
zon. HIJ is de waarachtige kunste
naar in dienst van zijn volk. 

De kunstleraar Luc Verstraete, de 
kunstenaar die om djn Vlaams-zijn 
voor een paar Jaren met broodroof 
werd bedreigd, heeft, in zijn gra
fisch werk alleen reeds, zijn naam 
voor eeuwig aan de geschiedenis van 
Vlaanderen verbonden. Niet alleen 
als grafieker maar ook als schiMer 
heeft deze kunstenaar in korte tijd 
een faam en bekendheid verworven, 
welke door de artistieke waarde van 
zijn werk volkomen verantwoord is. 
Wie kent niet zijn « Golgotha », zijn 
« "njl en Nele >, en zovele andere 
werken, uitingen van Vlaamse strijd 
en Vlaams bewustzijn. 

Nooit vervalt deze kunstenaar in 
voze romantiek, om het even of hij 
zijn motieven ontleent aan de ge
schiedenis, de Vlaamse strijd of 
't Christen Geloof, steeds vermag 
men onze eigen mensen zowel als 
de persoonlijkheid van de schepper 
In het werk terug te vinden. 

Vaast. 

het buitenland opgeldmakende op
vatting als zou er een « Belgische » 
schildersschool bestaan, een opvat
ting die een contradictio in termi
nis insluit, vermits Belgisch niet 
met het Vlaamse autochtone sa
menvalt. 

Hoe komt het nu dat deze Ant
werpse jongere kunstenaars plots 
met zwWe organisch- en natuurlijk-
verantwoorde overwegingen voor 
de pinnen komen ? 

Wanneer ik me niet bedrieg is 
dit als reaktie tegen de Brusselse 
kliek die de moderne kunst wil mo
nopoliseren en ze om der wille van 
het smeer, een Belgisch kostumeke 
tracht aan te trekken. Als reaktie 
tevens tegen een oreanisatie als de 
A Jeune Pemture Be'ge » (de « Jon
ge Belgi.sche Schilderkunst », wat 
een lol !), die vrienden en kennis
sen favoriseert en hen, met een 
Belgisch etiketje op de buik, aan 
binnen- en buitenland presenteert. 

Reeds jaren geleden heeft men 
In de « Belgische » schlldersmid-
dens en in de '< Jeune Peinture » 
opgekeken toen de Vlaamse arties
ten : Luc Peire Rik Slabblnck en 
Jaak Gtodderis met vliegend vaan
del en s'aande trom aan de Brus
selse vereniging adieu zegden, om
dat ze zich daar méér en méér als 
vreemde eenden in de bijt voelden. 

Nu opnieuw zal men te Brussel 
en omgeving wellicht even stil
staan bij volgende zinsnede uit het 
Antwerpse manifest : « Vermits wij 
nooit door de Belgische staat als 
autonoom zullen aangenomen wor
den zal geen Vlaams schilder een 
kans krijgen om zich officieel, als 
aanhanger of voortzetter der 
Vlaamse traditie, te manifesteren. 
Nooit zal men in België schilders, 
die bewust tot de Vlaamse traditie 
behoren, kunnen nrf>nas'e'"'>" '-^ 
verdedigen ^. 

Het heeft jaren gebuurd vooi al
eer men deze flagrante waarheden 
In ons land heeft durven formule
ren, laat staan propageren. We 
mogen dan ook de ondertekenaars 
van het Antwerpse manifest (on-
afgezien van om 't even welke an
dere beschouwing) dankbaar zijn, 

omdat Ze eindelijk hebben onder
lijnd, wat reeds sinds jaren de ogen 
van iedere serieuze Vlaamse (en 
hij hoeft daarvoor bijlange geen 
flamingant te zijn) artiest zou moe
ten uitsteken : namelijk dat men 
zijn kunst misbruikt om ze onder 
een valse — hier Belgische — naam 
te klasseren. 

In het land van de gebroedera 
Van Eyck, Rubens, Van Dijclt, Per
meke, enz., is de benaming Belgi
.sche kunst een belediging van hetJ 
verleden, een verval.sing van he t 
heden en een dwaasheid voor de 
toekomst. In het buitenland heb
ben wij iets te vertellen met l'arti 
flamand, die filmische Kunst, the 
flemish Art. Maar we zijn er van 
nul en gener waarde (zie naar de 
onlangs gehouden tentoonstelling 
van " Be'gische ' kunst te New-
York, waar de Amerikaanse kritiek 
zich afkeerde van de Belgische en 
geïnternationaliseerde flauwltelten, 
om zich vooral te koncentreren op 
datgene wat ze beschouwde als be
horend tot onze authentieke schil-
derstraditle) wanneer wij onze 
.schilderkunst achter de nationale 
driekleur kamoufleren. 

ABONNEER NU OP DE 

VOLKSUNIE 

Het Antwerpse manifest is op 
zijn tijd gekomen. Het legt terecht 
de nadruk op het feit dat de Bel
gische officiële instanties aj^e'en 
voor citroenen verkopen, wanneer 
ze de Vlaam.se .schilderkunst a!S 
een Belgisch produkt willen aan
vaardbaar maken. Dit onderlijnt 
eens te meer de noodzakelijkheid 
van de kulturele autonomie van 't 
Vlaamse landsgedeelte. Alleen 
de weg van deze autonomie, alleen 
door een federalistische" oplossing, 
zal de Vlaamse kunstenaar zich in 
zijn eigen huls kunnen 'tonen zo
als hij werkelijk is en zal hlJ In 
dat huis ook. . iets te zeggen heb
ben. 

MARIA VAN ACKERE 
« Mietje-Ciska » Doolaeghe (de la te re mevrouw Van Acke-

re) werd op 25 oktober 180.1 te Diksmulde geboren, a ls dochter 
van een po t t enbakker . 

I n zijn inleiding tot h a a r bundel « De Avondlamp » (1850) 
beschri j f t P r u d e n s Van Duyse h a a r k inder ja ren in h e t txaiige 
West -Vlaamse s tadje , waa r « n i e m a n d vermoedde d a t e r in de 
st i l on t lu ikende m a a g d een vonk van mannenve rnu f t , bij de 
aangeboren sp ranke l des vrouwelijken gevoels, verschool ». 

I n 1826 v inden we h a a r n a a m voor de eers te m a a l a ls l e t 
t e rkundige vermeld ; in d a t j a a r dong ze mee in een r e d e r i j k e n -
p r i j skamp te l epe ren en won er de eers te pr i js . V a n op d a t 
ogenblik tot op zeer gezegende leeftijd was ze een der mees t 
produkt ieve d ichteressen ui t onze l e t t e rkunde . 

2 e was bevr iend m e t al les w a t n a a m en faam h a d in de 
Noord- en Zuldneder landse le t te ren . P rudens Van Duyse droeg 
h a a r verscheidene zi jner gedichten op. Werk van h a a r werd 
ve r t aa id In h e t f r ans door Caroline de Cresplgny, in h e t du l t s 
door de baronnessen Von Plönnies en Von Düringsfeld, in h e t 
engels door de d ich te r Midicin. H a a r volledige werken werden 
in 1878 uitgeven t e ' s Gravenhage . 

Ze was een ha rdnekk ige Orangis te die zich nooit heeft neer-
bij de Omwente l ing van 1830. H a a r Heel-Nederlandse overtuf-
tuigfng v inden we o.m. t e rug in h e t h ie ronder a fgedrukt slot van 
h e t gedicht « De Bnyte rs Dood », d a t in 1876 werd geschreven. 

DE RUYTERS DOOD 
Treur, rouwkloh 1 treur, verkond Tiet luid 
Die Dood trof gansch den Staat ! — Toen leefde 
Het volk en barstte in tranen uit, 
't VerJose volk, dat, pas herleefde. 
Welks hoop hij weder hadt gewekt' 
Wien 't rust en welvaart was verschuldigd. 
Thans, Holland, ja, de erkent&As huldigt 
Uw grooten zoon. De Tnenigt trekt 
Naar 't Standbeeld met geboemt en kronen, 
Om Ruyters heldendeugd te loonen, 
Die elk gesla<'ht ten voorbeeld strekt. 

Wel hem ! die zoo zijn gloriedaën 
Gevierd ziet, na twee honderd jaren, 
Die op trofeën en hoogtijdsvaan 
Van uit Gods hemel af mag staren l 
'Gelukkig, Holland, rijk en groot 
Door heldental ! — fier moogt gij pronken 
Die Barendsz, Claassens hebt geschonken, 
Die Heemskerl, Trompen hebt gebaard, 
Maar, boven Griek en Romer, 't leven, 
Aan Vlisaings Telg, uw Held, mocht g( ren, 
Geheel de wereld door vermaard / e 

m 
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VAN H I E R EN ELDERS 

^ i ^ ^ ^ ^ UIT OVERMAAS 

(van onze kor responden t ) 

HOE STERK ZE ZIJN 
Sinds 1 Jirii heeft ledere Vlaming io\e«l 

•ver Lumumba, Kasavoeba, Tjombe ge
hoord dat liin ?emoed door al 
de fasen van ontroering is gegaan • eerst 
verontwaardiging, toen «nar t met het lot 
van onie mensen In Kongo, toen mede
lijden met de vluchtelingen en de babies, 
toen verbijstering over de bokken welke 
door ome fameuse C.V.P -regering gehol
pen door de Londonieters (het Schnj-
verke. Ganshof en konsoortcn) geschoten 
werden. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

Nog n«oit heeft een regering zich zo on
bevoegd, zo prententieus, zo dom, en zo 
laf aangesteld. 

Dit neemt niet weg dat het publiek \ a n 
wdke politieke overtuiging het ook moge 
sljn, heel goed begrijpt dat heel de Wet
straat, of het roden, gelen of blauwen 
sijli, de volle verantwoordelijk moet dra
gen van al wat er aan Kongo misdaan is. 
Een groot Fransman, ja er waren er vroe
ger »el enkele hoor, heeft eens geschre
ven : " Un penple a Ie Gouvernement 
qn'il merite ». Een volk heeft de Regering 
die het \erdient. ledere lezer 7a' moe
ten toegeven dat dit nu nog altijd juist 
fe. Wij verdienen niet beter. Wij beseffen 
onze macht n ie t of hoe gemaifkelijk vrij 
die volksbedriegers van de Wetstraat, op 
korte tijd zouden kwijtspelen als " WIJ » 
wilden. Ziet eens hoe domme simpele 
swartjes welke nauwelijks hun naam kon
den schrijven die geleerden uit de Wet-
s t raa ' de baas zijn geworden, en zonder 
fcomplimenten die Belgische komedianten 
kebbcn boitengewalst. 

H.VM. . Antwerpen. 

Red — Dat \'olkeren steeds de regering 
«ouden hebben die ze verdienen is een 
gf^meenplaats en — niet alleen Léon B!oy 
heeft het bewezen ' — gemeenplaatsen 
Bjn doorgaans onjuist Waarom zou bv. 
het Hongaarse volk verdienen c^igescheept 
t r zitten met Janos Kadar ' En om dich
ter bij de Kongolezen te blijven waarover 
TJ het hebt • waar hebt)en de negers het 
verdiend, een Loemoemba en een Kasja-
moera ol een Tsjombé als regeerders te 
bebben 7 

Het antwooid op deze laatste viaag is 
al dadelilk een logenstraffing van de ge
meenplaats • de « verdienste » voor de 
regering Loemoemba komt niet de negers 
toe. doch wel de verantwoordelijken voor 
het Belgisch koloniaal beleid 

En gaat onze Vlaams-nationale strijd 
niet m de eerste plaats uit van de vast
stelling dat het Vlaamse volk t>etere re
geerders verdient dan het h e e f t ' 

Het »s de taak van de Volksunie, de 
Vlamingen daarvan te overtuigen en die 
©vertuigrmg dan om te zetten m een poli
tieke daad Dat zulks niet in een hand-
«midraai gaat, weten we inmiddels zo lang-
«amerhand Maar daarcan hoeven we niet 
dadelijk te besluiten : de Vlamingen ver
dienen niet beter. 

