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VLAANDEREN 
IN 

EUROPA 
Men heejt \ laanderen en de 

1 laams» Beweging bestreden met 
:owat alle wapens. Sinds enkele 
jitren is het arsenaal der anli-Vlaam-
sc dooddoeners met een nieuw, en 
nuar velen beweren, definitief exem-
l)laar verrijkt : de Europese eenma
king. 

Hel heet dal het Vlaams-natio-
nnlisme getuigt van verregaande be
krompenheid door te ijveren voor 
ten « verdeling » van België op een 
ogenblik dat alles in Europa streeft 
naar grotere entiteiten. En zeer be-
riidwilllging wordt alle nationalis
me geofferd op de supra-nationale 
altaren. Ernstige « Europeanen >> 
zullen troutvens zonder verpinken 
hi'weren dat het nationalisme vol-
h dig en voor goed is voorbijge
streefd. Dat hun beweringen weer
legd worden door een nationalisii-
•- lie vloedgolf over de hele wereld 
die nooit zijns gelijke heeft gekend, 
.'•cliijnt daarbij nauwelijks indruk 
op hen te maken. 

Deze Europa-bouuers vindt men 
ook en vooral in de grote partijen, 
r.nkele onder lien zijn er in geslaagd 
zich teer hoog op het Europees po-
pium te hijsen en vanuit deze 
(>limpische hoogte hijhen ze met on-
1 erholen minnchtig neer op het 
1 i-rouderd en toekomstloos nationa
lisme. Hun vaderland, dat is hel 
Europa der zes, der zeven, der der
tien of hoeveel hel er ook zijn ge
worden. 

Het is de logische weg, het is de 
vlucht in Europa 1 Wie niet in 
slaat i$^ tussen Noordzee en Maas 
een Europa der Twee te boutven, 
moet wel elders de wonden van zijn 
iiiimacht en mislukking gaan lik
ken. Die onmacht wordt dan weg
gemoffeld onder nieuwe dooddoe
ners; zo heet hel o.m. dat de rol der 
kleine volkeren is uitgespeeld. 

Memand zal het zich ooit in de 
l.op halen te beweren dat de rol der 
i iOO.000 Denen is uitgespeeld, of de 
rul der S.500.000 ^oren of der 
i iOO.000 Finnen. Maar de Belgische 
Europeanen diaaien hun hand niet 
om voor de bewering dat de rol van 
de meer dan .'i.OOO.OOO Vlamingen is 
uitgespeeld, dat hun achterlijk na-
In,nalisme heeil uitgediend. 

ichter dit Europese argument 
h'-eft het franskiljonisme een nieuwe 
leidedigingslijn opgesteld. Brussel, 
I' fjrrefour de l'Europe >\ /,v7n zich 
niet langer met steriele laallivisten 
inlaten; de I lamingen moeten ie 
Biussel hel offer van hun taal 
brengen omdat \ederlands nu één
maal geen « Europese » taal is : het 
wordt slechts gesproken door 
16.000.000 minder-ontwikkelden. 
Daar de Vlamingen nog altijd niel 
het diplomatenpeil bereikt hebben 
is het maar normaal dat hun be
langen in het wordend Europa be
hartigd worden door hun meer 
progressieve Brusselse en Waalse 
landgenoten. Enzoverder, cnzoverder 

Heeft de Vlaamse beweging, heeft 
het Vlaams-nationalisme op al deze 
drogredenen en sehijnargumenten 
seen antwoord ? Heeft hel Vlaams-
nalionalisme aan Vlaanderen dan 
geen enkele Europese boodschap te 
brengen T 

(Lees door bl«. 6) 

Halle en Alsemberg: 
Demokratie bij nacht 
Moel-en ruiden rinkelen? 

Men heeft sterk de indruk dal deze regering er één is die de echte demogratt* 
miskent. In een waarachtige demokratie immers zouden er gedurende het parlemen
tair verlof alleen lopende zaken mogen geregeld worden. Thans beleven we het feit dat 
de regering allerlei oplossingen wil doorvoeren, die op scherpe kritiek in het parlement 
zouden stuiten en er daar zelfs nooit zouden door geraken. Dat dit een verkrachting 
tan het fair-playprincipe en van het beginsel van de demokratie zelf betekent, hoeft 
geen nader betoog. 
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Gezien het verleden van de heren 
Lefèvre en Spaak, met school- en 
koningsvraagstuk, zullen deze feiten 
trouwens geen enkel aandachtig po
litiek waarnemer verwonderen. 

Het is anderzijds een kenmerk van 
de fransdollen dat zij hun duister 
spel eveneens achter de schermen 
spelen. Zij hebben In dit land tradi
tioneel de sleutelstellingen in han
den en ze gebruiken ze goed. 

Dit alles bedenken we, nu de re
gering in stilte toelating heeft ver
leend aan het ateneum te Halle om 
een hogere franstalige cyclus in het 
leven te roepen en aan de middel
bare school te Alsemberg om frans
talige lagere klassen op te richten. 
Terwijl de regering over de daken 
schreeuwt dat het tijd wordt de 
Vlamingen voldoening te schenken 
in hun strijd voor hun grondgebied 
en om hun bestaan, wurgt zij die
zelfde Vlamingen bij nacht en bij 
verrassing. Al het geschreeuw van 
Theo Lefèvre voor een gezonde op
lossing van het Vlaams-Waalse 
vraagstuk, moet dienen om zijn 
fransdolle ideeën uit te voeren. 

De regering denkt de Vlamingen 
met het kluitje van geen talentel
ling in het riet te sturen. Onder
tussen begint ze de verfransing van 
Vlaams-Brabant door te drijven over 
de grenzen van de acht betwiste 
randgebieden heen ! 

Dat men zoiets van Theo Lefèvre 
opgediend krijgt, tot daar. Maar dat 
kleurflaminganten zoals de minis
ters Dequae, De Clercq, P.W. Segers 
en andere Fayat's daarbij geen kik 
geven is nogal bar. Het klassiek 
stukje komedie om de aanhanger-
kleurflamingant te blijven lijmen 
blijft zelfs achterwege ! 

Even willen we groot-flamingant 
van Elslande nog eens terzijde ne
men. De man heeft delaatstemaan-
den heel wat pluimen verloren door 
de hansworstenrol die hij als ad-
junkt te spelen kreeg. Zal hij thans 
toelaten dat men hem in zijn eigen 
streek letterlijk in zijn hemd zet ? 
In paats van hem gezag bij te ver
lenen berooft zijn adjunkt minister-
titel hem van het laatste graintje 

dat hij nog bezat. Meer, de funktie 
van adjunkt-minister zelf wordt 
potsierlijk. Wil van Elslande no» 
ooit zijn gezicht laten zien, dan die
nen die franstalige afdelingen er 
niet te komen of dan dient hij d« 
deur achter zich dicht te slaan en 
zijn ontslag als minister in te dienen 

En toch vergist de regering zich 
wanneer ze denkt' dat ze die ver
fransing te Halle.'en te Alsembergr 
straffeloos kan doordrijven. Wan
neer de Vlaamse jeugd thans die 
walgelijke achterbakse verfrans-
singsmetodes ziet dreigt er groot ge
vaar dat de jarenlange opgekropt* 
woede tot uitbarsting komt. 

Men moet geen groot psycholoog 
zijn om dit in te zien. Als er straks 
ruiten gebroken worden zal alleen de 
regering er de volle verantwoorde
lijkheid van dragen. 

Zij zal achteraf niet moeten jam
meren. 

» ' - • ! » * • * • * i * 
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Bij 
eerste 
Nederla: 
Franstali 
van de twe 
schandalige 
derlandstalige 

n van 
enkele 

'enover 13 
Ie gezanten 

is de even 
touding 4 Ne-
tegenover 74 

Franstaligen. Bij de raden d.z 
ambtenaren — in buitenlandse 
— dienst van de derde klasse 
zijn er 25 Vlamingen op 102. 
In de vierde klasse (sekreta-
rissen van eerste klasse) zijn 
er 7 Vlamingen op 54. Dit be
tekent dat in de hoogste vier 
klassen van de diplomatieke 
dienst er slechts 36 Vlamingen 
(14,5 %) staan tegenover 211 
Franstalien (85,5 % ) . 
Wat de huidige minister 
(Spaak N.v.d.R.) van zins is, 
n.1. het overbrengen van diplo
maten der Franse taalrol naar 
de Vlaamse, is tenslotte niets 
dan bedrog. 
Deze statistiek en deze 
bedenkingen lezen wij in het 
blad van de Vlaamse Toerist 
tenbond. 

Intussen kunnen wij Spaak een 
beter middel aan de hand doen 
om het taalevenwicht in de di
plomatieke diensten te her
stellen, nl. de uitbreiding van 
de meerderheid Vlaamse kuis-
vrouwen die op dit ogenblik in 
zijn departement reeds be
staat. Vandaar onze oproep die 
zeker tegemoet komt aan de 
bedoelingen van de Minister. 

Alarm voor de as 
G e n r - Z e l z a l e 
Ti jdbom re Dour? 

Het u niet de eerste keer dat e Gent » strijdkreet en wachtwoord der Vla
mingen is. Rond de strijd voor de Genfe universiteit balde zich jarenlang de 
ganse energie ran de Vlaamse beweging samen. Vandaag dient de ganse 
Vlaamse energie ingezet te worden om de idustrializering van de as Gent-
Zehate te bekomen. 

Het betoek van minister Merlot aan Gent-Zehate en zijnFranse toespra
ken aldaar wijn niet alleen een belediging voor het Vlaamse volk, zij werpen 
ook de schaduw vooruit van een sombere dreiging. 

Geen illuzies : Sidenmr is er nog altijd 
niet Van verschillende zijden wordt het 
•o voorgesteld alsof de vestiging van hec 
Btaalkompleks reeds In kannen en kruiken 
is. D« Walen weten beter : hun verzet 
tegen de vestiging laat niet af omdat zij 
weten, dat er nog steeds kansen zijn op 
Waals succes. 

Merlot vrklaarde grootmoedig dat hij-
KlX — alhoewH Waal — geen bezwaren 
tegen de vestiging had. voor zover daar
bij geen Waalse belangen worden ge
schaad. Eigenaardige verklaring wanneer 
men bedenkt dat de geestesgenoten van 
Merlot geen dag laten voorbijgaan om te 
verklaren dat Sidemar-Zelzate een aan
slag is op de Waalse Industrie. 

Er is in de voca-bije dagen een bericht 
haast onopgemerkt door de Belgische perg 
gegaan, bericht waaraan de Vlaamse opi
nie veel te weinig aandacht heeft besteed: 
te Dour zou de rijkste cokes-ader van heel 
Europa zijn ontdekt. 

Men weet dat het c ontdekken » van 
mijnen en bodemrijkdommen op het ge-
sciiikte ogenblik steeds een geliefkoosd wa
pen in de ekonomische strijd Is geweest. 

De « ontdekking » te Dour krijgt slechts 
haar volle betekenis wanneer men het op
zet Sidemar van nabij bekijkt. 