KRIJGEN WIJ EEN 
BISSCHOPPELIJKE PERS ? 

Zoals men weet sljn Lnkseniburg en 
West-Vlaanderen de enige provincies in 
het land die over geen eigen dagblad be
schikken. In Luksemburg is de oorzaak 
daarvan bij de geringe bevolking te zoe
ken terwijl men in West-Vlaanderen ver
scheidene plaatselijke we^b laden heeft, 
lodat een dagblad weinig leefbaarheid zou 
vinden. 

Sn ia de toestand zo dat enkele dezer 
weekbladen onziidig rijn en rich zoveel 
mogelijk aan objektieve verslaggeving hou
den terwijl de andere weliswaar bil de ka-
ttriieke persbond ingeschreven rijn doch 
no ook bepaald geen propagandabladen 
der C.V.P. te noemen zijn. 

Dit bigkt ondertussen evenwel niet erg 
naar de zin van Mgr De Smedt te zijn. Zo 
kregen wij verleden week het verrassend 
nieuwtje te horen dat men te Brugge, in 
•pdracht van de bisschop, een leer ern
stige studie aan het maken is om in West-
Vlaanderen een nieuw weekblad uit te ge
ven. Naar verluidt zou de drukkerij te 
Sint-Michiels gevestigd worden, een ge
meente waar hij reeds enkele geestdriftige 
medewerkers zou gevonden hebl>en. Over 
de centen hoeven rij zich geen zorgen te 
maken. Om deze samen te krijgen beschik
ken ze over een der grootste specialisten 
van het land. Nu stelt rich de vraag hoe 
het met de andere weekbladen der provin
cie zal verlopen. 

In elk geval kunnen de nieuwe uitge
vers verzekerd rijn dat er in de openl)are 
mening over het geval deining zal zijn. 
Immers het is niet de eerste « handel » 
meer die van uit het bisschoppelijk paleis 
«OU gedirigeerd worden en de schaar van 
diegenen die bij de vorige ondernemingen 
getroffen werden in meer of mindere ma
te zou wel eens onrustwekkend kunnen 
•angroeien. Men mag immers niet uit het 
•og verliezen dat de pers over een heel 
wat luider stem beschikt dan een botel-
•ndemcming bijvoorbeeld 

UM. - G«Bt. 

Red ; Zo onze briefschijver het juist 
voorheeft it dit een nieuw Ingrijpen van 
Mons De "Smedt m dr ci ekonomie » van 
Weef-VIaand< ren 

Binnen afzienbare tijd zal hij dan weer 
een herderlijke brief moeten laten voor
lezen om te \ ragen dat de gelovigen zou
den ophouden hem te kritiseren. Mons. 
De Smedt heeft de handel in het bloed 
Maar de Westvlaanise drukkers midden-
<itaiiders zou alleszins niet gediend zijn 
met dit nieuw kerkeliik persorgaan 

VLAAMSE SOCIALISTEN 
FEDERALIST ? 

De « Volksga/el » die zoals algemeen 
bekend volledig in dienst van de waar
heid en de demokratie staat maakte m 
zijn uitgave van 25 augustus het nieuws 
wereldkundig dat de dierbare kameraad 
Pol Smeets adviseur bij het A B V V , 
twee dagen tevoren naar Kongo was ver
trokken voor een tweedaagse reis naar 
Katanga, Kivoe en Kasai Deze ven e vei-
plaatsmg zal wel iets te maken hebben 
met de verdediging van de Vlaamse en 
Waalse arbeiders tegen de kapitalistische 
uitbuiters en ik had dan ook de helaas 
ijdele hoop gekoesterd m de socialistische 
bladp" "»" 1' f'"-- ~ -oipü? over het waar-

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

om van de reis en de zendingen van 
kd Smeets te mogen lezen 

Ondanks al mijn goede wil, kan het er 
indeidaad nog altijd niet bij mij in dat 
kd Smeets met even naar Leopoldstad is 
dooi gelopen voor een babbeltje met kd 
Kasjamoera de grote vertrouwensman van 
het \BVV m Kongo voor de onafhan
kelijkheid die zijn spoi'en heeft verdiend 
als minister van vooi lichting in de rege
ring Loeraoemt>a Jos-met/-de-gi ot e-mond 
heeft altijd zo de mond vol over de har-
vat tmg van de goede betrekkingen met 
de Kongolezen en als puntje biJ paaltje 
komt, stxiren de socle's een van hun spita-
broeders naar streken die met de virus 
van het separatisme besmet zijn. Ik ben 
natuurlijk niet zo vermetel te veronder
stellen dat kd Smeets zijn hachje heeft 
gewaagd om gegevens te verzamelen voor 
een boek waarin het recht van Vlaande
ren op zelfbestuur zou verdedigd woiden, 
maar voor d* lezing va« he t verslag van 
kd. Smeets houd ik miJ ten zeerste aanbe
volen 

Marcua. 

P.S. — Het is inderdaad zoals onze kor
respondent schrijft. Logika moet men bij 
onze Vlaamse socialisten niet gaan zoe
ken. ZIJ zullen elders de zelfstandigheid 
van de volkeren voorstaan, erkennen dat 
in België twee volkeren leven (plus een 
gering aantal Duitsers) maar toch de een 
heidsstaat met Waalse overheersing blij 
ven steunen. 

Lijdend aan een hartziekte over
leed op 13 seoteniber 11 Peter Kof
ferschlager, burgemeester van Kel-
mis en z.g. volksvertegenwoordiger 
van Overmaas Hij was amper 50 
3aar oud. 

Of Kofferschlager in het parle
ment goed vertegenwoordigde ^ Hij 
was geen Vlaminghater, wel een on
derworpene aan de Walen. Als CVP-
gekozene van het Waalse arrondis
sement Verviers. voldeed hij aan al 
de wensen van de Walen. Zo gmg 
deze vertegenwooidiger van het 
Vlaamse Overmaas zelfs spreken op 
het Congres des Provinces Wallon-
nes. Kofferschlager — in feite een 
gewone volkskerel — begreep niet 
dat het heil van Overmaas onmoge
lijk van Wallonië kon komen. 
Vlaamse parlcnentairer di» ,'irh al 
eens om Overmaas bekommerden, 
drong hij steeds op afstand met de 
woorden • <• Afbhjven. daar begrijpt 
gij niets van ». Hij wou voor de eni
ge Overmaaskenner doorgaan, was 
hl] bang dat hem z n medewerking 
aan de verfransme van Overmaas 
werd verweten '' 

De Vlamingen van Overmaas en 
de Duitsers van Malmedy hebben 
aan hem geen verdediger verloren. 
Hij ruste niettemin In vrede 

Als opvolger verschijnt nu in de 
Tweede Kamer een ander Overma-
zer, Albert Baltus, burgemeester van 
Aubel. Was Kofferschlager een oud-
meubelmaker, die nog graag zijn 
Plat-Dietse moedertaal sprak, dan 
IS Baltus een boer, die zelfs z.ijn 
koeien Frans wil leren (kinderen 
heeft hij niet). 

Aubel, op de zuidelijke giens van 
Overmaas, Is meer franskiljon dan 
Kelmis. Baltus en 80% van de in
woners van Aubel zijn echter naar 
afstamming meer Vlaams dan zijn 
overleden voorganger In het parle
ment, die — zoals vele ouderen uit 
het gewezen Neutraal gebied — kul-
tureel meer Duitsgerlcht scheen. 

Baltus, die zijn afstamming ver
loochent en van Aubel een volledig 
Waals dorp wil maken, moet in 't 
oog gehouden worden. Vooral in deze 
tijd van verhevigde taalgrensma-
neuvers. De mensen van Aubel zijn 

ontegensprekelijk hal f ver f ranste 
Vlamingen, hun Plat-Diets dialekt 
is van Tongerse inslag. Aubel mag 
voor Overmaas en voor Vlaanderen 
niet verloren gaan. 

UIT ZÜID-AFRIKA 

In Zuid-Afnka is een tamelijk 
zware beslissing gevallen door het 
referendum van verleden weekheeft 
het soevereine volk beslist dat de 
Unie een republiek zou worden, naar 
aloude Nederlandse republikeinse 
traditie. En niet alleen wegens de 
traditie natuurlijk, maar ook om 
verder van alle Engelse voogdij ver
lost te geraken In de toekomst zul
len de Engelssprekenden in Zuid-
Afnka, voor zover zij Engeland 
eerder dan de Unie als hun echt va
derland blijven aanzien, formeel in-
civieken zijn. 

Daar het gezag van de Engelse 
kroon nu helemaal opgehouden 
heeft te bestaan, zullen de Engelsen 
voortaan beter hun mond houden 
over de binnenlandse aangelegen
heden van de Unie, in casu • over 
het rassenbeleid van de regering-
Verwoerd. Maar of zij zullen zwij
gen IS een andere kwestie, de Brit

ten zijn van hun eerste schijnheilig-i 
heidje niet gestorven. 

Aan de uitslag van het refereni 
dum hoefde niet getwijfeld te wor
den : de regeringsmeerderheid 
diende het voorstel in, het nat ioi 
nalistische studentendom — waar-* 
onder niet minder dan 8 000 studen
ten van Pietorla ' — steunde de re-
pubhkemse veldtocht. Op één nachtj 
werden de oostelijke voorsteden van 
Pretoria door de hoogstudenten vol-
gehanpen met duizenden plakbrie-

"BONNEER MU QP DE 

VOLKSUNIE 

ven met de slagzinnen « DIE REPU
BLIKEINSE DAG BREEK AAN » en 
« SUID-AFRIKA EERSTE i » (denk 
aan «Vlaanderen Eerste) . Over de 
meer zakelijke gevolgen van deze 
nationalistische overwinning kun
nen we vooralsnog niet veel zeggen: 
wie wordt president ' wanneer wordt 
de republiek officieel \iitgeroepen ? 
zal Zuid-Afnka in het Gemenebest, 
bhjven ? 

B E T O G I N G 
DER KOLONIALEN 

De massabetoging die door de kolonia
len werd ingericht in het .<:portpaleis te 
Brussel kende een ?eer grote tielangstel-
Img Meer dan 10 000 uit Kongo terugge
keerde personen hadden aan de oproep 
van het « Verbond voor de verdediging 
van de nationale belangen in Kongo i> ge
volg gegeven Zij Ijetoogden om hun rech
ten, en eisten de toepassing vran de ge
stemde waarborgswpt, die door de rege
l ing van Evskens — als zoveel andere l>e-
1 often — nu verloochend wordt Wam er 
i.s geen geld voor Op het podium en in 
de zaal bemerkten wij .spandoeken met 
o m de volgende teksten « : 7 600 000 000 
voor straaljagers 5 000 000 000 voor Lumum
ba niets voor or« ' 

Voor een zeer o..i.viainb€iai en emolief 
publiek volgden de sprekers op de tribiiae 
elkaar op, en maalcten het proces van ^et 
iegerlngst)eleid 

PERSSmOBl Portoricanen 
jouwden hun 
Aartsbisscliop uit 

Kardinaal Spellman keurt Mgr. Davis af 
New-York, 24 okt. <A.F.P.) 

Kardinaal SpelLmann is zondag persoonlijk tussenbeide g ^ m n e n In ver
band met de steBing:neming van drie katolieke bisschoppen van Porto-Rico, 
die hun gelovigen hebben verboden te stemmen voor de demokrattsche partij 
van goeverneur Munor Marin, voorstander van de geboortebeperking. De 
kardinaal heeft vei*laard dat naar zijn oordeel de katoUeke kiezers van 
Porto-Rico voor de demokratische kandidaat mogen stemmen, «ndanks de 
richtlijnen van de Msschoppen en dat zij hiermede geen zonde bedrijven. 

De verkiezing van de goeverneur zal dezelfde dag als die van de presi
dent van de Ver. Staten plaatshebben. 

San Juan Porto-Rico, okt fUPI) 

De Aartsbisschop van San Juan, m Por
to-Rico, Mgr James P Davis, werd zon
dag mtgejouwd boen hiJ de katedraal San 

Felipe in Arecibo tietrad om een herder
lijk schrijven voor te lezen waarin de ka-
toheken verboden werd te stemmen op de 
volksdemokratische partij van goeverneur 
Luis Munoz Mann 

De echtgenote van de goevemem- van 
Porto-Rico en een groot aantal gelovigen 
stonden op van hun plaatsen en verheten 
de katedraal toen de bnef werd voorgele
zen. Aanhangers van de goeverneur oefen
den sdierpe fcritielc uit op het herderlijk 
schrijven, da t o n d e r t ^ e n d wa« door de 
aartsbisschop en de bisschoppen James E. 
Mcmanus en Lula Aponte Martniw. 

Op de pastorie in Oayey werd een groot 
aanplakbiljet ontdekt waarop stond « Dood 
aan de priesters Lang leve Munoz Ma
rin » 

Enkele hoogleraren kondigden aan dat 
ziJ zouden posten voor het Oondado Beach 
hotel waar de aartsbisschop aan een di
ner aan zou zitten, gegeven door de orga-
nizatie van Katolieke Dochters van Ame
rika 

In de brief die in alle kerken werd voor
gelezen werd geen bepaalde straf in het 
vooruitzicht gesteld voor katcheken die 
op de veroordeelde parti j zoudai stem
men Geestelijken verklaarden dat het 
een kwestie voor het eigen geweten ami 
zijn. 

Mtmoz Marin heelt de brief een « oo-
geloonijke, middeleeuwse Inmenging In 

een politieke campagne onder de Ameri
kaanse vlag zowel als onder de grondwet 
van Porto-Rico » genoemd. 

HiJ zei dat zijn parti j de godsdienst zal 
tieschermen tegen « de ernstige fouten 
van een aantal prelaten » 

De drie bisschoppen, aUen van Ameri
kaanse afkomst, heblien smds lang een 
strijd geleverd inzake kwesties als ge-
boortekontrole ZiJ hebben Mimoz tie-
schuldigd van beperking van het gods
dienstonderwijs en het bevorderen van 
aljortus 

W e h e b b e n b o v e n s t a a n d e t e k s t , 
l e t t e r l i j k m e t d e t i t e l s e r b i j o v e r 
g e n o m e n u i t « D e S t a n d a a r d » v p " 
d i n s d a g 25 o k t o b e r U. 

D e V o l k s u n i e h e e f t n o o i t d e g e 
b o o r t e b e p e r k i n g b e v o r d e r d , n o c h 
h e t g o d s d i e n s t o n d e r w i j s t r a c h t e » -
t e b e p e r k e n . 

T o c h a c h t t e M o n s . De S m e d t . 
p r e l a a t v a n B r u g g e , h e t n o d i g v o 
r i g e v e r k i e z i n g a f t e k o n d i g e n d a t 
V o l k s u n i e k i e z e n « z w a r e z o n d e » 
w a s . W i j k u n n e n h e t a l l e e n m a a r 
b e t r e u r e n d a t k a r d i n a a l V a n R o e y 
h e t n i e t n o d i g g e a c h t h e e f t , h e m 
t « t d e o r d e t e r o e p e n . 

Wij kunnen deze kiiliek op cic absmde 
maniPi- van regeren van de laatste Jaien, 
vooiai m de i:ongokwestie voUed'g onder-
'•ciiiiiven 

Dit proce> werd tfwymps reeds gemaakt 
óoor onze afgevaardigde Mr Van der ElsfJ' 
in het parlement 

Zeer opgemerkt werd do lede van de 
Heer Saintramt, voorwtter van de beto
ging HiJ betoogde dat de kolonialen orde
lievende burgers waren, die niets anders 
dan hun rechten eisten, maar deze ook 
lot het uiterste en met alle middelen zou
den verdedigen Dit schijnt trouwens m 
ons land de enige manier te zijn otn ook 
maai iets te tiereiken : als Vlaanderen 
zich daarvan voldoende t)ewu.st is, 2al er 
nooit een talentelling k<Mnen 

Namens de Vlaamse kolonisten sprak de 
lieer Rogiers : Op zeer scherpe wijze ylel 
hij De Schrijver aan, en verklaarde da t 
het uur der afrekening naderde Onder do 
ttel « ik beschuldig » zal. met bijgevoegde 
bewijsstukken het Kongolees avontuur, en 
de nefaste rol van de Belgische regering 
aan d-- oDent>are menmg voorgelegd wor
den 

Het vernoemen van de namen van De 
Schrijver, Eyskens, Van Hemelrijk, Bula-
seret en Major werden d e^n huilkonceU 
onthaald 

Verder nam de heer Van den Abeele hetl 
woord namens alle aanwezige Vlamingen. 
Hij schetse — wegens tijdgebrek moest 
hij belangrijkste delen van zijn rede weg
laten, o m . het voorleden van de rede van 
de Heer Van der Eist m het parlement) 
— een overzi<dit van wat reeds geschiedde 
en wat m de toekomst gedaan moet wor
den. 

Na de betoging marsjeerden de kolonia
len in optocht naa r Brussel, waar hun ma
nifestatie verboden was. Het kwam tot een 
treffen met de politie, en ook de bereden 
rijkswacht slaagde er eerst na een uur 
in het terrein aan de Schaarbeekse poort 
te ontruimen Een andere groep Ijetogers 
was er ondertussen toch in geslaagd he t 
standbeeld van Leopo'd II te bereiken. 

De Volksunie maakt echter voorbehoua: 
daar waar alle parlementairen kollektief 
verantwocH-delijk werden gesteld voor de 
Kongolese kwesi e, wijzen wiJ er op dat 
onze afgevaardigde in het parlement te
gen de unitaire struktuur van Kongo heeft 
geprotesteerd, en voldoende waarborgen 
VOCHT het leven en de goederen van de 
kolonialen heeft geëist - waarop Minis
ter De Schrijver cynisc:i antwoordde dat 
de aanwezigheid van Ganshof van der 
Meersch een vo'doende waarborg was. Als
of het niet te voorzien was dat de aan
wezigheid van dit duister individu enkel 
een katastroof kon vowbereiden ! 

Tenslotte was volksvertegenwoordiger 
van der Eist de enige die in het parle
ment de rechten van de kolonialen ver
d e l g d e en een khw« toestand elate. 

M.V - Antwerp^p. 
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pwRTEN FBBMONT 

zaterdag 22 dezer was het ' 27 Jaar gele-
.•en dat te Borgerhout, In de ouderlijke 
woning, het leven eindigde van een am
per 22 Jarige idealist, Berten Fermont. Hi] 
overleed aan de gevolgen van twee Jaar ge-
vangenisi-egiem - het loon voor zijn ge-
wetenstrouw en het feit, dat hlJ ei-nst 
wlldp maken zowel met de ene als met 
de andere leuze van de IJizertoren : 
« Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor 
Christus » en « Nooit meer Oorlog ». Een 
generatie i.' sindsdien voorbijgegaan, een 
vreselijke wereldoorlog heeft oonieuw leed 
en verwoestingen gezaaid, vele van Per-
mont's tijdgenoten zijn hem reeds in het 
gmf gevolgd, maar degenen, die overbUJ-
ven en eens naast hem stonden of hem 
bewonderden, zij mogen hem niet verge
ten, als ze het ook zouden kunnen. De ko-
ninklUke begrafenis, die hem destijds 
werd be?orgd en het monument, dat on 
zlln graf ven-ees. waren een ondeit>and, 
dat. Vlaanderen hem in de rii van zijn 
grote doden had oneenomen. Ziln lichtend 
voorbeeld heeft slnd^di^n velen voorsfegaan 
In de vaak harde strild om de we'^eroo-
standing van ons volk, en zijn offer is 
een waarborg, dat die strijd uiteindelijk 
vruchten zal dragen. 

De Jarliikse plechtige Herten Permont-
Herdenkins; zal te Antweroen plaats vin
den on zondag 20 nov. e.k Van nu af wor
den vrienden en medeistanders uitgenodigd, 
die dag vrij te houden. Het progi-amma 
zal nog nader worden medegedeeld Giften 
voor onderhoud van het graf en voor de 
bloemenhulde kunnen .«steeds gestort wm--
den op pastrekening 4332.54 van het Her
ten Pei-mont-Herdenkingscomité, v.z.w. 
Oroenplein 9, Antwerpen. 

Het Komite-^ ^H-̂ ^kt bij voorbaat. 

VLAAMSE KRING 

Donderdag. 10 november te 21 uur (voor
avond vanWaoen.stilstand, wettelijke feest
dag) richt de Vlaamse Kring — Antwer
pen zijn groot lustrumbal in te Antwei-pen, 
in de feestzaal « Palladium ». Offerande
straat, 42. Antwerpen, met de medewei--
kihg van het zeer bekend radio- en amu
sementsorkest « Paul Ruiger » uit Gent 
en van het Zuid-Atrikaan.'; duet Frans en 
Dora van Glei-Proost. 

De toegangsprijs is vastgesteld op dertig 
F Plaatsbespreking : Kunsthandel 't Kar
veel, Kerkstraat "=7 An^"'->'•r^on, tel. 35 89.91. 
Stadskledi' 
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voorbaat. Mogen wij vriendelijk verzoe
ken aan al degenen die van ons een steun-
lljst ontvangen hebben, om zo spoedig 
mogelijk het opgehaalde geld te storten 
op postgiro van Wim Maes Nr 6912.44, Lan-
teemhofstraat 28 te Boi'gerhout. en de 
lijsten terug te sturen aart J. Ferlr, Waar-
looshofstraat 44 te Antwerpen. IVIet dank 
bij voorbaat. De naam onzer muziekkapel 
is bij beslissing van de Arrondissements-
raad gevallen op « HOU ende TROU ». 
Graag maken wij van de gelegenheid ge
bruik hier nogmaals onze dank te betui
gen aan muziekhandel « DEMONTE » te 
Mechelen die werkelijk al het mogelijke 
gedaan heeft en nog doet om ons op zo 
korte tijd, en op zulke goedkope manier, 
onze instrumenten t,e bezorgen. Het St. 
Niklaasfeest van de V.M.O. Antwerpen 
vindt dit Jaar voor d» tweede maal plaats 
op 11 decemljer. 

Al de stortingen voor dit feest kunnen 
gebeiu-en op oostgiro van Wim Maes (zie 
hierboven). Hit voorbaat dank. Vei-dere 
schikkingen hierover volgen. 

IN HOUWE TROUWE ! 
Joris. 

Ook de propagandawagen, die nu in ons 
bezit is, werd verder afgewerkt, zodat de
ze thans In tiptop konditle la om de voor
opgezette propaganda aan te vatten. De
ze bestelwagen werd omgetoverd tot een 
werkelijke radiowagen I 

Voor alle noodzakelijke Inschrijvingen en 
aanmeldingen wende men zich tot de ge-
westsekretariaat : steenweg op Ninove 
842, tel. 22..9533, 

DENDERLEEUW 

BRUSSEL 

WFPR ABONNEMENTEN NU ! 

TEHNISCHE SCHTirwTNCTV 

ANTWERPSE ACTOKARAVAAN 

• 1. Leiding V.M.O. : 5 Mikrowagens zul
ten voor en tijdens de tooht de vere'sle 
onderrichtingen doorgeven. 
• 2. Algemene verzameling : vanat 9 luu-

op het Moorkensplein, BORGERHOUT. 
3. Versiering : Elkeen zorge er voor de 

leeuwenvlag mee te brengen. Bereidwillige 
propagandadisten zullen ter plaatse kleine 
aanplakbrieven, uitgaande van het komi-
tee, on de wagens nlaatsen. 