Jaren terug kocht Belval te Zelzate en
kele honderden hektaren grond om er te 
gepasten tijde een bedrijf op te rithten 
dat Zweeds erts en Kempische ccrfces tot 
staal zou verwerken. Jarenlang bleven de 
terreinen braak liggen totdat er enkele 
tijd geleden schot in het projekt kwam. 

En nu, op het ogenblik dat de defini 
tieve beslissing mo^t vallen, < ontdekt > 

men plots de cokes van Dour, waarvan 
het heet dat zij beter kunnen geëxploi
teerd worden dan de Kempische ! 

Toeval ? Opzet ? De minister, de heren 
Walen hebben geen bezwaar tegen Side
mar voor zover daarbij geen c Waalse be
langen » geschaad worden. 

De vraag: dringt zich op : wordt Zelzate 
feslachtofferd, wordt het Kempisch ko
lenbekken geslachtofferd, of allebei ? 

Het bezoek van Merlot had Iets onheil-
«pellends. De Minister steWe de Gentena
ren voor de keuze : een rinrvaart of een 
rlnglaan. Voor allebei was geen geld voor
handen. En deze verklaring komt op een 
ogenblik dat beide werken reeds aan de 
gang zijn, dat voor beide projekten reeds 
kredieten werden uitgetrokken. 

De komende weken zullen het antwoord 
brengen inzake Sidemar. Dat antwoord zal 
mede bepaald worden door verhoogde 
Vlaamse aandacht en strijdvaardigheid. 

pmêm 

Voor onze 
Reportage-diensf 

WIE SCHENKT ONZE REDAKTIE 
•^ Een draagbare bandopnemer, klein 

formaat en werkend op batterij. 

if Een handige en draagbare schrijf, 
machine. 

IN RUIL KRIJGT DE FIRMA PUBLI
CITEIT IN ONZE UITGAVE. 
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peRNoreN 
HERMAN VAU DEN REECK 

De « Rode Vaan » van 21 juli 
wijdde in haar persoverzicht een 
stukje aan het artikel dat wij 
brachten over de herdenking op 9 
juli jl. te Borgerhout van Herman 
Van den Beeck. Na met genoegen te 
hebben aangestipt dat men van 
Vlaams - nationale zijde de figuur 
van de neergeschoten student ziet 
als een katalisator voor de « weder
zijdse waardering, simpatie en sa
menwerking tussen alle Vlamingen 
van goede wil in verband met de 
algemeen - Vlaamse levensbelan
gen », verwijt « De Rode Vaan » ons 
dat we verzuimden te vermelden 
dat Herman Van den Reeck een ak-
tief lid was van de kommunistische 
partij. 

Herman Van den Reeck behoorde 
tot een generatie — de generatie 
van na de 1ste wereldoorlog — die 
vaak een links - radikalisme paarde 
aan een uitgesproken Vlaams - na
tionale houding. Hij leefde in een 
tijd dat het Vlaams kommunisme 
gedragen en gevormd werd door de 
sociaal - aktivist Jef Van Exter-
ghem. Er is geen enkele reden 
waarom de Vlaams - nationalisten 
het links - radikalisme van een na
tionalist als Herman Van den Reeck 
souden moeten verzwijgen. 

Kan het huidige konununisme in 
Vlaanderen echter even open en 
onbevreesd terugkijken op een pe
riode waarin de partij in Vlaande
ren nog niet verworden was tot een 
belgicistlsche en hoera-patriotieke 
k lub? 

OENTSE DOKWERKERS 
In dezelfde «Rode Vaan» lezen 

wij in het persoverzicht een knipsel 
nit ons blad onder de titel « Alleen 
de vakbonden i'^'fte't gaat hier over 
onze bijdrage met betrekking tot 
de Gentee dokwerkers waarin wij 
het onderscheid dat door de vak
bonden en het havenbestuur wordt 
gemaakt tussen diezelfde dokwer
kers, aan de kaak stelden. De Ro
de Vaan merkt daarbij op dat wij 
niet in de eerste plaats tegen de 
vakbonden moeten te keer gaan, 
maar wel tegen de havenkapitalis-
ten die de voornaamste verantwoor
delijken zijn voor het bestaan van 
twee kategoriën dokkers. «Om daar 
een einde aan te stellen dienen de 
dokkers zich niet tegen hun vak
bond te keren, maar eensgezind te 
strijden tegen het havenpatronaat 

aankoop van een vleugelpiano voor 
het bescheiden sommetje van 
140.000 fr. voor te stellen. Op het 
Departement vond men zulks toch 
wel een tikje overdreven, waarna 
de ambassadeur besloot maar vre
de te nemen met een tweedehands-
piano die toch nog altijd meer dan 
100.000 fr. moest kosten. Een ander 
ambassadeur, sinds lang niet meer 
in dienst, bleef zonder verpinken 
de maandelijkse 15.000 fr. voor re
presentatiekosten binnenrijven. 

Maar nog eens : om een einde te 
stellen aan de hele kermis op Bui
tenlandse Zaken had het volstaan 
dat de Vlaamse volksvertegenwoor
digers en senatoren in de « grote » 
partijen één enkele keer één enkele 
begroting hadden gekelderd. 

WAAROM NIET, SPAAK ? 
In de socialistische pers is er heel 

wat herrie rond het bezoek van 
Boudewijn en Fabiola aan het 
Spaanse staatshoofd. Het is inder
daad zo dat de Koning bij zijn 
buitenlandse bezoeken wat aJ te 
weinig rekening houdt met de ge
voeligheden van een groot aantal 
zijner onderdanen : na Rome kwam 
Parijs, na Parijs thans Spanje. Dat 
de Belgische socialisten voor hun 
vakantiereisjes vaak een even ei-

VAN CAUWELAERT 
REDIVIVUS ? 

In de « Gazet » van 4 augustus 
1961 heeft volksvertegenwoordiger 
L. Kiebooms een nogal verward ar
tikel gepleegd over federalisme. 

Zijn oplossing voor de Belgische 
dualiteit is waarlijk niet het ei van 
Columbus : kultuurraden als poli
tieke uitdrukking van een volk, 
grotere provinciale decentralizatie 
met grotere ekonomische bevoegd
heid. 

en de toepassing en de eerbiediging 
te eisen van de demokratie in hun 
vakbond», aldus de Rode Vaan die 
blijkbaar vergeet dat het in de eer
ste plaats de taak is van de vak
bondsleiding, in te staan voor de 
belangen der bij hun aangesloten 
arbeiders, in dit geval dus de ach-
teruitgestelde dokwerkers. Door 
drukking uit te oefenen op die vak
bondsleiding zullen zij kunnen be
werken dat deze in het geweer 
springt en ageert tegen de haven-
bonzen die de arbeiders uitzuigen. 

BUITENLANDSE ZAKEN 
De oorlog om Buitenlandse Za

ken woedt voort. Eer wie ere toe
komt : de Standaard - redakteur 
Luc Delaforterie heeft zich in het 
Spaak'se been vastgebeten en laat 
niet los. In een reeks merkwaardige 
artikels heeft hij aangetoond hoe, 
naast en ook dank zij de mistoe
standen op taalgebied, ook uitwas
sen op ander gebied in Buitenland
se Zaken bestaan. 

De kliek fransdoUe baronnen op 
dat Departement heeft, bij het 
naar zich toehalen van het laken, 
wel aUe zin voor maat verloren. 
Toen één onzer ambassadeurs in 
bet buitenland artistieke en kultu-
rele bevliegingen kreeg vond hij er 
niets beter op dan maar dadelijk d« 

Dhr Kiebooms is zijn politieke 
loopbaan begonnen onder de vleu
gels van wijlen dhr Frans van Cau-
laert. Deze laatste had de jonge 
Kiebooms opgemerkt toen deze op 
een vergadering praktisch de enige 
jongere was om het unitarisme te 
verdedigen. 

Voor unitaristen k la van Cauwe-
laert was een halve eeuw geleden 
nog een schitterende politieke loop
baan voorbehouden. Thans echter, 
vriend Lode, zijn de vooruitzichten 
niet meer zo schitterend ! 

genaardige voorliefde voor landen 
met een nog bloediger diktatoriaal 
regime koesteren, zij hier slechts 
volledigheidshalve vermeld. 

Bij heel de Spaanse herrie wordt 
door de socialistische pers met wel
lust de naam van Degrelle ge
bruikt. We hebben niets daartegen: 
eenieder kookt zijn potje zoals hij 
dat lust. Maar we vinden het ei
genaardig dat de socialistische pers 
in dit verband partijgenoot Spaak 
zo weinig vernoemt. Was het inder
daad niet dhr Spaak die in 1955 be
loofde, de diplomatieke betrekkin
gen met Spanje te zullen verbreken 
wanneer met zekerheid zou kunnen 
vastgesteld worden dat de gewezen 
leider van Rex in dat land vertoef
de ? 

De voorzichtigheid van dhr Spaak 
Inzake Degrelle wordt al zo spreek
woordelijk als zijn « j 'a l peur »... 

MARCINELLE EN LIMBURG 
Het is dezer dagen vijf jaar gele

den dat te Marcinelle de vreselijke 
mijnramp plaats greep waardoor 
talloze Vlaamse — en vooral Lim
burgse — families in rouw werden 
gedompeld. In die tijd is de naïeve 
vraag gesteld geworden, waarom 
Limburgers te Marcinelle kolen gin
gen houwen, waar ze toch hetzelf
de konden doen praktisch naast de 
deur. Het antwoord op die vraag is 
nog steeds hetzelfde gebleven. 

Uit recente cijfers is gebleken dat 
van alle mijnbekkens In het gebied 
der E.G.K.S. het Kempisch bekken 
het zwaarst door de werkloosheid 
wordt getroffen. Het aantal jaar
lijkse verplichte werkloosheidsda-
gen beloopt er nog steeds een veel
voud van dat in de andere Belgi
sche bekkens. Zulks is des te schan
daliger wanneer men vaststelt dat 
de verliezen op de uitbating — na 
kompensatie ! — in de Kempen 21 
fr.-ton bedragen en in Wallonië 
100 fr-ton. 

De Limburgse mijnwerker haalt 
per dag 600 kg meer naar boven dan 
zijn Waalse koUega, liiaar verdient 
toch nog altijd aanzienlijk minder 
dan deze laatste. 

Zoals we verleden week schreven 
in verband met de Luikse metal
lurgie: mobUiteit blijft voor de Lim
burgse arbeider het enige alterna
tief voor de werkloosheid. 

Daarom stierven zoveel Vlamingen 
te Marcinelle. En vandaag T 

E-3 TE LAAT 
De reisagenschappen en toeristi

sche diensten der Skandlnaafse lan
den wijzen er de buitenlandse toe
risten op dat de korste weg vanuit 
Zuid-Europa naar Skandinavië de 
E-3 is. In Noord Duitsland werd zo
pas de tunnel onder het Kiel-kanaal 
— belangrijk kunstwerk in de E-3-
weg — voor het verkeer opengesteld. 

De naïeve Zuid-Europeanen die 
langs die « korste weg » gauw eens 
naar de fjorden willen, zullen op het 
traject Kortrijk-Antwerpen de tijd, 
die ze elders hebben ingelopen, 
ruimschoots terug verliezen. 

België in Europa ! 

LLKardinoalvonRoey 
Op de leeftijd van 87 jaar, na meer dan 

Sè jaar aan hel hoojd der Kerk in België 
te hebben gestaan, i« Kardinaal van Boey 
toch nog onverwacht gestorven. De laatste 
jaren bracht hij zeer teruggetrokken door 
in het paleis te Mechelen. Zijn schaarse 
verschijningen in het openbaar Helen een 
man zien, waaraan de jaren niet onopge
merkt waren voorbijgegaan; zo verscheen 
bij het koninklijk huwelijk op het TV-
Mcherm een Kardinaal die, ondanks hel 
opvallend handikap van zijn leeftijd, toch 
ttn statige en indrukwekkende verschij
ning was gebleven. 

Hel is nog te vroeg om thans reeds de 
plaats te bepalen die Kardinaal van Roey 
inneemt in de rij der Mechelse Primaten. 
Het it echter opvallend hoe genuanceerd 
zijn beleid thans reeds beoordeeld wordt 
in de pers — ook en vooral in de kutho-
lieke pers. 

Kardinaal eun liuey heejl nooit zijn af
komst kunnen veiloochenen : zijn stug
heid, zijn onrerzeUelijkheid, zijn zwijg
zaamheid en zijn leruygelrokhenlieid wa
ren de onvervalste kenmerken van de 
Kempische boer. Hij voerde een stroeve 
pen, zijn woord blonk meer uit door 
n a u w k e u r i g h e i d dan door 
plastisch vermogen. Zijn kudde voelde 
meer de hand dan het hart van de herder. 

Ook door het politieke leven van zijn 
land it hij niet ongemerkt heengetiapt. 
Zijn. verknochtheid aan het Hof ivas alge
meen bekend; hij was één der zeldzame 
figuren die door drie opeenvolgende 
Vortten bij talloze gelegenheden ah raads
man en vejlrouwensman werd geraad
pleegd. Zijn )i«rderlijkc brieven liebben 
meer dan eens aanleiding gegeven lol 
hoog-oplopende debatten. Zijn onverzette
lijkheid in de schoolkweatie maakte liem 
jarenlang tot hel uilccrkoren mikpunt van 
de linkee pers die daaibij niet steeds blijk 
gaf van de nodige objelitivileit. De Kar
dinaal van zijn Uani veroordechle vaak 
scherp en ongenadig. Op het politieke 
vlak zal eenieder dch nog herinneren hoe 
se}ierp }iij bij dr laalyfe grote slnkingsbe-

ivegmg hel A.C.V. lol de orde nep en tioe 
bits •— Ie bits en te ongenuanceerd vol
gens velen — hij te dier gelegenheid hel 
Belgisch socialisme veroordeelde. Op het 
religieuze vlak ligt nog vers in hel geliea-
gen de terechtwijzing die een jjuo/aan» 
staande l laamse katholieke journaUsIc op
liep bij de publikatie van een artikelen
reeks over kloosterleven in deze Ind. 

Deze Vlaamse boerenzoon, deze -Inggê 
Kempenaar scheen weinig begrip te heb
ben voor de eigen sociaal-ekononiit^etie en 
kutlnrele noden van zijn volk. flii itinkte 
zich bij voorkeur — schriftelijk en mon
deling - uit in hel frans dat lui tieler 
sprak en schreef dan zijn mucdeiiaal 
Voor de ] laamse onlvoogdingsslrijii lüeek 
hij weinig begrip te kunnen opbrengen; 
bij talloze gelegenheden en o.m tiij een 
hele reek<; van verkiezingen nam liij op 
nauwelijki< verholen wijze slelUini tegen 
het Vlaain^-nationalisme. Deze li<aiiling 
heeft in Vlaanderen vaak ongenoeijen ver
werkt; ze veroorzaakte talrijke en Irniji-iciie 
geweten-.l^onflikten bij tienduizenden en 
hel is zeer de vraag of daarbij de laah van 
de golsdienst steeds werd gediend. Btf 
iedere belangrijke gebeurtenlt, bij iedtr 
belangrijk probleem in hel land bepaald* 
hij zijn kfandpunt in lie.rderlijke blieven; 
het heeft dan ook een zekere bitleilield 
verwekt dut hij inzake amnestie veel la
ter dan liet VatiUaan zijn stem heeft laten 
horen. 

Kardinaal van Roey aanvaardde, toen hif 
Primaat van België werd, een zeer zwart 
erfenis. De figuur van de ascetische, grott 
Kerkprin.'i die Kardinnal Mercier wa', had 
een diepe stempel nagelaten op het relt-
gieus en ])olitiek leien van dit land. Mêt 
vaste hand heeft Kardinaal van Roev htt 
roer oiiergenomen en een rechte K'or/> g$. 
stuurd. Zonder afbreuk tt doen aan di 
eerbied die men hem verschuldigd iê, 
dringt zich toch een bepaald geroet vam 
spijt op bij de vaststelling dat de VtaamH 
Kardinaal t o.v. zijn i-olk een koers heeft 
gestuurd die n^juwelijks afweek van it 
vorige. T.V.O. 

GOED INGEUCHT 
Er lijn nog steeds goedgelovige 

zielen die denken dat < La Libre 
Belgique » de best Ingelichte krant 
is die er in den lande wordt uitge
geven. Hoe ver het aardrijkskundig 
geheugen des heren volschrijvers 
van die krant wel reikt kan men af
leiden uit hun artikel over Kardi

naal van Roey waarin werd gezegd 
dat hij afkomstig was uit Limburg! 
Ons verwondert het na deze onthul
ling niet meer dat men op de Libre 
steeds weer in de war is met de lig
ging van de taalgrens. Ze denken 
daar waarschijnlijk dat deze reeds 
voorbij Antwerpen ligt. 

OOK TE DILBEEK 
Niet alleen te Halle en te Alsem

berg is men duchtig bezig via het 
officieel onderwijs te verfransen 
door het oprichten van franstalige 
klassen in het middelbaar onderwijs 
Naar wij vernemen zou men ook 
zinnens zijn franstalige lagere klas
sen op te richten, in de in aanbouw 
zijnde rijksschool te Dilbeek. Mis
schien zal van Elslande na de va
kantie komen vertellen dat hij van 
niets afwist. In ieder geval zullen 
wij noch te Alsemberg, noch te Dil
beek nieuwe franstalige klassen 
dulden, zomin als te Balie ! Een 
verwittigd man is er twee waard 
mijnheer van Elslande. En ge hebt 
bij ons niet met C.V.P.-Vlamingen 
te do0k! 

F A C I L I T E I T E N 
Hoe moeten wij niet een traan van ontroering wegpinken, 

wanneer wij telkens opnieuw vernemen, hoe de huidige rege
ring onder de bezorgde en onbaatzuchtige leiding van Theo 
Lefèvre zich met ziel (C.V.P.) en lichaam (B.S.P.) inspant om 
alle Belgen in dit land op een gelukkige wijze te laten samen
leven. 

Wij voelen ons hart van vertedering overlopen, wanneer 
wij zien, hoe de regering baar uiterste krachten wil aanspreken 
opdat de Walen, die zich door nood gedreven rond Brussel «p 
Vlaams grondgebied komen vestigen, met de vriendelijkste fa
ciliteiten zouden ontvangen worden. Zo kunnen die arme ont
heemden zich daar werkelijk thuis voelen. Zij krijgen de gele
genheid om hun taal aan Vlaamse geburen, winkeliers en ge
meentebesturen op te dringen. Zij kunnen hun kinderen in hun 
eigen taal, het Frans, laten onderwijzen. Ja, op sommige plaat
sen gaat de officiële goedheid zover, dat men oude Vlaamse 
klassen afschaft om aldus een lokaal vrij te maken voor een 
nieuwe Franse klas. 

Werkelijk, het is ontroerend hoe de Waaltjes op Vlaamb 
grondgebied vertroeteld worden ! 

Iets minder gelukkig blijven inmiddels onze Vlaamse mo
biele arbeiders, die in Wallonië hun karig loon gaan verdienen. 
Zij krijgen natuurlijk ook hun faciliteiten : overvolle treinen 
en vuile barakken om te slapen. 

Dat ze in het Frans bevolen en uitgekafferd worden is na
tuurlijk minder erg. Dat hun kinderen er niet naar een Vlaam
se school kunnen is klaarblijkelijk. En dat ze gedurende een 
ganse week hun vrouw niet zien ? Och, kom. Laten we niet sen
timenteel zijn ! Zij worden toch getroost door de zekerheid, dat 
Vlamingen en Walen gelijk zijn voor de wet. Maar, dat begrijpt 
U wel, de Walen zijn natuurlijk iets meer gelijk, 

ELIE. 
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Nog nooit dook een dergelijk zevenkoppig monster van 
Loch-Ness op in de Jaarlijkse komkommertijd : de Berlljnse 
draak, voorlopig gelukkig nog altijd niet vuurspuwend. Er gaat 
geen dag voorbij of Berlijn krijgt op de titelpaglnas over de ge
hele wereld een halve bladzijde. Wat niet betekent dat er iedere 
dag iets nieuws te vertellen is over de voormalige hoofdstad van 
het Rijk. Het is en het blijft een Loch-Ness-verschiJning. Voor 
heelwat diplomaten en staatslui trouwens een eerde ronprettiga 
veschijning die hen noopt, de zonnige zomermaanden te slijten 
in muffe konferentiezalen met humorloze gesprekspartners. Van 
Westerse zijde houdt men onafgebroken op hoog niveau kontakt; 
deze kontakten hebben vooralsnog tot geen enkele nieuwe for
mule geleid en alles blijft bij de oude radikale toon. Ook achter 
het Stalen Gordijn werd gekonfereerd en ook daar beperkte men 
zich er toe, de oude stellingen nog wat steviger te ondermetselen. 
Dat dhr Kroestsjev aanstuurt op een Berlljnse Top kan be
zwaarlijk nieuws worden geheten; zijn Top-voorliefde is reeds 
bij andere gelegenheden vaak genoeg gebleken. 