4. Vertrek : STIPT om 9.30 uur. 
5. Aankomst : Gemeentehuis St Amands-

berg - 10.30 uur, verzamelolaats van alle 
Wagens uit de vijf provincieën 

6. Propagndakaravaan : Vertrek 11 uur 
voor machtige Prooagandatocht doorheen 
de voornaamste straten van GENT. 

7. Middagmaal : 12.30 uur. Ieder wordt 
dringend verzocht eigen knapzak mee te 
brengen. 

8. Referaten : Te 14 uur verschillende 
referaten in de lokalen « ROELAND », 
Korte Kruisstraat 3 te GENT. 

9. Slotvergadering : 17 uur in de feest
zaal « ROELAND » algemene slotvergade
ring. Ootreden VOLKSUNIE - MUZIEK
KORPS « KOU ende TROU » V.MO. 
AN'^WERPEN, 

Alle personen die vervoer wensen voor 
Gent. laten zich inschrijven or> onder
staand adres, mits 20 F. vergoeding 

Wij doen een dringend beroep op al 
diegenen die beschikken over een luxe-
wagen, bestelwagen, moto of scooter en 
die wen.sen deel te nemen apn onze reu
zekaravaan, ONMIDDELLIJK schrifte
lijk of per telefoon, Wim MAES te ver
wittigen OD volgend adres : WIM MAES, 
LANTEERNHOVSTR'VAT 28 BORGER
HOUT. Tel. : •'9.92.06. 

Sluit aan met onze kaï-avaan. 
NAMENS het inrichtend Komitee 

Wim Maes 
Provinciaal V.M.O. leider Antwerpen 

ANTWERPEN V.M.O. 

Kolportagen : 

Onze wekelijkse kolportages brengen ons 
van week tot week meer bijval. Overal 
waar wij tei-ug komen verixïtert de ver
koop van ons blad steeds minstens met 
een twintigtal bladen. Te Mechelen wer
den het er 130. te Hoboken 50. maav daar 
wordt in de week 's avonds gekolporteerd, 
zodanig dat wij daar in bestendig kontakt 
zijn met de bevolking, iets dat zeer veel 
vruchten afwerot. Te Horsbeek werden 
het er deze week 100. en het voornaamste, 
er werd naar ons geluisterd en overal ont
moeten wij de grootste simpatie. 

Nu volgt de grote inspanning voor on
ze autokai-avaan van 13 november, die nog 
een groter sukses moet worden dan on
ze karavaan naar de landdag. 

De V.M.O. leiding Provincie Antwerpen 
verheugt zich ten zeerste over de nieuwe 
V.M.O. Kerngroepen van St. Niklaas, Me
chelen. 
Muziekkapel : 

Wij houden er van nog een laatste op-
roea te richten aan al onze mensen ei\ 
nog een kleine Inspanning te doen om zo 
veel mogelijk te steunen opdat wij onze 
kapel nog voor het Kongres betaald zou
den Isrijgen. Onze hartelijkste dank bij 

De mei ^̂ oi-y; voorbereide feestvergade-
ring met pannekoekenbak kende een reu-
zemee^ller, zondag 9 oktober H. 

Ruim 400 geestdi-iftige leden en sym-
patisarUen woonden onze feestavond bij. 
vanaf 18 uur reeds schaarden onze men
sen zich rond de tafeltjes in de stem
mige en ruime zaal van de « GROENE 
POORT », die bij deze gelegenlieid met 
Volks\uiiesioe;ans versierd was. 

Omstreeks 20 uur voor een eivolle zaal en 
na het verorberen van koeken en virafels, 
verwelkomde de voorzitter van het in
richtend comité J. Sleegmans op « offi
ciële wijze » de menigte en wees in zijn 
korte toespraak op de vooi-tdurende in-
soannlngen geleverd door het bestuur en 
door de propagandisten, alsmede van hun 
onderscheidene dames, die in het zweet 
hun.'! aanschiins 1.500 koeken bakten. 

Onmiddelliik hierop volgde de tafelrede 
- van Mr. Daniël Deconinck. die in een kor

te uiteenzetting de betekenis toelichtte 
van de huidige Vlaam.se .striid. 

Onzp schitterende tenor on onberisw-
lijke wiize bege'eid door onze pianist, 
bracht met ziin eerste lied de massa da-
deliik in verroevine; ! Geen wonder dat 
ziin gevarieerd ontreden verdeeM over de 
gan.se avond telkens met donderend ap
plaus heioonfi werd K-^v^^uik dank aan 
or>'e heif'p arti=ten '. 

Eon werkelilke vei'openiiaring was de 
.schitterend gelukte klankfilm « L^ND-
DAG tiso » waarvoor onze vriend J. De 
Dobhel"e'' weri'eliik e^n niu'm on ziln 
hr-^d ma"! steken 

•Pon t>rachtiee lombola, waarvan we de 
milde «ohenkevï noema'^'s duiken, bracht 
snnnnipo- en a'wio^eline. 

Wet OTnse nropram werd natuurlijk 
oversnoeld met lekkere glaasies bier. 

Noast de nodige .striidvergfl^eringen en 
meetings, moeten er regelmatig ook feest
avonden ziin .. en voo- de vo'gende maal 
beloven we een stemmincovkest ! 

De afwezigen, en die zün er nog altiid. 
zullen wel tot het besluit gekomen ziin, 
dat ze er een volgende maal beslist moe
ten bil zi'n ! De mogelükheid bestaat om 
hier te Bru.s,sel 1000 mensen te vergade
ren .. maar dan moeten we weer naar een 
grotere zaal uitzien ! 

Volksunieleden en sympatisanten, weet 
dat uw aanwezigheid en aanmoedigingen 
een steun ziin. zowel moreei als financieel, 
voor het be.stuur, dat tijd noch moeite 
soaart, om onze partij ook hier uit te bou
wen tot een degelijke en sterke strijdorga
nisatie ! 

Na het welslagen van ons feestje van 
verleden jaar houden we dit jaar opnieuw 
een etentje op donderdag 10 november 
(vooravond Wapenstilstand) te 20 uur in 
de stemmige gelagzaal van het lokaal I 
De Vlaamse Leeuw, Dorp, Denderleeuw. 

Dank zij de steun van onze leden-win-
keliers is het ons mogelijk de prijs voor 
het maal zo laag mogelijk te houden. 

Slechts 20 F. voor een gerecht met 
Weense worsten of Moedworsten en frlt-
jes. 

Wim Jorissen is onze eregast en houdt 
de tafelrede. 

Na het maal gezellig samenzijn. 
We verwachten alle leden, abonnenten 

en sympatisanten van de Volksunie uit de 
Denderstreek en omgeving. 

Wie houdt van een lekker maal, van 
goede drank en van een gezellige Vlaam
se sfeer ontbreke niet op het appel ! 
Breng vrienden en kennissen mee ! 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

GENT 

GROOT-BRUSSEL 

Op zondag 13 november 1960 6de kon
gres te Gent. Het is een plicht voor aUe 
bestuurs- en kaderleden, alsmede van alle 
propagandisten en andere leden die van 
nabii de aktiviteit van de partij willen 
volgen, DAAR AANWEZIG TE ZIJN ! 
Aangezien de nationale propagandaavond 
een grootscheepse propapandatocht door 
de stad Gent organiseert in de voormiddag 
van het kongres, moet ook het arrondisse
ment Brussel met alle beschikbare wagens 
hier aanwezig zi.in. Deze propaganda-
beslelwagen neemt de leiding van de kara
vaan van Brussel naar Gent. 

Vertrek ZEER STIPT 9 UUR op de par
keerterrein van de HOOIKAAI, achters 
de VLA.AMSE SCHOUWBURG. 

Iedereen die over een wagen beschikt 
moet het zich als een plicht aanrekenen 
deel te nemen aan deze propagandatocht ! 

De wagens uit het gewest Asse sluiten 
aan op de markt te Asse te 9 u. 30. 

ANDERLECHT-DILBEEK 
Op maandag 17-10 Jl. had de vierde be

stuursvergadering plaats van het nieuwe 
winterseizoen. 

De besprekingen gingen hoofdzakelijk 
over de zooas ingerichte gannenkoel^e-
avond en de mogelijkheden werden on
derzocht om het een volgende maal nog 
beter te doen. Verbeteringen zijn altijd 
mogelijk. 

De organisatie en propaganda werd ver
der aangepast en besloten werd, na Itter-
beek. thans St. Martens-Hodegem, huis 
aan huis te bedélen met ons blad. 

ABONNEER NU OP DE 

VOLKSUNIE 

Oo vriidag 11 nov. om 11 uur 's voor-
mlddags de H. Mis In de kerk der EE.P.P. 
Dominikanen in de Ho'straat. te Gent — 
ook de kerk moet vollooen. Vos viert manr 
eenmaal zi1n veertlglarig bestaan ! 

V'ïimingen \vt Gent en omliggende om
liggende wil Vossen verwachten er velen 
van U. Hartelijk welkom en dank bij 
vc"""bail 

De Pe'n-elaris : V. Raman, Loodsenstr. 
6fi Gent. 
V W O . 

De voorlichting via radiowagen gaat 
verder. 7.w''naarde, de gemeente waar we 
tweemaal tevergeefs een aanvraag indien
den om met onze eeluidswagen rond te 
rijden, heeft eindeülk toege,st<ian dat dit 
on een zaterdagmiddag zou gebeuren. 

De gemeente werd dan ook grondig be-
werkf en een du'^endtfll Voikqnniebladen 
kosteloos versnreid Zulks (rebeurde ook te 
lifp^pihe''e w«"tr eveneens een rondrit met 
de eeluidswagen Dlaat.s had en er ook dui
zend Volksiinlonuromers uitge-leeld wer
den o^me'-'^eiük dat de neringdoenders 
en mid'^onstande'-s zulk een crote « in-
dach'' Ron r.n7e argum'^nten best.eden Zou
den oo'<' bun ogen geonend zün ' Naast 
YiKt h"''<:einme<>tinonff«>nüief hadden we 
een ko^nort^ctp //loic, ip rninder rumoerige 
Jaren e°n eewoonw»' t» koon bieden van 
óns blad on de lanrUlkae nlecbtitrheid te 
Oostakker, rip St. pi»tersbanHen. Een groot 
aantal hinden werd hief verkocht en en
kele nieuwe abonnementen voor ons week
blad ongetekend. nnc^rmee werd de abon
nementenwerving 1961 bil ons ingei^et We 
hebben iets Vir-r̂ g t/» houden, dat de Gen
ten? "«rs vernii'-bt het been schrao- te zet
ten In de strijd voor het g'-oo^«t aantal 
nieuwe lezer» 

Houzee. 
Die van Gent. 

OPROEP 

Kameraadskes - - Kameraden, 
In uw herinnering liggen nog de heug 

UJke dagen dat we met onze pronaganda-
karavaan doorheen Gent en omgeving 
toerden. Uw medewerking werd toen meer 
dan on nrils gesteld, hoewel de inspan
ning ook aangename kanten bad, bleef 
uw bereidheid toch van die aard waarop 
alleen de V'aams National» nartil beroep 
kan doen. E^n zelfde rondrit werd on
nieuw on touw ge7.et. grootser en indruk
wekkender nog dan vroeger. Daarom ook 
rekenen we on al onze symnat'santen en 
leden wagenb^'i^ters om samen on zondag 
13 novembev G^nt stad te v^'-bluffon met 
onze n-ooagand^rondrit. Tczelfd^r t i 'd 
hernieuwen we onze onroen tot al diege
nen die hel wervel'Ik met de Volksunie 
goed menen om akt.ief mee te werken aan 
onze wekelilkse koinortagetochten. Prona-
ganda en voorlichting wordt niet alleen 
gevoerd eens per jaar, maar dag in dag 
uit. en met zo veel mogelijk mensen. 
Daarom onze o'>roen om tot de militanten-
green toe te treden. 