Top of geen top : het Duitse vraagstuk en het vraagstuk der 
ontwapening zijn thans — na 15 jaar — wel méér dan rijp voor 
een oplossing. Het uitblijven van deze oplossing kan wel niets 
anders betekenen dan dat beide partijen in de grond volkomen 
tevreden zijn met de huidige toestand; in deze veronderstelling 
dient het huidig rumoer dan alleen maar om een modus vivendi 
te vinden die een blijvende verdeling van Duitsland mogehjk 
maakt. Het wapengekletter biedt het voordeel dat men beider
zijds de kleinere partners er van kan overtuigen dat het ernst 
is en dat de nodige offers dienen te worden gebracht, natuurlijk 
niet door de groten. Lange tijd heeft men zowat overal geloofd 
dat een opgedreven bewapening noodzakelijkerwijze moet leiden 
tot oorlog. Zulks mag In het tijdperk van de klassieke bewape
ning dan al tot zekere hoogte waar zijn gebleken, thans klopt het 
helemaal niet meer. De huidige bewapeningswedloop houdt zowel 
in het Oosten als in het Westen het konkurrentieklimaat warm 
en vermindert de binnenlandse spanningen. Het technisch as-
pekt van de bewapening wordt van dag tot dag belangrijker; 
een volgehouden Inspanning in een klimaat van koude oorlog 
levert voor de Groten het voordeel op dat hun technische en in-
dustiële voorsprong nog maar steeds aangroeit. Het is zonne
klaar dat een prestatie als die van Titov in zijn Vostok 2 ook 
eens van die kant dient bekeken te worden. 

Er is niet alleen de chronische ziekte Berhjn, er blijft ook de 
slepende Franse koorts. De Gaulle zal in de eerstkomende weken 
— als het ware opgejaagd in een ren tegen het uurwerk — weer 
een definitieve stap in Algerië moeten zetten. Zoals steeds tast 
men voorlopig nog in het duister omtrent deze stap en de oorzaak 
daarvan zal wel zijn dat zelfs de Franse prezident vermoedeUjk 
niet weet welke richting het nu uitmoet. Hij schijnt het voor
nemen te koesteren, tegen midden september een Algerijnse re
gering aan te stellen; het is echter hoegenaamd niet roekeloos 
thans reeds te voorspellen dat hij daarbij slechts zeer weinig 
hulp van Algerijnse zijde zal krijgen. De nationalisten hebben 
geen enkele reden om in het huidig stadium speciaal toeschiete
lijk te worden en de Mohamedaanse collabo's zijn er zich van 
bewust dat hun beste tijd voorbij is. 

Het terrorisme van de ultra's grijpt inmiddels steeds verder 
om zich heen en te Parijs vraagt men, met betrekking tot de 
volgende putsch, alleen nog maar naar de Juiste datum. 

Ook inzake Tunis weinig of geen vooruitgang. Het pleit voor 
de gematigdheid van de Tunezische staatslui dat het konflikt 
voorlopig nog steeds gelokalizeerd blijft en dat Frankrijk zelfs 
niet te veel vanuit de U.N.O. wordt lastiggevallen. Inmiddels 
bhjft het Franse leger te Bizerta zich gedragen als een bezet
tingsmacht die zich gerechtigd acht zelfs de hoogste Tunezische 
ambtenaren te onderwerpen aan kontrole en plagerijen. Dat de 
Franse aanval op Bizerta meteen een aanval op de laatste Wes
terse stelUngen in Afrika bewijst o.m. van de Tunezische uitno
diging aan dhr Kroesjtsjev die onmiddellijk heeft beloofd, eens 
over te zullen komen voor een bezoek. 

Te Punta-del-Este zijn vertegenwoordigers van 51 Ameri
kaanse staten bijeen gekomen om te konfereren over het lot en 
het welzijn van 200.000.000 Zuid-Amerikanen. De Verenigde Sta
ten die beneden het Panamakanaal slechts over een zeer rela
tief krediet beschikken, trachten er hun beste beentje voor te 
zetten en brachten een geschenk van meer dan één miljard dol
lars mee. Ze deden zulks weliswaar minder voor de mooie (don
kere) ogen der Zuid-Amerikanen, dan uit welbegrepen eigenbe
lang. Want te Punta-del-Este verscheen niemand minder dan 
Ernesto < Che » Guevara, de HJalmar Schacht van het Gastro-
regime. De baardige Cubaan had weliswaar geen klinkende munt 
te verdelen, maar hij bracht een geschenk mee dat de Zuid-
Amerikaanse peones wellicht nog liever krijgen : de eis om, in 
het kader van de Latijns-Amerikaanse landbouwhervorming, 
over te gaan tot grootscheepse onteigeningen. En daar, zoals eens 
iemand zei, knelt het schoentje. Kennedy weet het zeer goed : 
betalen of anders.... revolutie. En Yankee go home ! 

10-8-61 

Rood Paradijs 

DE LAATSTE FAZE? 
Aan d« vooravond v%m het ZZaU Partt)-

kongres publiceerde de Russische Kominu-
nlstiscbe Partij een doliume&t dat de in
set heet te sijn van de laatste fase in de 
ontwildielinc der Sovjetmaatschappij t de 
stap van het sociaUsme naar het kommu-
nislne. Men kent de verschillende trappen 
van ontwikkeling die door het marz-Ienl-
nlsme werden voorzien i de revolutie, de 
dlktatuur van het proletariaat, het socla-
llsme en eindelijk de klasseloze maatschap
pij, het Integrale konununlsme. 

Bijna een halve eeuw na de oktoberre
volutie wordt nu een datum vooropgesteid 
voor de laatste faze t over 20 & 30 jaar. 
Driekwart eeuw na de vaJ van het tsarlsme 
hoopt de Sovjetmaatschappij het uiteinde, 
lijk ideaal te hebben bereikt. 

Hoe ziet men In het Kremlin dit kom-
munistisch paradijs op aarde T Het Derde 
Programma van de Russische Kommunis-
tlsche Partij breng t̂ een uitgebreid antwoord 
op deze vraag. Maar ortodokse marxisten 
zuUen wel raar opkijken bij dit antwoord: 
de kommunistische maatschappij van dhr 
K. beantwoordt slechts gedeeltelijk aan 
de heilsstaat zoals de rode kerkvaders hem 
zagen. 

Het Derde Partijprogramma Is wel «eer 
tijdsgebonden. Het legt er de nadruk op 
dat Over 20 k 30 Jaar Rudand de hoogste 
levensstandaard zal hebben bereikt Het 
gaat daarbij stilzwijgend heen over lede
re koiranunlstlsche doelstelling « an slch », 
om zich te verlustigen In een toekomst 
die stralender zal zijn dan die van de gro
te konkurrent i AmeHka. De lopen zullen 
hoger zijn, de werkdagen korter, de ar
beidsvoorwaarden beter en de sociale voor-
sieniiigen vollediger da<n die van de kapi
talistische landen, waarbij speciaal de V.S. 
— zonder uitdrukkelijk te worden genoemd 
— gevizeerd zijn. 

Het is wel tekenend dat het Partijpro
gramma zo uitvoerig Ingaat op het gelief
koosde propagandathema van dhr K. t het 
wordt daardoor In de eerste plaats een 
tekst voor « profaan » gebruik, die wel 
zeer ver staat van de vroegere dialektische 
marxistische teksten. De klasseloze maat
schappij anno 1961 ia een « klehiburgei^ 
lijk » paradijsje gewot^eq. 

Zo kleinburgerlijk dat zelfs het « huls 
met een tuintje » niet Is vergeten. Ook In 
de toekomstige totale kommunlstisf/.e 
maatschappij zal de sovjetburger recht 
bUjven hebben op een lapje grond om er 
wat pluimvee en enkele groenten te kwe
ken. Men hoeft zich daarbij niet In te 
beelden dat de heren van het Kremlin 
«Ich vol vertedering hebben neergebog-/. 
over de vrije - tijds - besteding van de 
Sovjetmens* Het huis - met . een - tuintje 
is één der talloze détails In het Program
ma die er op wijzen dat het toekomstig 
paradijs slechts een zeer betrekkelijk kon
fort zal bieden en alles behalve « Kom. 
munistisch n in de echte zin van het woord 
sal zijn. 

De tuintjes, bet pluimvee en de groen
teteelt als privaat-bezit zijn in het huidige 
Sovjet-Rusland de onontbeerlijke aanvul-
Ung van de gebrekkige voedseldistributie. 
Het is voor niemand nog een geheim dat, 
hoe speklakulair de Russische vooruitgang 
op velerlei gebied ook Is geweest, de land
bouwpolitiek heeft geleld tot een katas. 
trofe van ongehoorde afmetingen waarbij 
« dekadente bourgeoisverschljnselen » als 
een zwarte markt, bevoorraad door de tal
loze bezitters van een lapje grond, moesten 
worden geduld. Dat deze schoonfaeidsvlek-
jes op de toekomstige heilsstaat ook in de 
laatste faze zuUen worden geduld, wijst 
er wel op dat de huidige bewindhebben 
met zoveel woorden ei^ennen dat voor het 
landbouwprobleem nog geen kruid Is ge
wassen. 

Ook op andere gebieden zal de verwe-
senlijking van het Derde Partijprogramma 
niet van een leien dakje lopen. Bij de ver
dere ontwikkeling van de lichte Industrie 
en het erbljbehorend distributie-apparaat 

KiiMt. Scfitif en Zwiml van Vlnmdtren! 
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••1 A* sovjet-bareauknitie steed* meer en 
meer een zwaar blok san het been wor. 
Oco. 

H«* Derde Partijprogramma bevestigt 
overicena nofmaals dat het kommunism* 
• U B doelstellingen kan en moet bereiken 

zonder oorlog. Het ELremlin rekent er op 
dat het dekadente kapitalisme zichzelf zal 
nltachakelen. Dat echter behoort wel hele
maal tot het domein van het « wisbfull 
thinking » en staat co mogelijk nog ver
der van de leer der rode kerkvaders. 

De binnenlandse politieke windstilte kan men best meten 
wanneer men op een willekeurige dag in deze verlofweken zes-
zeven kranten doorbladerd : het kommentaar is uiterst karig 
en de redakteurs-binnenland behandelen in praktisch iedere 
krant een ander tema. Maar — zoals we reeds vorige week 
schreven — windstilte voor de storm is een klassiek verschijn-
eel. 

Over een paar weken wordt het eerste Renardistische of
fensief verwacht. De dreiging Renard ligt als een loden gewicht 
op de Wetstraat en maakt de regering — reeds op halve kracht 
wegens het verlof — totaal vleugellam. De vervaldatum voor 
een aantal zeer belangrijke problemen nadert met rasse schre
den en uit alles blijkt dat de ploeg Lefèvre maar steeds ter 
plaats blijft trappelen. 

Een onverwacht briesje in deze windstilte was de kortston
dige herrie na het overlijden van dhr Seeldraeyers, secretaris
generaal op het Departement voor Nationale Opvoeding en Kui
tuur, gekend socialist. De katoUeke pers in Vlaanderen stelde 
onmiddellijk het vraagstuk der opvolving. Dhr Seeldraeyera 
was steeds een onverholen tegenstander geweest van de split
sing van het departement. Zijn overlijden, zo betoogde men van 
Vlaams-katQUeke zijde, was een enige gelegenheid om het De
partement tot op zekere hoogte te splitsen en een katoliek voor 
Vlaarase zaken, samen met een socialist voor Waalse zaken te 
benoemen. Alles wijst er echter op dat dit betoog wel een vtöine 
wenj zal bliüven. 

Inderdaad, van socialistische zijde werd onmiddellijk ge
antwoord dat hel onkies was, dadelijk na het overlijden van 
een hoog ambtenaar reeds hel vraagstuk der opvolging te stel
len. Het heette verder dat een overleden socialist nu eenmaal 
door niets anders dan door een Eindere socialis,t mag wprden 
opgevolgd. Tenslotte schreef Jog Van Bynde, toch nog "altijd 
ondervoorzitter van de B.S.P. en dus bekleed met het nodige 
gezarg, een kategoriek artikel in de « Volksgazet > dat defini
tief de domper zette op alle hoop en verwachtingen. Na hevig 
tekeer te hebben gegaan tegen de Vlaamse katolieke opinie 
verklaarde dhr Van Eynde : « Bovendien wensen we niet te ho
ren van een Vlaams en een Waals ministerie, doch van een Bel
gisch. Als sommigen het federalisme willen, dat zij het zeggen; 
wij willen het niet! ». De B.S.P. zal, volgens haar ondervoor
zitter, aan de regering onverbloemd zeggen dat er geen veran
dering mag komen in de samenstelling van het Departement 
en de respectieve boegdheden van « de titularis en zijn ad
junct ». 

Daarmee kan dhr Van Elslande, nog steeds in het bescha
mend narrenpak van « Belgisch adjunct >, het weer stellen. De 
herrie rond de opvolging Seeldraeyers en het artikel in de 
€ Volksgazet > werpen daarenboven een schril licht op de ver
houdingen in de huidige regering. Men zal zich herinneren dat 
dhr Lefèvre destijds zijn team aankondigde â .s de ploeg die 
eindelijk eens orde op zaken ging stellen in de Vlaams-Waalse 
verhoudingen. Sommigen, waaronder ook overtuigde Vlaams
gezinden, hebben dat een ogenblik geloofd. Sindsdien echter ia 
het één ononderbroken ketting geworden van hele en halve 
kapitulaties, van schijnoplossingen en spitsvondigheden; het 
wordt thans voor de laatste ziende blinde duidelijk dat ook deze 
regering geen oplossing kan en zal brengen. Sinds lang is de 
Wetstraat het centrum geworden van centrifugale krachten; 
het is niet meer vanuit dit centrum dat de krachten kunnen ge
leid en bedwongen worden. ledere regering in de unitaire Belgi
sche staat is voortaan gedoemd tot onmacht en voor een billij
ke oplossing van de Vlaamse problemen bestaat er nog slechts 
één enkele waarborg : harde Vlaamse politieke macht. 

In de Wetstraat trouwens verdoet men zijn tijd liever aan 
het oude politieke dobbelspel. Achter de schermen wordt thans 
reeds een heruitgave voorbereid van een operatie die gedurende 
de regering-Eyskens zoveel succes kende, maar dan in omge
keerde zin. Zoals de C.V.P.-voorzltter Lefèvre onverpoosd intri
geerde om zijn partijgenoot-eerste-minlster te doen struikelen 
en om de geel-blauwe koalitie te vervangen door een geel-rode, 
zo ook is thans dhr Van den BoeynantS ijverig aan het werk 
om dhr Lefèvre af te lossen, maar dan in een C.V.P.-liberale 
regering. 

In de kerkelijke hiërarchie zijn er, na het overlijden van 
Z.E. Van Roey, belangrijke wijzigingen op tU. Reeds sinds en
kele Jaren scheen men te Rome aan te dringen op een spUtsing 
van het bisdom Mechelen en op een algehele reorganisatie; het 
heette dat Kardinaal Van Roey met deze plannen niet ingeno
men was. Thans is de zaak weer aktueel geworden : er wordt 
verondersteld dat er een bisdom Antwerpen zou komen en een 
bisdom Bmssel-Leuven-Nijvel. Hierbij zou dan te betreuren val
len dat de kerkelijke Indeling geen rekening zou houden met 
het feit dat de taalrens dwars door Brabant loopt. Ook het bis
dom Luik zou gesplist worden; hier zou tegemoet gekomen wor
den aan een oude Vlaamse wens : Limburg niet langer onder 
Luik. 

Dat het Vatikaan de zaken stevig in handen schijnt te wil
len houden zou o.m. blijken uit het feit dat de Paus op eerder 
verrassende wijze het metropolltaan kapittel in kennis liet stel
len van de benoeming van Mgr. Leo Suenens tot aposto'isch 
administrator. 10.8.61. 
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i Zetelfabriek Boterberg 

Lezers ^c^n<fvcK ons 
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1 AllMnv«rcl«l*r t 

Engel & C° 

LEEUWENVLAG VOOR 

STANDAARD 
Langs deze weg wordt een beroep ge

daan op de welwillendheid van onze leden 
ten bate van een Vlaamse gevelvlag voor 
de Boekhandel De Standaard te 
Antwerpen, die dit jaar zowel ais vorig 
het niet nodig oordeelden onze Vlaams 
nationale feestdag te gedenken, en bij be
merkingen hierover verklaarden geen der
gelijk vlag te bezitten (wel werd daar bij 
bezoek Koningin Fabiola een driekleur 
uitgehangen') 

Daar dergelijke vlaggen nergens koste
loos te bekomen zijn, zo zouden misschien 
onze strijdgenoten daartoe hun steentje 
willen bijdragen. 

De Pallieters, Antwerpen. 

BOEREN ZONDER TOEKOMST 

Geachte Volksunie, 

Wij boerenjongeren worden door ieder
een verlaten. Wij hebben geen toekomst 
meer. Tegen onze wil In worden wij naar 
de stad en de nijverheid gedreven. 

Diep in ons hart zijn wij onze boeren
leiders gaan haten. Zij hebben ons lang 
genoeg gepaaid met mooie beloften, we 
zijn het beu. 

Van jonge B.J.B.-ers werden wij Boer 
en Boerin i» zover het mogelijk was en 
natuurlijk ook trouw lid van de Boeren-
gilde. 

Dat wij met deze stap onze eigen on
dergang bewerkten begrepen we toen nog , 
niet, doch de ondervinding door de ja
ren heen heeft ons dat doen inzien en 
laten g^^«(^i.?'Oj;g|i^„^u ,..f^n,uWij op 
een kéerptmt. 

Zo komt het dat wij Jongens en meis
jes van het platteland, evenals alle boeren 
In Vlaanderen, in een laatste wanhopige 
poging op U beroep doen. Ons Boer-zijn 
staat op het spel. De steeds maar verho
gende taksen en lasten verpletteren ons. 
Misschien Is er nog een heel klein beetje 
hoop en misschien brengt gij, als jonge 
Vlaamse partij een Weine zonnestraal in 
ons zorgenrijk boerenbestaan door in het 
parlement eens harde taal te spreken. 

De Payot. 

N.v.d.R. — Onze jeugdige lezer heeft na-
tnurlljk gelijk waar hij het heeft over het 
verraad door iljn grote boerenorganlsatle 
maar hij ma|; niet iedereen over deielfde 
kam scheren. 

De B.J.B doet bv. leer jroed haar best op 
Vlaams gebied van onze kant znllen niet 
•tilblijven en ons Inspannen — zoals wij 
dat trouwens altijd deden — voor de uit
gezogen landbouwersstand. 

OUD-LEERLINGENBOND 
Heren Uitgevers, 

Het Is zeer laat om nog na te komen 
over de voorbije verkiezingen, maax Ik 
maak gebruik van het dode seizoen in de 
politiek om u mijn verontwaardiging mee 
te delen over de handelwijze van de Oud-
leerlingenbond van het Heilig-Hartkollege 
vmk Ganshoren-Brussel 

Op 6 maart kregen alle oud-leerlingen 
van dit katoliek kollege een brief om « een 
(sic) beroep te doen op de solidariteit der 
oud-leerlingen van ons (College ». Die so
lidariteit moest erin be.staan aan een ze
kere Jacques De Staercke. onverkiesbaar 
voorkomend op de 12de plaate van de 
C V.P.-lijst te Brussel, onẑ e « voorkeurstem 
te verlenen ». Waarom ? Omdat hij zoals 
wij oud-leerling is van het kollege. 

Had ik het geweten. Waarde Redaktie, 
dat zoiets ging gebeuren, ik had mij kan
didaat laten stellen op de Brusselse Volks-
unielij.?t en ik had aan de heren van het 
Heilig-HartkoUege gevraagd of zij ook 
voor mil wat kosteloze propaganda wilden 
maken. Ik kan er mij immers eveneens 
op beroepen oud-leerling te zijn. 
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Maar er kwam nog een tweede schuif-
ke: een rechtzetting vanwege het Comité 
van de Oud-lcerlingenbond van het Hei
lig-Hartkollege. Het komitee was het er 
geenszins mee eens DAT AAN FRANS
TALIGE OUD-LEEaiLINGEN EEN FRAN
SE VERTALING VAN DIE BRIEF WAS 
GEZONDEN, want de bond vertegenwoor
digt alleen de Nederlandssprekende oud-
leerlingen ! De voorzitter heeft daarin op 
elpen initiatief gehandeld zegt het komi-
te-

Maar wat de stemmenbedelbrief aan de 
Vlaamse oud-leerlingen aangaat, zegt de 
« rechtzetting » wat volgt : het komitee 
hecht zijn volledige goedkeuring aan dit 
initiatief » 

Ziezo. En ni.i straks weer klagen dat de 
linksen het schoolpakt niet eerbiedigen en 
dat de stpa's.scholen B S.P.-.scholen zijn. 

Ons Heilig-Hartkollege is blezonder laag 
gevallen ! 

Oud-leerling - Brussel. 

NAKLANK FORUM 
Gans het gezond-denkende deel der be

volking zal akkoord gaan met het oordeel 
van K.P. Ouwendijck over de onlangs te 
Gent gehouden tentoonstelling In de 8t. 
Pietersabdij (« Volksunie » van 8 juU). 

Een tijdschrift als « Getuigenis » 
(maandblad van de Open Kring), dat be
paald de moderne kunst bevordert, «preekt 
ook onder de titel « Fonmi 61 : triomf 
van wansmaak en onkunde » een vernie
tigend oordeel uit. 

Onder de leiding van de anrlvlstische 
« kunst «-makelaar en politieke kameleon 
Karel Geirlandt kon men trouwens van 
dit forum niet veel meer verwachten. 

SE. - Gent. 

130 lAAR LANG 
TE VEEL VLAINS GEDULD! 
sinds 1830... HEBBEN NIET DUIZENDEN WALEN 

WEL EEN MILJOEN VLAMINGEN 
« OM DEN BRODE » hun geboortegrond moeten verlaten 
...werd niet het kinderrijke Vlaanderen, wel het kinderarme 
Wallonië vertroeteld met veel nijverheid en geld, 
...werden honderdduizenden Vlaamse kinderen in Wallonië 
verwaalst, wijl de Waalse kinderen In Brusselse agglomera
tie en op taalgrens Waals bleven en doen (verfransen). 