We rekenen op u, zoowel voor die eene 
zondag a's voor al de volgenden. 

Die van Gent. 

bijwint, op groter schaal nog. onze doel
stellingen verkondigen blijft dan ook meer 
nog dan ooit noodzakelijk. 

Hoe onze werking vruchten afwerpt be
wees opnieuw de aktie die onze tegen
standers in het Gentse nu voeren. 

Piakbriefjes worden door hen aange
bracht met volgende tekst • « Geen nieuw 
facistisch avontuur. De Volksunie is de 
voortzetting van het vooroorlogs V.N.V. ». 
Bij deze tekst voegen we geen kommen-
taar, we weten een zaak zeker, waar men 
bekommerd om is, daar moet over gelas
terd worden. Laat de C.V.P. maar laste
ren, zij hebben de koUaborateurs, die wis
ten te profiteren, in hun gelederen. 

Wij roeien vooit. 

LEDE 

BEIERSE FEESTEN 

Door de noeste arbeid van een groep 
flinke werkers, waaronder wij met voldoe
ning onze verkozenen in de gemeenteraad 
en andere vrienden uit Lede aantreffen is 
de door hen opgerichte Vlaamse Klub met 
een 150-taI leden uitgegroeid tot de meest 
vooraanstaande Vlaamse groepering der 
streek. 

In de zeer ruime gelagzaal van hun lo
kaal <( Reinaert » het vroegere <( Vlaams 
Huis » in de Dreefstraat, speelt iedere za
terdag een voornaam orkest. 

In de bovenzalen werden reeds verschil
lende zeer geslaagde programmas ge
bracht : vergaderingen, voordrachtavon
den, tentoonstellingen, poppenkast, enz. 

Op 11-12-13 november a.s. wordt het gan
se gebouw; gelagzaa] en bovenzalen, be
trokken in de organisatie van de 
BEIERSE FEESTEN. 

Een buitengewoon sterke ï r ach ten -
kapelle uit de Beierse Oberptalz onder de 
leiding van Sepp. Erhard zal voor de no
dige stemming helpen zorgen. 

De Beierse Feesten worden speciaal aan
bevolen aan al onze vrienden ais het ge
zellig trefpunt voor deze 3 dagen. 

MECHELEN 

De besluiten die genomen werden op de 
ledenvergadering van donderdag 6 okto
ber werden onmiddellijk in praktijk om
gezet. Zondag 16 oktolser was dan ook een 
grote dag voor ons arrondis-sement in 
die zin dat de opgei-ichte koloortagegroep 
van Mechelen met eigen wagen voor het 
eerst op de proppen verscheen en wel in 
Bornem. Hondei-den nummers van ons 
blad werden uitgedeeld In deze zo achter-
uitge.stelde streek. 

De mensen aldaar trokken hun ogen 
open ! 

Zondag 30 oktober stonden we paraat in 
Puurs en deden ook daar ons werk. 

Met de bestelwagen ons ter beschikking 
gesteld wordt elke vorm van vervoer dwz. 
verhuizingen, liesteilingen enz. onmiddel
lijk keurig uitgevoerd. Kunt u ons ge
bruiken, bel dan op het nummer (015) 
162.18. 

Vlugge bediening en lage prijzen. Steun 
ons. 

Op het Voiksuniekongres van zondag 13 
november zal het arrondissement Meche
len sterk vertegenwoordigd zijn. Daarom 
doen we een warme oproep tot onze le
den abonnenten en sympatisanten om on
ze Mechelse karavaan met hun wagen te 
versterken. 

WETTEREN 
ARRONDISSEMENTELE 

ALGEMENE VERGADERING 

Inleiding door arrondissementsvoorzitter 
Dr. J. Van Boxelaer. 

De voortrekkers van het arrondissement 
komen uit de streek van Hamme. Het is 
een heilige plicht zich te bekwamen in 
de Vlaams-nationale overtuiging, want elk 
moet op zijn plaats en in zijn kring het 
Viaams-nationalisme verspreiden. De ar-
rondissementele werking dient uitgediept 
en dit vereist minstens twee elementen per 
gemeente voor het praktisch aktief werk. 

Gastspreker : volksvertegenwoordiger 
Van der Eist. i 

De Vlaamse sü-ljd is een rechtvaardige 
strijd. Ons volk is .steeds bedreigd en wij 
kunnen niet rekenen op de staat. Derhalve, 
eigen staatsinstellingen zonder volks-

Geen talentellingr 
nu niet 
en nooit meer! 

I h a n s , n a h e t u i t s t e l van 
de t a l en te l l ing m a n e u v r e r e n 
onze t e g e n s t r e v e r s m e e r d a n 
ooit a c h t e r d e s c h e r m e n . 

D u r v e n d e ins t an t i e s h e n 
gehoor v e r l e n e n d a n s laan 
wij onmidde l l i jk t oe m e t de 
N a t i o n a l e Be tog ing . 

Al le V l a m i n g e n d r a g e n bi j 
to t deze s t r i jd . U ook zend t 
v a n d a a g n o g e e n 20 fr-biljet 
o n d e r ges lo ten omslag n a a r s 

V L A A M S A K T I E K O M I T E B 
B R U S S E L 

E N T A A L G R E N S 

p.a. J . L a e r e m a n s , 
W i j n g a a r d l a a n , 2 

W e z e m h e e k - O p p e m . 

K a n U iets m e e r d o e n : 
s to r t d a n op P.C.R. 1558.03 
v a n D h r L a e r e m a n s voor
n o e m d . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiitiiiiiiiii mil iiiiiiiMiiiHiii'-

vieemden. De C.V.P.-kieskampanJe wa« 
een uithaal van SLOGANS. EEN SLEU-
TELPLAN ? bestond niet ! 

De regering doet niets voor de Vlaamse 
problemen; ze heeft enkel geknoeid aan 
de kieswetten. 

Tenslotte Kongo. Wie is verantwoorde
l i j k ' De regering en de ministers vaa 
Afrikaanse Zaken. Genoeg waarschuwin
gen, maar het strookte niet met hun pu
bliek optimisme. De huidige regering is 
slechts een opgekalfaterd schip. Wij heb
ben niets te verwachten van de unitaire 
belgische partijen. Enkel ZELFBESTUUR 
door FEDERALISME kan ons helpen. 

Melden wij nog de stichting van een 
kern te Wetleren. 

Deze algemene vergadering was werke
lijk geslaagd 

EKERTJES 

Wie bemiddelt voor ex-rijkswachter een 
betrekking als magazijnier, dactylo of 
kok, schrijven : O.V.L., bureel blad. 

GEVRAAGD VOOR GENT 
Wij bieden werkgelegenheid aan 5» 

naaisters en leerlingen naaisters voor ate-
her leeftijd van 15 tot 35 jaar. Aanbie
den elke vrijdag vanaf 20 uur lokaal Roe
land, Korte Kruisstraat 3, Gent of schrij
ven kantoor blad letters D. v. O. 

VI.-N. schilder zoekt werk (binnen-, 
buiten, gespec. letterschilder). Schrijven : 
Bureel blad DXF. 

DAME is bereid thuis aUe bureelwerk te 
verrichten. Schrijven : Kantoor blad MD7. 

BEDIENDE, 30 j . , kand. wijsb. en lett., 
zoekt bediening te Gent, Brugge of omge
ving. Schrijven : Kantoor blad VRM. 

l itintnoRiftn 
Te Brugge overleed Mevi-ouw Juliana-

Maria Schapdrijver, echtgenote van de 
heer Alfred Absolon. 

Aan de achtbare echtgenoot en familia 
betuigen wij onze christelijke deelneming. 

V.M.O. GENT 

Oo zondag 23 okt. waren we met de 
flinke groep militanten van St. Niklaas 
en Brussel resn. onder leid'ng van de ka
meraden Wymeersch en Bob Maes aan 
het werk in Lokeren. Dit stadje best be
kend in vele families, om ziin in der tijd 
aldaar berucht interneringskamp, was 
tot nu toe nog niel, bewerkt gewerden. 
Dat zulks vroeger reeds moest gebeurd 
ziin bewees het onthaal aldaar genoten. 
Meer dan 150 nummers werden verkocht 
in anderhalf uur, de belangstelling die 
betoond werd voor de gehouden korte 
meetings was goed, men voelde ^ e t oolc 
hier aan, da t naar Iets nieuws uitgezien 
wordt. Geen wonder dat de Volksunie als 
nieuwe en jonge parti j overal aanhanger t 
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j^ewe^incfóLeven^ 
ONS 6de NATIONAAL KONGRES 

GENT 13 NOVEMBER 1960 

10 uur 30 : verzameling van aHe 
wagens a a n het gemeentehuis van 
St. Amandsberg voor de p ropagan-
dastoet doorheen Gent . 

14 uur : Afdelingsvergaderingen : 

1. Sociaal-ekononiische 
s tukken. 

vraag-

2. Brussel, t aa lgrens , ta lente l l ing; 
Vlamingen in openbare besturen. 

Daa rnaas t vergaderen de mi l i 
t a n t e n afzonderlijk en iS er een 
vergadering voorzien voor de a r -
rondissementssekretar issen en 
-voorzitters. 

TURNHOUT 
De Vlaamse Kring Tumhout-se Kempen 

organi.soert op zaterdag, 5 november, een 
tweede voorlichlingsvergadering. 

E>r. Leo Wouters, ondervoorzitter van 
hei Vei-lwnd der Vlaamse Akademici 
(nieuwe benaming voor Vlaams Oudhoog-
SLudentenverbond) aal spreken over ; Het 
Pcderalisme in het bi-andpunt. 

Deze voorlichtingsvergadei'ing vindt 
plaats in liet Lindonhof te 16 uur stipt. 

gJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIililllllllilllllllll̂  

i Zetelfabriek Boterberg i 

I L E D E Z I J D E . L E D E | 

I Alleenverdeler ENGEL & Co | 

1 Eigen produkt ie = 

i Uitgebreid g a m m a 1 

1 Aan huis geleverd 1 
= Prospektus op verzoek = 

Hun ongelooflijk Fanatisme 
Dr Graf, a r t s te Brussel verzond ' u i tnodig ingen voor een b a n 

ket n a a r aan le id ing van de 10de ve r j aa rdag van een promot ie 
a r t sen . W a t was er meer n o r m a a l voor deze franstal ige Brussel 
se geneesheer dan ook n a a r de Vlaamise a r t sen f rans ta l ige u i t 
nodigingen te s tu ren ? Wij zijn toch allen Belgen n ie t ? En h e t 
F r a n s Is toch DE wereldtaa l ? 

Toen een van die Vlaamse a r t sen h e m die ui tnodiging t e rug 
zond m e t h e t kleefzegeltje « Geen Vlaams, geen cen ten * ( w a n 
neer wordt deze leuze gemoderniseerd to t « Geen Neder lands , 
geen geld ^ ?) kreeg hi j volgend typisch an twoord te rug . 

« f l I I D K a i l I N • • » 

U . 9. I960 
fel». MU< OB i.A LO* 
T « ^ <« • • •> 

16 uur 30 ; Algemene slotver ga- = 

dering : i 

Voorzitter : Dr. Leo Wouters . § 

Spreker : Mr. F. Van der Eist. 

Tel. (0.53)225.60 | 

1 Voor leden en abonnees i 

= Volksunie : 20 % kor t ing. | 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuin 

Hl jnheet , 

/ >MljD «OTige brief werd U per verü iss^ t i t.oe£estuurd> 

'Ik schr i j i U deie enkele woorden tn ' t Nederlands daar 

4k tËt voordeel heb op Ujverschillende talen~ce spreken. 

fthless 

Waüiênlmm 
Sehl 

5EKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM'AG 
WACHifcüiEJM A.D.WEINSTRA5i6 

FUNKOST P.V.B.A. 
Tel. (03) 35.38.54 

POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN 

Uwe onbeschoftheid i s enkel te verklaren door uuei 
|}SiQheid.> 

ü zou «oeten een psychiater raadplegen voer 

«tnderwaardlgheidscooipleit. 

Daarenboven scuur ik U een blaam toe voor uu %ea\t' 

aan con i r a t e rn l t e i t . 

En i.\ groet U nier . 

•VPv^o^,,^ 

^IIIIIIHIIIHIlillMlltllllllimilllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllMHIIIinilMlllllllllllllllllllllllllllHHIH 

HOOGSTRAAT 15a en 17 ANTWERPEN 

i S laapkamers — Ee tkamers — Salons — T.V. — Wasmach ines — i 

1 Gasvuren — Kinderwagens — Stoven | 

1 25 tot 30 % op de ge tekende pri jzen op ver toon van deze | 

1 aankondig ing . | 

I 3Contant— — 3Crediei—' I 
1 i 
i Open alle dagen van 9 to t 20 uu r | 

iiiiiiniiiiiiiMiiniiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiii^ 

De Vlamingen, die over dergelijke houding zullen verwon
derd of ve ron twaard igd zijn, kennen onze f rans ta ' ige Brusse
l aa r s niet . Zij menen , o n d a n k s alle feiten, nog s teeds d a t ieder
een F r a n s k e n t of moe t k e n n e n en d a t h e t Neder lands d e f la
m a n d !) geen t aa l is. Wij overdri jven niets . Zo volslagen idioot 
zijn z e . . 

D a t de argeloze Viajning ook de woorden bedenke van de 
pas toor van Brusse l -Koudenberg toen de a m b t e n a r e n , die in 
zijn kerk kwamen op grond van h u n gi-oot a a n t a l vroegen ook 
ten dele a l t h a n s Neder lands ta l ig preken te krijgen. 

« Da t zal h ie r noMt gebeuren p sprak die ee rwaarde ! 

En men denke n u m a a r n ie t d a t h i j door Mechelen zal t e 
rech t gewezen worden ! 

La ten wij ophouden te menen d a t me t de t rans ta l igen kan 
gep raa t worden. 

Alleen radikal isme voelen ze aan . He t f l amingant i sch ge-
Jank bezorgt h e n d a a r e n t e g e n een sadist isch genoegen. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

Van 1 j a n u a r i af 

VOLKSITVIE WEEKBLAD 

J a a r a b o n n e m e n t : 200 F. 

Half jaar : 100 F . 
^•••s^*--?*-^ 

NIEUWE ABONNEMENTENSLAG Wie LEUVEN de BIER-

Onze nieuwe abonnemen tens l ag zal de vorige 

s terk in de schaduw stellen. Tot nog toe wer

den ons reeds voor 50.000 F. a a n pri jzen t«r 

h a n d gesteld. 

Oordeelt zelf : 

4 LUCHTREIZEN HEEN EN TERUG VOOR DE 
BALE AREN OF VOOR KORSIKA ( « a a r keuze) . 
1 EEN VOLLEDIGE WASMACHINE MET DRO
GER : VERKOOPPRIJS 9.500F. 

in LCLivBix^ a e oxsdv- • 
I KELDER niet beeocht, « . u in • 
I LEUVEN niet (Oude Markt, %%).' 
\ Oude Markt 22 is ONZE bier-
t kelder. 

1 Een prach tze te l 
Lede 

1 Mat ras Win te r -
Star-Zele) 

1 Mat ras Unie-Lux 

van de zaak Boterberg te 
Verkoopprijs 2.000 F . 

en Zomers ta r (Fabr ieken 
Waarde 3.000 F . 

S ta r (Fabr ieken Star-Zele) 
Waarde 2.500 F. 

Gewat teerde sprei S tar (Fabrieken Star-Zele) 
Waarde 1.500 F. 

Gewat tee rde sprei S ta r (Fabr ieken Star-Zele) 
Waarde 1.000 F . 

Gewat teerde spreien S t a r (Fabr ieken S ta r -
Zele) Waarde elk 800 Fè 

gewat teerde spreien Star (Fabr ieken S t a r -
Zele) Waarde elk 750 F. 

De eerste vijftig in de rangschikking zullen alleszins met een mooie prijs bedach t worden. 

De Volksunie wordt van 1-1-1961 af weekblad en zal dus 52 m a a l verschi jnen in p laa t s van t h a n s 
24 maa l . De prijs voor he t j a a r a b o n n e m e n t zal op 200 F. gebrach t worden. Wie van nu abon
neert kri jgt voor he t overige deel van I960 he t blad grat is . 

De abonneewervers houden he t lijstje van h u n nieuwe abonnees zodat de t a a k van h e t — 
steeds overbelast — sekre tar iaa t tot een zuivere kontrole kan beperkt blijven. 

5 Gewatteerde spreien Star 
Zele) 

6 Gewatteerde spreien Star 
Zele) 

1 Horloge 
1 Tapijt 
1 Tapijt 
1 Bol kaas (15 kg.) 
1 Nootham 
2 Salamiworsten 
10 Dozen Wener worstjes 
3 Sierplanten 
En er komen prijzen bij . . . 

(Fabrieken Star-
Waarde elk 700 F. 

(Fabrieken Star-
Waarde elk 650 F. 

Waarde 1.506 F. 
Waarde 1.350 F. 
Waarde 1.050 F. 
Waarde 900 F. 

Waarde 600 F. 
Waarde 300 F. 
Waarde 300 F. 
Waarde 300 F. 

: \ 
Algemeen agenf voor België 
ABTS, Steenweg op Tienen, 94, , 
Korbeek-Lo. | 
Opgepast voor namaak DORT ! ï 

Tot nog toe k w a m e n reeds 104 nieuwe a b o n n e m e n t e n b innen . 

I HET WITTE PAARD 
• Wandelingenstraat , 14, te Leu-
I ven. 
! Passend aangenaam lokaal voor 3 
: Tergaderiagen en klubs. 
I Best t d ranken tegen matige 
I prij icB. 
'eBV*aap*B«UBal«aa«mKKBKMBA«ft«MK>jUBi 

1 voor j 

latige I 

OEKOPVANDEWEEK 

P R O F E S S O R 

GEYL 
Waar is de t i jd d a t professor 

Geyl in België over de grens gezet 
werd ? 

« Ollanders - werden in die j a 
ren tussen de twee oorlogen door 
sommige Belgische d iens ten als 
bi jzonder gevaarli jke vreemdel in
gen beschouwd, en Pie ter Geyl, 
t oen hoogleraar in Londen, was wel 
speciaal ve rdach t . Hij bemoeide^ 
zich immers m e t « b innen landse 
aange legenheden » van de Belgi
sche S taa t , me t n a m e de Vlaamse 
Beweging, zeer speciaal m e t h e t 
Vlaams-na t iona l i sme — toen nog 
dwarsdoor demokra t i sch — en zijn 
beste vr iend was de c h a r m a n t e 
volksvertegenwoordiger H e r m a n 
Vos, oud-akt ivls t . 

Hoeveel keren juis t de Belgische 
Veiligheid prof. Geyl opgezocht en 
te rugges tuurd heeft , zal hij mis 
schien nog wel eens vertel len, nu 
hi i , seder t enige j a r en op rus t (bij 
m a n i e r van spreken) , t i jd heeft om 
he r inne r ingen op te diepen. Er is 
na tuur l i jk zeer veel ve rande rd se
der t de j a ren d a t een groot deel 
van de jongere Vlaamse inte l lek-
tuelen zwoer bij de g'"ootneder-
landse vizie van de his tor ikus Geyl, 
die me t zwier de belgicistlsche en 
k le in-hol landse bedenksels van de 
officië'e geschiedschri jvers P i ren-
ne en Colenbrander neerhaa lde , en 
de ogen van velen opende voor een 
his tor ische werkelijkheid, die de 
eendagpol i t iekers in België en Ne
der land als bijzonder hinder l i jk en 
« politiek » voorkwam. Geyl heef t 
h e t gehaald , en franskil jons zoa 's 
prof. Van <?"•<• ^"—- ' "'-•—- >iem 
n a e e n r " -

Ja , er is nog wel méér veranderd . 
De agressieve snor en h e t koket te 
baard je van de knappe professor 
zijn wit geworden. Het V l a a m s - n a 
t ional isme is t e n onder gegaan in 
collaboratie en repressie. De h a r t s -
vriend H e r m a n Vog is dood, n a d a t 
h i j , als socialistisch minis ter , de 
zoveel ongeduldiger Geyl — die 
misschien t^ veel verwacht te van 
de hoogbeschaafde m a a r eigenlijk 
toch sceptische en weinig energieke 
An twerpenaa r — meer dan eens 
deerlijk ontgoocheld had . 

Fascisme en nat ionaalsocia l isme. 
waar tegen de socialist Geyl, vooral 
vanaf zijn benoeming te Ut rech t , in 
1936, bi jzonder fel gest reden h a d — 
hij deed er la ter drie j a a r gevan
genschap in Buchenwald voor — 
zijn vernietigd. Het kommunisme 
echter , door Geyl even h a r t s g r o n -
dig gehaa t , bedreigt h e t hele Wes
ten — ons oude Westen, d a t vol
gens de opt imist Geyl nog een t a a k 
heeft, en nie t onafwendbaar t en 
onde rgang gedoemd is. En de 
Vlaamse Beweging .. gaa t zo l a n g 
zaam weer a a n 't BEWEGEN, mede 
door de afzijdigheid van Geyls 
naas t e gees tverwanten in V laande 
ren : de .socialisten. 

Veel is ook gebleven : de vlotte 
sch r i j f t r an t van de wereldtaefaamde 
his tor ikus, de onverzwakte lust t o t 
v innig polemizeren, en de h a r t s 
t o c h t voor alles wat verband h o u d t 
m e t Vlaanderen en de ontplooi ing 
van een waarach t ige Nederlandse 
(n ie t : Hollandse) ku l tuu r in V laan -
deren. W a n t deze s lechts UITER
LIJK koele Hollander, die al in 1911 
te Gen t m.eezong van '< Wij willen 
een Vlaamse Hogeschool ! >, deze 
doctor honoris causa van een a a n 
t a l Europese en Amer ikaanse u n i 
versi tei ten, is een der vurigsten en 
t rouwsten onder de vr ienden die 
Vlaanderen In Neder land tel t . Zo
veel vuriger en zoveel t rouwer d a n 
menig professor a a n de Gentse en 
de Leuvense universi tei t . 

G.V;B. 
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Terug naar middeleeuwen 

Verplicht Sindikalisme 
AANSLAG OP DE DEMOCRATIE 

Bij het Kongres von het A.C.V. 

Iedereen zal zich de weinig fraaie 
en alleszins ondemokratische wijze 
herinneren waarop onze kleursin-
dikaten na de jongste oorlog zich 
een monopolium op het gebied van 
de vakvereniging toegeëigend heb
ben. Er werd bepaald dat alleen de 
vakverenigingen met minstens 
50.000 leden sommige voordelen 
zouden genieten zoals het recht 
werkloosheidsvergoedingen uit te 
keren, waarvoor ze zich daarenbo
ven nog vette premies laten uitke
ren door de s t a a t ! Als we ons niet 
vergissen Hgt dat omstreeks de 
3.000 F. per schijf van 200 werk
lozen en per maand. Kleinere sin-
dikaten mogen geen werkloosheid-
vergoedingen uitkeren. Hun leden 
moeten heel wat langer 
wachten voordat ze uitbetaald 
worden en moeten vaak dit bedrag 
een tiental kilometer verder gaan 
afhalen. 

Ondanks al deze zijdelingse druk-
kingsmiddelen zijn er nog steeds 
40 % arbeiders, die weigeren zich 
in de kleurvakverenigingen te la
ten Inlijven en 1000 F. per jaar te 
betalen voor de propaganda van 
de kleurpartijen, die in ons land 
rechtstreeks verbonden zijn met 
de sindikaten. Het is één pot nat. 