GEDAAN MET DIE ONGELIJKHEID ! 
— Halt aan uitwijking naar Wallonië. 
— Meer industrie in Vlaanderen. 
— En... zolang er in Vlaanderen Franse scholen zijn ...Vlaamse 

in Wallonië. 
VERVIERS heeft een beginnende VLAAMSE SCHOOL met 50 

leerlingen. 
Helpt ons ze uitbouwen — om van Wallonië een eentalig 
Vlaanderen af te dwingen — en stort spoedig uw gift op 
postrekening 5338.48. 

BOND DER VLAMINGEN VAN OOST - BELGIË 
Kanaalstraat — 75 — rue du Canal — VERVIERS 
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Drosdiiinenil in de volcantlepers 
Ondantoi het feit «lat wlJ In voHe kom

kommertijd rijn, verschijnen In tal van 
bladen «teeda weer artikels over de 
Vlaams-Waalse verhoudingen. Het federa-
barne raakt niet uit het nieuws en men 
heeft de indruk dat men zowat In alle 
kringen een najaar verwacht dat misschien 
wel hlatorlscher zou kunnen worden dan 
het Jaar 1830. 
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4-8-61. 
Met Louis Klebooms aan het woord In 

rijn vrije tribune om wat te bomen over 
federalisme. Lowleke, die indertijd car
rière gemaakt heeft als unittirist onder 
het koesterend oog van wijlen Van Cauwe-
laert Is nog steeds niet van zijn oude 
riekte genezen. 

Louis heeft de Indruk dat er In België 
niet veel aanhangers van het federalisme 
rijn. Bovendien : 

f Maar er zijn niet alleen goede Vla
mingen die zweren blJ het federalisme, 
er zijn er nog die zweren bij het unlta-
riisme ! 

Deze laatste menen dat in een demo-
fcratisch België het onverantwoord is, on
der Vlaams opzicht, zijn politieke macht 
prijs te geven Het is waar dat deze poli
tieke macht nog altijd niet de volledige 
oplo-sslng van de Vlaam.-ie grieven heeft 
gebracht, maar zal het gemakkelijker 
gaan. wanneer wij aan de minder talrij
ke Walen éénzelfde politieke vertegen
woordiging in de centrale leiding mtllen 
feeven als aan de talrijker Vlamingen? » 

Zoals ledereen weet hebben de Vlamin-
fen hl België het namelijk voor het zeg
gen. In een federaal België zou het dan 
met onze hegemonie gedaan zijn. Trou
wen.-!, zegt Louis, bij de weinige federalis
ten zijn er nog tal van .strekkingen 

« Daar rijn echter niet alleen de fede
ralistische strekkingen op paritaire basis, 
er is ook het federalisme op provinciale 
basis. Partijgangers daarvan vindt men 
nan belde zijden van de taalgrens, maar 
voornamelijk aan Waalse zijde. 

Het volstaat te wijzen op de groot, 
scheepse en suksesvolle aktiviteit die in 
verscheidene provincies met hunne ekono-
mlschp raden aan de gang Is en dip wel 
eens als vaste ondergrond zou kunn»n die
nen voor een poUtiek federalisme op pro
vinciale basis. Dit federalL^me zou vol
strekt niPt minderwaardig zijn t'-n over
staan van hrt twee- of drieledige. » 

Voor deze vorm van « federali.sme » 
schijnt Lowieke wel enige sympathie te 
hebben. Dasirm'-e is hij in gez"l«;hap van 
de aart.skonsprvatieve senator Levnon CBs-
lan? vn Linihiirg) die dat vroeerer ook 
reed.s meende te moeten verdedigen. Maar 
Lowieke wil ook pasitlcf zijn. Wat stelt 
hij dan voor ' 

« Rond het begrip « Vlaanderen »is een 
gevoelskem gegroeid waaraan gestalte kan 
gegeven worden )n een zekere aanpas.sing 
van de staatsinstellingen, waardoor het 
Vlaams-nationale zijn uitdrukking dan zou 
verkregen hebben. Laat ons z(?gen dat 
deze instelling de Kultnurraad is, die de 
determinerende kultureie bevoegdheid zou 
omvatten en die de politieke uitdrukking 
lou zijn van een volk, wonende op een 
grondgebied dat nauwkeurig afgebakend Is 
en binnen hetwelk de taalhomogeniteit 
wordt vastgelegd. Hetzelfde voor het b«-
grip « Wallonië ». Tuüsenin een speciale 
regeling voor Brus.sel en voor de Oostkan-
tons. Voeg daarbij een grotere provincia'.e 
decentrallzatle met een grotere ekonomi-
sche bevoegdheid. 

België blijft als geheel bestaan : poli
tiek, pkonomisch, internationaal, naar 
binnen gedifferencieerd naar de taal door 
zijn bevolking gp.sproken. » 

Ziedaar de oplossing : los de taalge-
«chiUen op en Vlaanderen Is gered 1 Als
of de Vlaamse Beweging van 1961 alleen 
maar taalgrieven zou hebben. Loui.=, Jong, 
het wordt tijd dat ge O weer waf aan de 
Vlaamse Beweging gaat Interesseren. 

RAAK 
Augustus 1961. 

Reeds lang is « Raak » het maandblad 
van de K.W.B, een blad naar mijn hart om 
rijn vranke taa! en zijn eerlijkheid. De 
nummers van Juli en augu.stus waren weer 
bijzonder aktueel op Vlaams gebied. In het 
Jullntmimer verscheen een overtuigend 
pleidooi voor de E3 en een raak artikel 
over de IJzerbedevaart Het augustus, 
nummer besprak « Zelzate » als toetssteen 
van België's daadkracht om grote proble
men een moderne oplossing te geven. In 
hetzelfde nummer verscheen een bladzijde 
objectieve voorlichting over federalisme. 
Het blad spreekt zich duidelijk uit voor 

kulturele autonomie. In verband met mo
gelijke federalistische maatregelen op 
ekonomlsch gebied meent « Raak > : 

« De andere gebieden waarvoor men zelf
regeling voorstelt, zijn niet zo vanzelfspre
kend Bv. moet de economie van ons land 
ook apart geregeld worden door Vlamin
gen en Walen ? Het is zo. dat we in Eu
ropa steeds meer gaan naar een gemeen
schappelijke markt en een verbonden eco
nomie, maar .steeds gaan er nationale 
diensten blijven bestaan om de belangen 
te behartigen. In Pi-ankrijk heeft men 
zelfs becijferd dat Frankrijk, als onder
verdeling van de Euromarkt op rictizalf 
als economische eenheid te groot ts, niet 
als markt, want deze is liefst zo groot 
mogelijk, maar als werkingseenheld waai-
binnen men initiatieven kan nemen en 
plannen uitwerken. Daarom stelt de ra-
gering nu voor binnen Frankrijk 9 min 
of meer afzonderlijke economische gehelen 
te omlijnen die elk initiatiefrecht kunnen 
bezitten. 

Gelijklopend hiermee is het niet zo be
lachelijk dat Vlaanderen en Wallonië el-
gen organismen bezitten om him econo
mie te behartigen, dit in nauw overleg 
binnen Belgisch en Europees kader. 

In leder geval moet kunnen worden uit
gesloten dat Vlaamse economische initia
tieven door Waalse agitatie onmogelijk 
worden gemaakt. » 

VOORUIT 
5-6 v i n 1961. 

In « Vooruit » be.sprak W. Dob de p a * 
selijke encvrliek Mater et Magistra. WIJ 
citeren : 

« Het Nederlands progre.ssiatische waak-
blad « De Groene Amsterdammer f koQ 
ironisch schnlven dat « Mater et magis
tra » be.st zou « het betoog kunnen rijn 
van een gematigd aanvoerder van de Par
tij van dp Arbeid ».. En de Westdultse 
soclaal-democrati.sche « VorwSlrts » spreekt 
in dezelfde zin. 

Inderdaad, na deze pauselijlce ultspiwak 
en in de huidige praktijk van de weste
lijke democratische .stalen kan een ka
tholiek thans rustig oen flink eind weegs 
samengaan met de socialisten, «onder te 
riskeren als ketter te worden gebrand
merkt. Zoals de Franse christen-democraat 
Georges Ho'vdin het onlangs vaststelde, 
kan de socalisatieformule van de paus een 
Rooms-katholiek ver brengen... Met deze 
tekst op zak, zien we zelfs niet goed In 
welke Rooms-katholiek nog bezwaren sou 
kunnen inbrengen tegen het lidmaatschap 
van een sociaal-democratische partij. 

De vraa»; die echter gesteld blijft la, of 
de kerk als organisme en de kathoüleke 
politieke groeneringen en partijen dad«i 
zullen omzetten. 

pi" RODE VAAN 
4 8-61. 

Ziet de taak van de Vlaamse en Waalw 
volksbewegingen als volgt : 

« Zo denken we, dat de Waftlse Volka-
beweging voor alles zou moeten bljdrik 
gen tot de versterking van de «olldtiritelt*-
banden tussen alle progresslsten van Wal
lonië In hun strijd tegen de achteruitgang; 
er waren repd.= te veel arbeldersstrijden la 
Henegouwen, die geen weerklank hadden 
in het Luikse en omgekeerd. 

Op een ander plan geloven we, dat «lie 
Vlaamse demokratische stromingen — de 
katolieke zoals de andere — anel een aen-
heidsfront zouden moeten vormen om de 
klerikale pretenties schaak te eetten, die 
er op gericht zijn het Noorden van het 
land om te vormen in een soort « privaat 
jachtterrein » van de CVP, In naam van 
een opvatting der « autonomie » op kul-
tureel gebied die In feite een uitdaging u n 
de demokratie betekent. 

Een gi-otere solidariteit van de werlcew 
en demokraten van beide zijden der t*alr 
gi-ens kan slechts een versterking beteka-
nen van de volks- en arbeidersbeweging 
in haar geheel » 

VOLKSGAZET 
4-8-Gl. 

Tenslotte nog een machtig woord «Hl 
ons aller- vriend Jos Van Eynde de Mar 
vooruitstrevende en zeer Vlaflmsgezinde 
ondervoorzitter van de B.S.P : 

« De dood van Edmond Seeldraeyan 
heeft In de situatie In het Ministerie van 
Nationale Opvoeding en Cultuur heaemaal 
geen verandering te brengen I Waar zou
den wij naar toe gaan, indien eenheid tt 
splitsing van een departement afhingen 
van leven of sterven van een ambtenaar 
weze het de hoogste 7 Bovendien wenaao 
wij niet te horen van een Vlaams en een 
Waals ministerie, doch van een Belgiacii 
Als sommigen het federalisme willen, tal 
zij het leggen : wij willen het niet t » 

PJC 
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DEURNE 
Om de mmder begoeden regelmatig OM 

bdad te bezorgen, werd door onze afdeling 
een abonnementen - steunfonda oi>gerlcht 
Op enkele weken tljds, konden wi], dank 
zij uw steun reeds zeven gezinnen een 
abonnement bezorgen 

Wie dit initiatief verder wenst te steu
nen, gelieve zijn gift over te maken aan 
de heer Storme, Boekenberglel 134, De\u> 
ne 

EDEGEM 
Op 11 Juli IL stak de Volksunie afdeling 

Edegem geestdriftig van wal 
Op deze eerste vergadering weiden on

der meer volgende punten behandeld : 
1) Het Indelen der afdeling in wijken 
2) De hulp aan de VMO bij de kolpor-

tages 
3) Het orginizeren van een abonnemen

tenslag na de verlofperiodes 
Voor medewerking en alle verdere In

lichtingen kan men zich wenden tot een 
de'- volgende adressen 

Bmynlnckx Bruno Strijderslaan 43 Ede
gem 

Oeyen Mussenboi glei 24 Edegem 
Sommen Herman, Baron de Cellelaan 

S6, Edegem 

MERKSEM 
Op onze Vlaams nationale feestdag 11 

Juli werd door onze afdeling een gezellig 
•amenzljn gehouden 

Ondanks de korte voorbereidingstijd 
mag dit onderonsje als zeer geslaagd wor
den beschouwd 

Als eregasten krepen we onze Schotense 
Trienden Miei Drujnont en Pol Venken, de 
hardnekkige en voorbeeldige werkers uit 
ons gewest 

Het verheugde ons ten zeerste enkele 
oudere strijdgenoten voor het eerst sinds 
vele Jaren weer In ons midden te hebben. 