Het A.B.V.V. komt brutaal en 
rechtstreeks op voor verplicht sin

dikalisme, het A.C.V. doet het hui-
chelachtiger — vaak helaas een 
kenmerk van het Vlaams katolicis-
me. Zij wil het beginsel gelijk loon 
voor gelijk werk verkrachten door 
allerlei onrechtstreeks loon alleen 
aan vakverenigingsleden voor te 
behouden. 

Dit nu is een aanslag op de de-
mokratie. 

Men belet dat er nieuwe vakver
enigingen zouden opkomen door on
mogelijke voorwaarden te stellen. 
En dan wil men de arbeiders, die 
niet in kleine, nieuwe sindikaten 
naar hun keus kunnen aansluiten, 
zonder allerlei nadelen, verplich
ten in kleursindikaten te treden 
waar ze principieel tegen gekant 
zijn. Volksuniearbeiders, die Vlaams 
nationalist zijn zouden MOETEN 
toetreden tot kleursindikaten die 
dit Vlaams nationalisme bevechten. 
En 1.000 F. per Jaar MOETEN be
talen om hun eigen beginselen te 
bevechten. 

Het is walgelijk machtsmisbruik, 
walgelijke diktatuur. 

Een regelrechte aanslag op de de-
mokratie, de vrijheid van mening, 
die onze kleurverenigingen heten 
voor te staan. 
De kruik gaat zolang te water, he

ren, tot ze barst. 

«VOLKSTELLINGSFORMULIEREN TERUG!» 
eist Mr. SCHILÏl in Antwerpse gemeenteraad 
MiJnlwwodK Sft»r4ttff,;. ..., 

Voor. Bep-.^tieqtal^-niaapden , w d 4ooi' 
de beide meerderheidsfmkties van deze 
l aad een. motie voorgesteld, waarin de 
voorgenomen talentelling werd afgekeurd. 

U, Mijnheer de Vooraltler, heeft mede 
in naam van alle leden van het kollege, 
uwe principiële instemming betuigd met 
de strekking van deze motie. 

Ingevolge de vei-heugende eensgezind
heid in deze aangelegenheid door de Vla
mingen van alle strekkingen betoond, heb
ben de hogere overheden ingezien dat het 
onmogelijk zou zijn de voorgenomen ta
lentelling uit te voeren. De regering heeft 
dan ook haar inzicht bekend gemaak de 
talentelling te scheiden van de tienjaar
lijkse volkstellin<» er de eerste te laten 
verdagen. 

Men had mogen verwachten dat aldus 
de rust zou hersteld zijn. Zij kon nuttig 
aangewend worden om te werken aan een 
fundamentele en definitieve oplossing in 
de richting van de erkenning van de ho» 
mogenitelt en territoriale onschendbaar
heid van de levensgebieden der in België 
levende en werkende kuituurgemeenschap-
pen. 

Het gemis aan takt. zo kenschetsend 
voor sommige centrale bestm-en te Brussel 
heeft er voor gezorgd deze verwachting 
tot een illuzie te maken. Talrijke gemeen
tebesturen in het Vlaamse land ontvingen 
inderdaad tellingsformulieren, dewelke 
om een overigens niet-bekende reden, twee
talig bleken. Misschien was biJ de ontwer
pers van deze fm-mulieren gans België 
reeds inzoverre aan Brussel ondergeschikt, 
dat het Bru.ssels taairegime hen nu reeds 
als aangewezen voor Vlaanderen toescheen. 
Zoniet kan men er wellicht een PVeu-
diaanse « Pehllelstim!? > in ontdekken. 

ABONNEER NU OP DE 

VOLKSUNIE 

Ik vermeldde het gemis aan takt van 
bepaalde Brusselse milieus. Ik vrees dat 
deze verklaring al te welwillend is. Men 
stelt inderdaad vast dat de centraal-gelei
de statistische tellingen, uitgevoerd onder 
de leiding van het Nationaal Insti tuut 
vooi- de Statistiek, nonnaal geschieden 
met eentalige formulieren. Van deze stel
regel wordt thans afgeweken, en dit Juist 
voor een telling waannede, vooral in de 
streek rondom Brussel, ondanks alles emo
tioneel nog steeds het taaivraagstuk ver-
)x>nden zal blijven. Achter dit gemis aan 
takt verschuilt zich dan ook blijkbaar de 
koppige onwil van bepaalde machtsker-
nen, die weigeren te ontwapenen voor de 
eensgezinde wil van de overgrote meer
derheid der Vlamingen. Te:-echt is er op 
gewezen hoe de tweetaligheid van deze 
formulieren in de gemeenten die grenzen 
aan de Brusselse « olievlek » al te ge
makkelijk zal kunnen misbi-uikt worden 
om een « officieuze » talentelling te hou
den. De verzekeringen die desbetreffend 
dooi- de Minister van binnenlandse zaken 
werden gegeven zijn verre van gerustst3l-
lend. WiJ kennen allen de waarde vaa 
dergelijke geruststellingea waar het Brus. 
selse aangelegenheden betreft. 

De spontaneiteit waarmede onze ge-
me©ntebestm-«i liebben gereageerd bewijst 
da t zij dit i^ianeuver hebben doorzien. Is 
het inderdaad niet merkwaardig dat tien
tallen gemeentebesturen onmiddellijk deze 
tweetalige formulieren hebben terugge
zonden, en dit nog voor het koordinatie-
komité van de kultuurverenigingen des
betreffend enige wens had geuit. 

Op dit ogenblik hebben reeds meer dan 
honderdvijftig gemeentebesturen dit voor
beeld gevolgd, waartussen deze van be
langrijke steden en gemeenten als AalSft, 
Oeeraardsbergen, Hasselt, St. Niklaas. Bij 
de ontvangst op het Stadhuis te Meche-
len, van de organisatoren van het kon
gres van de Vlaanv^e Volksbeweging, be
vestigde burgemeester SPINOY, da t ook 
Mechelen bij ontvangst deze formulieren 
per kerende zou terugzenden. 

Antwerpen, ik ben er zeker van, zal 
zich hierin solidair tonen. Als grootste 
Vlaamse stad is zij het aan zichzelf vei--
plicht, op ondubbelzinnige wijze duidelijk 
te maken aan de betrokken antl-nationale 
intrigeanten te Brussel, dat in onze stad 
en de letter en vooral de geest van de 
taalwetten strikt zullen geëerbiedigd wor-
den. De taalwet In bestuurszaken heeft zo
wel wat betreft de betrekkingen tussen do 
centrale overheid en de lokale besturen 
als wat betreft de berichten en medede
lingen van het centraal bestuur aan he t 
publiek, de eentallgheld tot wettelijk prin
cipe verheven. Bij de bespreking van de 
w»t in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers, hebben de verslaggevers erop ge
weien, naar ik heb kunnen lezen in de 
parlementaii-e handelingen, dat dit princi 
piële karakter van de wet vooi- gevolg 
moet hebben dat zij in ruime zin en met 
grote loyauteit moet worden toegepast. 
Het zou ondenkbaar en onwaardig zijn 
moest thans onze gemeentelijke adminis
trat ie misbruikt worden om aan deze wet-
tehjk va.stgelegde principes afbreuk te 
doen. 

Wij kennen. Mijnheer de Voorzitter, uw 
eerbied voor recht en wet. Met spijt heeft 
V de motie tegen de talentelling destijds 
onontvankelijk verklaard omdat dit, vol
gens uwe opvatting, zo hoorde krachtens 
de wet. Ik ben er zeker van da t tJ thans, 
en met U het hele kollege, de wet zal 
handhaven, ook tegen de spitsvondigheden 
en de t)edreigingen van de Brusselse Bd-
ministratie. 

Vandaar de vraag die ik tot het kollege 
heb gericht. Het antwoord zal, naa r ik 
hoop, voor Brussel afdoende zijn en voor 
Vlaanderen in deze kwestie het slotwoord. 

. D A M E S . 
u wenst pels, 
een bontjasje 

of een pracht van een bontmantel? 
Wendt U vol vertrouwen tot het huis 

W. C L A Y K E N S - N E V E N 

Oudergemselaan 328 Etterbeek-Brus. 
Tel. : 48.37.01 

Alle inlichtingen op verzoek. 

Wat het ledenaantal betreft Is het Al
gemeen Christelijk Vakverbond alleszins 
een belangrijke organisatie geworden, en 
we begrijpen dat het kongres, dat t« 
Brussel plaats gehad heeft op 21, 22 en 
23 oktober, met voldoening geluisterd 
heeft naar cijfers waaruit blijkt dat het 
kristelijk syndikalisme numeriek op de 
«erste plaats s taat in dit land met 740.000 
leden. 

I s de Invloed in verhouding tot het le
denaantal ? Zulke vraag kan men niet be
antwoorden in het raam van deze kantte
keningen. We willen de Invloed van het 
A.C.V. hoegenaamd niet onderschatten, 
maar zijn ledenspreiding zelf, en zijn re
kruteringsbasis bevatten sommige elemen
ten van relatieve zwakheid. De sociale en 
politieke kracht van de vakbeweging, en 
haar slagvaardigheid, werden in hoge ma
te bepaald door het feit dat ze haar le
den vindt in grote agglomeraties dan wel 
in kleinere steden of dorpen, in de zware 
nijverheden of In andere bedrijfstakken 
In België is het nu eenmaal zo dat het 
Algemeen Belgisch Vakverbond sterker 
staat in de grote steden, in het mijnwe
zen, in de zware metaalnijverheid. Het 
groot ledenaantal van het A.C.V. steunend 
o.m. op de textielindustrie, gedeeltelijk ge
vestigd in een nog half landelijk milieu, 
en op vele kleine ondernemingen weegt 
(( strategisch » niet op tegen de syndi-
kale stoottroepen van het A.B.V.V. in de 
sleutelsektoren van de ekonomie. 

Het belang van de vakbeweging wordt 
niet uitsluitend door deze sociale machts-
faktoren bepaald, maar hun betekenis Is 
toch aanzienlijk. 

Als Vlaming kunnen we er ons vanzelf
sprekend niet over verheugen dat de 
strijdlustigste kernen van de vakbewe
ging veeleer gevestigd zijn in Wallonië. 
Daartegenover staat echter tiat de syn-
dikale groelkrachten hi Vlaanderen het 
sterkst zijn. Het aantal Vlamingen dat 
in toenemende mate In de vakbeweging 
betrokken Is, gMeit aan. Zal het syndi
kalisme dan mihder onverschillig worden 
t.o.v. de eigen Vlaamse problematiek ? 

Voortgaande Op de indrukken van het 
jongste kongres, moet men tot het 
besluit komen da t het A.C.V. zich niet 
klaar maakt onl d c h aktiever in te zetten 
voor de rationele ontplooiing en de be
wustwording van de Vlaamse gemeen-
^ h a p . In de gelederen i&x in he t leiders-
kader van het A.C.V. ontbreekt het niet 
aan bewuste Vlamingen. In het A.C.V, 
klinken de echo's van de Vlaamse Bewe
ging minder zwak dan in het A.B.V.V. 
Maar he t jongste kongres bevestigt nog
maals dat de kristcllj|(c vakbeweging in 
de eerste plaats niet dóór Vlaamse vraag

stukken in beslag genomen is. De Vlaam
se arbeidersklasse wordt in haar ont
plooiing ook geremd door de algemene 
maatschappelijk en politiek minderwaar
dige positie van de Vlaamse gemeenschap 
in België. Dit is echter een faktor waar
aan het A.C.V. nog te weinig belang hecht. 
Wij, Vlaamse nationalisten, zouden eens 
stelselmatig moeten nagaan hoe we ons 
tegenover deze stand van zaken dienen 
te gedragen. 