NOORDERKEMPEN 
VMO 
LOENHOÜT 

Onze kameraden Vermeire en Martens, 
alhoewel nog niet gans hersteld van hun 
zwaar ongeval, hebben reeds flink de han
den uit hun mouwen gestoken met zeef 
tastbare rez^iltaten HET BRUGGEN
HOOFD LOENHOXJT IS REEDS EEN 
FEIT I 

Tijdens de voorbije kiesstrljd werd door 
de VMO op de plaats van het ongeval 
een kruis geplant ter herinnering aan een 
Inwoner van Loenhout die er om het le
ven kwam Onbbekende grafschenners von
den er niets beters op dan enige tijd na
dien het kruis te verwijderen 1 Zodat de 
haat tegen de Volksunie bij sommige gam
mele polltiekers zelfs niet weerhouden 
wordt door eerbied voor het heiligste sym
bool van elke krlstenmens . 

VLAGGEN AKTIE 
Honderden vlaggen wapperden ter gele

genheid van de Vlaamse hoogdag door 
gans de Vooi kempen, haast uitsluitend bij 
onze Volksunie-bonzen (dixit Grammens) 
en bij onze propagandisten Overal wer
den tientallen leeuwenbanieren ver
kocht (Schilde-Wljnegem : 60, Schoten : 
30 I) 

Onze kameraden uit Brasschaat lieten 
duizenden leeuwen drukken die nadien 
aan Brasschaat, Schilde, Wijnegem en 
Schoten een feestelljl^e aanblik gaven 

KOLPORTAGES 
Met Brasschater kermis op 3 september 

wordt het nieuwe seizoen daverend inge
luid. Het zal een machtsontplooimg wor
den zonder voorgaande WIJ rekenen op 
de aanwezigheid van al onze veteranen en 
ook nieuwelingen zijn hartelijk welkom 

VMO-ers de Noorderkempen aan de 
Volksunie en op de eerste londag van sep
tember Brasschaat aan wie 't verovert 1 

RETIE 
VIERDE VLAAMSE DAG 
I JEUGD - APPEL 

10 uur verzameding op het «chljf 
10 uur 30 . korte optocht door de ge

meente 
11 uur 30 naast een bont piogramma 

spreekt WILFRIED MARTENS tot d« 
jeugd op de Markt 
II REUZE PIK-NIK 

12 uur 30 aan al de deelnemers wordt 
de koffie aangeboden 
III VLAAMS VOLKSFEEST 

Van 15 tot 18 uur voor dit feest werd 
de medewerking gevraagd van Armand 
Preudhomme - Michel Vanattenhoven -
Marle-Louise Conings - Frans Relneke -
Zanggroep Retie - Volksdansgroepen - Ven-
de'zwaaiers en een bevoegd spreker 
rv BREUGELAVOND MET DANS 

Medeweikmg van de boerenkapel c De 
Liereman » uit Oosthoven 13 uitvoerders -
leiding Rik Van de Ven Begm 20 uur 

TURNHOUT 
Op zondag 13 augustus richt het gewes

telijk IJzerbedevaartkomltee Kempen sljn 
4de Vlaamse dag in 

Naast de Jeugdbljeenkomat die In de 
voormiddag zal plaats hebben en waar
voor reeds een groot aantal inschrijvin
gen binnen kwamen blijkt ook het volk»-
feest uit te groeien tot een waar succes 
dat zeker dat van de vonge Jaren sal 
overtreffen 

^ O-VLAANDEREN 

GENT 
De koMektie bus in café Rubenshof Bor-

luitsta- blJ Rik, bracht vorige maand 666 P 
op Het stadsbestuur Gent, dankt harte
lijk voor deze steun 
V.MO 

De wekelijkse kolportage ditmaal gehou
den in Zomergem op 7-8-61 verliep nfet 
zo vlot als voorgaande 

Een defekt aan de geluidsinstallatie 
kwam ditmaal als spelbreker tussen In de 
kortst mogelijke tijd komen we hier te
rug Volgende zondag Gavere en Asper 
Vertrek zoals steeds om 9 uur 15 aan de 
Roeiland 
S O S 

De laatste tijd heeft de VMO Gent 
moeilijkheden met haar vervoer de nood
zaak van een grotere wagen dringt zich 
op Wie steekt een helpende hand uit 7 
Geldelijke steun met vermelding « Radio-
wagen » wordt steeds met dank aanvaard 
ot door gifte aan volksvertegenwoordiger 
Iieo Wouters of door storting op post
nummer 5974 54 

ZEVENEKEN 
Belangrijk bericht I 

In onze gemeente werd een Vlaamse 
Aktiegroep « Jong - Zeveneken » opge
richt Deze Vlaams - nationale groep staat 
buiten de partijpolitiek en houdt zich be-
zig met de veidedigmg van de Vlaamae 
volksbelangen in de gemeente Zeveneken 
en omliggende Bij deze groep kunnen alle 
jongeren van Zeveneken aansluiten De 
jeugd bouwt de toekomst 1 

Nu reeds trad de Vlaamse Aktiegroep 
« Jong - Zeveneken » aktlef op Zo wer
den o a de gezagsdragers van de gemeen
te er op gewezen dat 11 juli een feest la 
voor Vlaandeien, en dat op 11 Juli een 
Leeuwenvlag aan het gemeentehuis zeker 
niet zou misstaan I 

Eerst bleven de heren doof maar na 
herhaaldelijk aandringen van onze groep 
kregen wij toch het berichtje dat c het 
gemeentebë'rtuur de maatreglen In over
weging heeft genomen ten einde na bud-
getalre regeling dezer aangelegenheid een 
beslissing te nemen » 

Wij verwachten nu enkel dat deze maat
regelen positief zullen zijn want wlJ 
hebben hier toch te doen met een bijna 
homogeen gemeentebestuiir van mensen 
uit een partij die zich voor Vlaams wijl 
laten doorgaan I 

Voor alle inlichtingen over de Vlaamse 
Aktiegroep t Jong - Zeveneken » Sekre-
tarlaat, p/a Mare de Knljf Sint - Elooi-
straat, 21, Zeveneken 
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ZWIJNAARDE 

Voortaan is ons lokaal gevestigd in het 
café * Were dl i Scheldestraat, 25, Zwijn
aarde De offlcieele opening vindt plaats 
binnenkort 

&X W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
De Volksunie - afdeling Brugge richt op 

zondag 13-8 te 10 uva een geleid bezoek 
In aan de Servaes - tentoonstelling Dit 
bezoek staat onder leiding van Drs Adritian 
van de Walle 

Verzamelen aan het Brangwijnmuzeum 
Dyver Biugge I 

HARINGE 
VOORAVOND VAN DF IJ/FRBrOE-
VAART 

Alle nationalisten van de streek en zelfs 
van uit het ganse land worden hierbij 
uitgenodigd op post te zijn op de jaar
lijkse vooravond van de IJzerbedevaart te 
Roesbrugge - Haringe In West-Vlaanderen 

Dit eerste lustrum zal een echte Vlaam
se Volksavond warden met als hoofdscho
tel de opvoermg door de gekende c Groep 
Herman Bruggen » op het kerkplein te 
Haringe met c EEN GENAAMDE JU
DAS » door CA Puget en P Bost In ver
taling en enscenering van Herman Brug
gen 

Dus zaterdag 19 oogst te 20 uur zeer 
stipt I (Ook is er slaap en kampeergn'e-
genheld) 

Alle inlichtingen op het t Sekretariaat 
van de Jaarlijkse Bedevaartmars » Wa-
tanstraat 13, R - Harmge, West VI 

KORTRIJK 
In het Vlaams Huls Groeningestraat 19 

te Kortrijk werd op zaterdag 29 juli een 
bijeenkomst Ingericht door het voorlopig 
arrondissementeel bestuur Was het opge
vat als een kontaktavond door de grote be
langstelling werd het een volksvergade
ring Na een verwelkoming door de waar 
nemende voorzitter sprak gouwvoorzitter 
Dr Devolder over de werking van VU in 
West-Vlaanderen Daain» werd de Inn^'r 
lljke mens versterkt Na het avondmaal 
sprak Dr Herman Le Compte over de Bel
gische buitenla^se poMtlek en In het bij
zonder over de Kongopolltiek De Kongo-
reis werd natuurlijk niet vergeten 

Volksvertegenwoordiger Dr Leo Wouters 
kwam als laatste spreker aan de beurt HIJ 
belichtte de werking en organisatie van de 
VU in Oost-Vlaanderen Hij aanzag de 
grote opkomst als een zeer goed teken en 
stak dan ook zijn optimisme niet weg voor 
een Volksunie sukses in West-Vlaanderen 
bij de volgende verkiezingen De bekroning 
van deze avond was de Inschrijving van 
tahijkc leden Oud en jong kwamen met 
mekaar In kontakt en ook Kortrijk bezit 
nu een grote Volksuniefamilie die bij vol
gende gelegenheden zeker nog moet aan
groeien 

OEDELEM (WEST-VL) 
Zondag 11 hadden onder bizonder grote 

belangstelling de Uilenspiegelfeesten plaats 
In deze mooie gemeente De feestelijkhe
den gingen gepaard met het optreden van 
de bekende groep t Thor » uit Torhout en 
met een indrukwekkende stoet die het le
ven van Uilenspiegel op gevatte wijze uit
beeldde Hartelijk proficiat aan de Inrich
ters, die geen moeite gespaard hebben. 