De meest besproken resolutie van het 
kongres Is die welke betrekking heeft op 
de al dan niet verplichte aansluiting der 
loontrekkenden bij een vakbond. 

Het kongres heeft het gedwongen lid
maatschap verworpen, maar langs een om
weg wil het A.C.V, blijkbaar toch druk
king uitoefenen op de niet-gesyndikecrden. 
Het wenst bv. dat sommige voordelen in
zake verlof, bevordering en loon (en wie 
weet ; ook aanwerving ?) uitsluitend zou
den toegekend worden aan gesyndikeer-
den. Indien het A.C.V. in die richting ver-

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

der gaat, zal het eerstdaags de werkgevers 
moeten betrekken bij zijn aktle, en van 
hen vergen dat ze een onderscheid ma
ken tussen gesyndikeerde en niet-gesyndl-
keerde personeelsleden, aan de eersten 
sommige voordelen toekennen die ze aan 
de niet gesyndikcerden onthouden, enz. 
Dat zou een diepgaande wijziging zijn in 
het personeelbeleid van de ondernemers, 
die voortaan diskriminatoir tegenover hun 
arbeiders zouden moeten optreden. In de 
V.S.A. kent men dergelijke politiek reeds 
lang (Union shop, closed shop : om in 
een onderneming te kunnen aangenomen 
worden moet men lid worden of zijn van 
een vakirand, enz.). Ginder komt het voor 
dat de ondernemer zelf de syndikale lid
maatschapsgelden afhoudt van de lonen 
en ze overmaakt aan de vakbond. In de 
Belgische cementnijverheid bestaat een 
stelsel In dezelfde aard, al zijn de pa
troons ten onzent meestal erg tegen het 
stelsel gekant. 

Men kan hieruit besluiten hoe het 
A.C.V. (en ook het A.B.V.V.) zich wat dit 
betreft van zijn oorsprong verwijderd 
heeft, en hoe dicht het genaderd is bij 
een stelsel van verplicht syndikalisme, dat 
onder een dualistisch uiterlijk (katoliefc 
en socialistisch) en eenheidssyndikalisme 
zou verbergen. 

Hiertegen zal vanzelfsprekend verzet 
loskomen. 

Vanwege syndikalisten zelf, die vrezen 
dat bewuste syndikale kernen een toene
mend aantal opportunisten zullen moe
ten meesleuren, of die hel mogelijk ach
ten dat de thans nog niet gcsindikeerde 
arbeiders zich bij de andere vakbond zul
len aansluiten wanneer ze onder druk, 
hun afzondering zullen opgeven. Er za | 
ook verzet oprijzen bij de werkgevers en 
bij de niet gesyndikeerden, die van son», 
mige voordelen zouden uitgesloten wop» 
den. 

Men kan voorzien dat zoveel verzet d« 
uitvoering van de A.C,V,-A.B.V.V. aanslul-
tingsplannrn vooralsnog onmogelijk zal 
maken. Maar zelfs dan blijft het waar 
dat de vakbonden in België ontwikkelen 
in de zin van monopoolachtige machtcon-
centratles op de arbeidsmarkt en in he* 
bedrijfsleven. 

Het is liegrijpelljk dat syndikale mili
tanten, die kampen voor de lotsv erbetering: 
van de werknemers, met lede oog zien dat 
de neutrale ellementen niet tot de strijd bij» 
dragen en toch delen in de veroverde voor» 
delen. Maar ze dienen te beseffen waar* 
heen een rechtstreeks of onrechtstreeks 
verplicht syndikalisme hen leiden zal, te
meer omdat het syndikalisme in België 
uitgesproken politieke banden onderhoud 
met de partijen. Dan komt men tot een 
officieel verpolitiekte vakbond van de 
aard van het « Deutche Arbeilsfront » ia 
het derde Rijk en van het syndikalisme in 
kommunistLsche landen. 

Dr werden nog andere belangwekkende' 
punten op het .4.C.V.-kongres besproken 
en meestal vielen er in dat verband en
kele onrustwekkende ontwikkelingstenden-
zen waar te nemen. De heer Cool kan et 
ons bv. niet van overtuigen dat vakbon
den als het A.C.V. of het A.B.V.V, gewon© 
pressure groepen zijn in de aard van de 
Vlaamse kultuurverenigingen bv. De vak-
bonden hebben geen rechtspeisoonlijkheid 
en treden bulten het grondwettelijk ver
band op. Al zijn ze een van de voornaam
ste elementen van ons maatschppelijk 
leven. Is dat normaal ? 

Daarnaast heeft het A.C.V. ook wel ak« 
ties ten goede aan de dag gelegd (even
eens het A.B.V.V. ten andere) en In de 
ontvoogding van de ari>eidsklasse heeft 
het dikwijls een gunstige invloed gehad. 

Maar het is nogal kritiekloos tegenover 
de tegenstellingen in zijn eigen wezen en 
doel. Vroe^ of laat zullen die tegenstellin
gen moeten opgeheven worden, ̂  of er zul
len gevaarlijke spanningen onfstaan. 

Fr , 'De Backer. 

Zo leeft S/laandepen VROEGER BEROEP IS NOG 
WINSTGEVEND 

Vtadmse stempelaars verdienen 
een sfuiver bij door vogelvangst 

Antwerpse vogelmarkt heeft haar naam niet gestolen 
De herfst is eigenlijk een mooie jaargetijde. Er is iets ala een heimwee. 

Iets geheimzinnigs aan het grijze licht, wanneer de laaghangende wolken 
over het land jagen, aan de vroege deemstering 's avonds en aan het rood
gloeiend zonnelicht dat door de bruine bladerwereld van de nevelige tmssen 
dwaalt. Dan wemelt het van vette hazen en konijnen onder de dikbeladen 
doornstruiken en varens, dan snijden schooljongens afzichtelijk holle kop
pen uit de vergeten bieten, dan verteren de laatste vuren op de landerijen 
het dorre loof van de voorbije zomer en verschijnen de strohutten der vogel^ 
vangers op de omgeploegde stoppelvelden, want dan begint de grote vogel-
trek naar het zuiden. Dan is het ogenblik daar voor de Vlaamse stempeJaara, 
om een stuh-er bij te verdienen. 

En dan vallen wij terug in de nuch
tere realiteit, de werkelijkheid die zegt 
dat het alleen in Vlaanderen mogelijk ia 
vogeltjes te vangen omdat daar alleen de 
mensen tijd hebben voor dit nevenberoep. 
Tijd, omdat wij een volk van .steunbrek-
kenden zijn. 
TREK 

Ieder Jaar heeft de vogeltrek plaats, ie
der Jaar zonder uitzondering vliegen dui
zenden vogels uit onze streken- en uit het 
noorden weg nasu- wai'mere landen in de 
richting van het zuiden. De meesten on
der ons zullen zich reeds hebben afge
vraagd welke de oorzaak is van deze trek 
en dan luidt de meest voor de hand lig
gende verklaring : de vogels vluchten voor 
de komende koitde. Toch is dat strikt ge
nomen niet helemaal zo, want de ons zo 
vertrouwde reiger is bv. reeds lang naa r 
het zuiden gewiekt voordat zijn viswaters 
bevroren zijn. Zo ook is het gesteld met 
de zwaluwen en andere trekvogels. In wer 
kelijkheid. aldus de vogelvanger die wij 
een bezoekje brachten, is het de ti'ekdauft 
die de vogel aanzet tot vei'huizen. De vo
gels worden op zeker tijdstip aangegrepen 
door de ti-ekdrift. Sommige vogels, als de 
ooievaars komen samen op een plaats en 
wachten dan op hun soortgenoten uit 
nooi'delijker landen. Op de weg van de 
grote trek hebben de vogelvangers zich 
opgesteld en omdat in onze streken het 
vogelvangen in onverminderde mate plaats 
heeft willen wij In deze reportage een 
beeld brengen van het leven van de vogel-
Tanger. 

LOKVOGELS 
De vogelvangers gaan met hun tijd 

mee, waar vroeger de hut uit riet ©n tak
ken bestond is er thans ook al wat meer 
« komfort » aan te pas gekomen. « Onze » 
man (in casu de vogelvangei- die wij een 
bezoekje brachten) beschikt over een hut 
opgetimmerd uit golfplaten en planken. 
Hij heeft zelfs verwarming via een ka
cheltje waarop hij spek kan bakken en 
zijn drinkbus kan verwarmen. In de mees
te streken wordt met een slagnet gevan
gen, het bestaat uit twee netten van ie
der twintig meter lengte en twee, drie 
meter breedte. Aan vier zware, in de gi'ond 
geheide ptalen zijn kabels met spiiaal-
veren bevestigd, terwijl de twee netten 
aan de buitenkant vastgemaakt zijn aan 
stokken die rond een pin in d© grond 
kuimen draaien. Door kabels en veren is 
het mogelijk het net met een klap dicht 
te rukken vanuit de hut. De plaats waar
op gevangen wordt is gezuiverd en zoveel 
mogelijk geëffend, zodat het net, dat ge
taand is bijna onzichtbaar blijft. Hier en 
daar staat ook ©en bosje distels vooa' de 
distelvinken. De i-oei-vogsels zijn aan een 
gareeltje vastgemaakt en dienen om hun 
soortgenoten in de lucht aan te lokken. 

Ze klapperen met de vleugels wanneer 
de vogelvanger aan een touwtje trekt dat 
met het gareeltje verbonden is. Enkele 
goede roepvogels in kooien zoa^en verder 
voor het verdere « lokken », terwijl do 
m a n in de hu t zelf met koperen fluitjes 
de roep van de vogels t racht n a te boot-
een. 

SLAGKOOIEN 

In vele sti-eken van Vlaanderen, o.m, 
in de Kempen trachten vele mensen vo^ 
gels te vangen door slagkooien in een 
boom of op een mast te hangen. E3z«n-
proppen dienen hier als lokmiddel waar» 
op vooral de mezen verzot zijn. Ze ko^ 
men naar het takkenbosje en tuimelen 
door een slagvalletje in de kooi. 

Tot nu toe is er niet veel gevangen ge
worden aldus onze zegsman. 

Het is nog zeer kalm en de grootsta 
« trekken » worden eigenlijk maar halfr 
weg van het seizoen gedaan. Merkwaar
dig is evenwel het grote aantal roof
vogels. Zij vinden op dit ogenbhk hun be
komst© in de vele wilde en tamme dui
ven, die wegens de late oogst druk do 
velden bezoeken. & zijn vele tegenstan
ders van het vogelvangen te vinden voor
al bij de mensen die zich als de verdedi
gers van de dieren opwerpen en beweren 
dat vele vogels door de vogelvangers op 
weinig benijdenswaardige wijz© behandeld 
worden. Wij persoonlijk kennen echter 
geen vogelvangers die hun dieren slecht 
behandelen want dat zou ti-ouwens in hun 
eigen nadeel zijn temeer daar zij door da 
politie kunnen bekeurd worden indien 
niet sti-eng de hand gehouden woi-dt aan 
de reglementering in verband met vogel
vangst die onder meer bepaalt welke vo» 
gels wel en welke niet mogen gedood woiv 
den. 

Vroeger vras het mogelijk da t iemand 
vogelvanger was van beroep en daarmee 
kon men met veel geluk rondkomen. 

Vooral de schaapherders van Saeftinge 
en Zeeuws-Vlaanderen waren vroeger zeef 
bedreven in de vogelvangst. Thans wordt 
dit bedrijf, zoals wij bij de aanvang van 
deze reportage schreven, praktisch nog 
uitsluitend door werkozen beoefend omdat 
die de meeste tijd hebben en zij ermee een 
stuiver kunnen bijverdienen. Wie 's zon-
dag.s de Antwerpse vogelmarkt bezoekt zal 
dat trouwens zonder veel moeite kunnfn 
bemerken aan het aantal mensen die daar 
hun vangst komen te koop aanbieden. 

SJ>.I» 