Onder de vele aanwezigen die te Oede-
lem opgemerkt werden, bemerkte men al
gemeen organisatieleider Rudl Van der 
Paal en provincieraadslid Omer van de 
Kechkove Rudl Van der Paal biacht een 
bezoek aan dhr Marcel Matthijs letterkun
dige, die sinds enkele weken bedlegerig ia, 
maar flink aan de beterhand is 

KOEKELARE 
KOLPORTAGE VAN ZATERDAGNAMID
DAG, S DEZEB 

Bij de vroegere kolportages en kontakt-
nemlngen te Koekelare werd ondervon
den dat het gewaagd is openlijk als 
Vlaams - nationalist in dit meest « geel-
blauw » polltlek-vechtersnest, vooruit te 
komen 

En toch trokken, zaterdag, veertien kol-
porteurs er op af de arr voorzitter Jan 
De Bondt op kop 

ZIJ werden over t algemeen vriend
schappelijk nergens vijandig bejegend 

Halt gemaakt aan de woning van de 
Burgemeester dhr Lootens waar de 
dorsUgen gelaafd werden 

In vier uur tljds werden 122 bladen ver
kocht, een buitengewoon succes voor 
Koekelare 

Bij het verzamelen-blazen aan het ge 
-denkteken op de markt stonden de blij-
gezmde kolporteurs gans onverwachts te
genover de In stoet voorbij trekkende li
berale muziekkapel Weldra dieunde het 
vaderlands lied plotseling gevolgd tot 
verbijstering van de muzlekanten door een 
krachtige « Vlaamse Leeuw » uitgezonden 
door onze « micro » meegezongen door de 
kolporteurs en ongelooflijk maar echt 
waar, meegezongen 0 ^ A y e l e toeschou
wers ^ ^ ; S t J j ^ 

KORTRIJK 
Op zaterdag 29 Juli n. had Volksunie In 

Het Vlaams Huis te Kortrijk een eerste 
vergadering belegd 

In de fijnversierde zaal waren een klei
ne honderd personen — waiarvan een vier
de dames - aanwezig We kregen twee heel 
belangrijke spreekbeuiten • Mr De Co
ninck had het over zijn reis naar Kongo 

Dr L Wouters zette uiteen hoe we het 
best onze propaganda konnen aanvangen 

LEFFINGE 
(SUJPE-WILSKERKE) 

Kolp)ortage, zaterdag 12 augustus 
Verzamelen in de « Central » rechtover 

de kerk van Middelkerke 
Alleman op post I 

POPERINGE 
HOPVERGADFRING 

Dat de Volksunie in het Hoppeland van 
Poperinge voor goed heeft doorgebroken, 
werd zondagvoormiddag 23 juli in het 
Vlaams Huls « Belfort » bewezen door de 
geestdriftige opkomst van ruim 300 vrien
den, hopboeren en belangstellenden 

In het kader van de hopaktie van onze 
partij waren onze twee vermaarde « Kon
golezen » uitgenodigd : de man van de 
streek volksvertegenwoordiger Daniel De-
coninck uit Renlngelst en zijn trouwe reis. 
gezel Dr Herman Lecompte Deze laatste 
gaf een zeer klaar overzicht van de hop
aktie er zijn reeds sedert 1944 vijftien 
interpellaties geweest en slechts de zestien
de van de VU bracht al een gedeeltelijk 
succes kwestie opkopen van de reste
rende hop Na ook Dr Devoldere uit West-
kerke gehoord te hebben kwam dan een 
zeer gefundeerde reden van Dr Deconinck 
de zaal In het bedwang houden, tot hij ze 
aanzette tot desnoods krachtdadig protes
teren naar het voorbeeld van de Bretoense 
boeren 

Als besluit herhalen we het slotwoord 
yan Dr Lecompte als alle hoi>boercn aan 
de teugels van het Volksunie-paard zullen 
trekken, za) de Hoppestreek zeker niet de 
zoveelste ontgoocheling beleven 

70EKERTJ 
Vader van 6 kind oud-human. 3 j wijs

begeerte vraagt dringend degelijke betrek
king Schrijven bur blad E D K 
PLAATSAANBOD 

Wij hebben dringend nodig, elektiisch-
lasseis, aanbieden elke dag bij c Wimar 
Gontrode heirweg 88 Merelbeke 
PLAATS GEZOCHT 

Ben 38 jaar zelfstandig reiziger zoek 
•weikgelegenheid met inschrijving RMZ 
Wie kan helpen ? Schi ijven bureej blad 

Onderwijzer zoekt kantoorwerk voor de 
maand augustus Bij \ oorkeur in het Tum-
houtse of in het Antwerpse 

Bediende woonachtig is de streek van 
Poperinge zoekt werk eventueel ook als 
reizigei Spreekt en schrijft nederiands, 
frans duits en engels 

Alle inlichtingen woiden ingewacht op 
het piovmciaal sekretariaat PIETER BOR-
TIERLAAN 27, GISTEL 

GEBOORTEN 
Bij de man die In BEERT de gelukkige 

moed heeft gehad met De Volksunie van 
wal te steken, werd een derde kindje ge-
twren 

De gelukkige oudeis • Mr en Mw Oc
taaf Agneessens - Van Laethem te Beert 
De kleine V U -er werd gekerstend onder 
de naam van Dirk Agneessens 

SCHILDF 
Op derligste van Hooimaand aan t ge

luk kwam vervolmaken 
En Daniels Hontes kleine JAN zijn eer

ste zucht te slaken 
De VMO der Kempen kan op voPe 

toeren raken 
Als elkeen zo bezorgen kan beloftevolle 

snaken 
Te Kwaremont werd het schone gezin 

van Gies Cosyns-Leiooy vergroot met een 
dochteitje dat Geertrui werd genoemd 
Onze hartelijkste gelukwensen 

Te Heusden (VI) weid m het gezm van 
onze redakteur Pol Martens een dochtertje 
geboren dat Lieveke weid gedoopt Aan 
onze goeie vriend Pol en /ijn vrouw onze 
beste wensen 

Te Antwerpen werd m het gezm van de 
bekende joemalist Toon van den Evnden-
A de Graef een dochtertje geboren dat 
Karlna genoemd werd Beste gelukwensen 

In het gezin van onze piopagandist 
Vantoumhoudt uit Gistel werd een zoon 
geboren die zal lulsteien naar de naam 
BART Onze beste gelukwensen 

HUWELIJKEN 
Op zaterdag 5 augustus trad te Gent 

Mej Lieve Wouters dochter van volksver
tegenwoordiger Dr Wouters m het huwe
lijk met Lic Johan Laeiemans Onze op-
i echte gelukwensen 

- DIENSTBETOON -
In het Vlaams Huis, Groeningestraat 19 

te Kortrijk met ingang van de maand 
september hebben hun zitdagen 

1ste maandag van de maand van 4 tot 
7 uur Volksvertegenwoordiger Dr Leo Wou
ters wat betreft sociale zaken 

3de zaterdag van de maand van 4 tot 6 
uur de hr Vandenbulcke Heiiwyn Juridisch 
raadgevei, en de hr Wenes Willy, fiskaal 
raadgever. 

NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

ANTWERPEN 
Deelnemers aan de IJzerbedevaa i uit 

Antwerpen en omgeving, die wens n per 
autocar te gaan kunnen inschiijven bij 
Mr Baetens Café Den Helder, Suikeriul, 
21, Antwerpen (prijs 110 F) 

BERCHEM 
Autokaravaan naar Diksmulde op zater

dag 19 augustus 
Vertrek stipt te 2 uur genie ka/eine 

Berchem 
Leeuwenvaandel niet veigetcn 
Gezamenlijk vertrek met het V N J 

DENDERLEEUW 
De bus vertrekt te 7 uur 15 op het Dorp 
Inschrijvingen worden Ingewacht tot 18 

dezer op het sekretariaat Sportstraat 2 
Reiskosten 100 P 
Na de bedevaart verpozen we aan zee. 

DENDERMONDE 
Automobilisten deze oproep is ook voor 

U bestemd 
Algemeen vertrek te Wetteren op htt 

Betmaertplein te 7 uur 
Inschrijvingen : 

— op het sekretariaat, Rtngstraat M, 
Hamme ,̂  ^^ 

— Amede De Mey, Moerstraat, 40, Wetta-
ren 

— Dr Van Boxelaer, Margote, lOo Wi
chelen 

— Pol Vandermarllere, Ros BeyaeiUsLiaat, 
12, Dendermonde 

GENT 
Vanuit Gent, lokaal Roeland vpiti°lc 

naar Diksmuide om 8 uur 30 Na de bede-
vaart gaat het om 15 uux 30 naar Brugge, 
gelegenheid voor bezoes aan SeiVfps ten
toonstelling en stadsverlichting VeitreK 
uit Brugge 20 uur 45 We zijn teiug te 
Gent om 21 uur 45 Prijs 85 F InschiiJ-
ven m de Roeland of bij Guido De Key-
ser 

LEDE 
Autoca iels naar de IJZERBEDEVAART 

op ?ondag 20 oogst 
Veitrek te 7 uur 30 Pnjs • 90 P Te

rugreis over leper - Kortrijk - Kluisbeig • 
Ronse - Voorde - doorheen de VTamse 
Al dennen 

Inschrijvrng in de lokalen «Volk'-ki mg» 
en « Remaert », Kastecldreef; bij de af
gevaardigde van het IJzerbedevaa t' oml-
tee Galle Jan, Wichelse steenweg 145 blJ 
de V T B bestuut sleden J Giave/ Hoog
straat 18 - R Quintin Nieuwstiaat 29 en 
De Smedt Dries Stokstraat 17 

MERKSEM 
Wie nog een van de weinig beschikbare 

plaatsen wil bemachtigen m de autocar 
naar de IJzerbedevaart haaste /ich zijn 
zijn naam op te geven aan Fians Peeters 
of in de lokalen « Spoitgalm » of « Bloei
ende Brem « 

Prijs 125 F 

MOLENBEEK 
IJzel bedevaart Diksmuide : de autokar 

vei trekt te 7 uur 15 aan « Het land \a,n 
Aalst » te Jette. 

Geen Inschrijvingen nncei Cat volle
dig 

BEZOEKT 
N A DE IJZERBEDEVAART 

ME I I - P A R K 
A D I N K E R K E 
DE P A N N E 
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Nalionaal Tornooi 
voor Kleinkunst 
en hef Nederlandse 
Yollcse Lied. 

Reeds talrijke kandidaten, indi-
viduelen als groepen, lieten zich 
voor dit tornooi dat om de twee Jaar 
wordt ingericht door de V.Z.W. 
« Open Kring », inschrijven. 

Buiten talrijke prijzen in natura 
worden de geklasseerden kontrak-
ten aangeboden, voor optreden in 
de diverse klubhuizen van de In
richtende vereniging. Daarenboven 
zal de laureaat van dit tornooi de 
« Reinaerttrofee » ontvangen, een 
werk van de beeldhouwer Bert De-
clercq. 

Inlichtingen worden graag ver
strekt op schriftelijke aanvraag te 
richten aan het secretariaat der 
V.Z.W. Open Kring, « De Warande », 
Maaltebrugpark, Kortrijkse steen
weg, 413, Gent. 

VAN DER HALLEN-
IEU6DWEEK 

Van 13 tot 20 augustus wordt de E. ven 
der Hallen — jeugdweek gehouden met 
ondermeer een uitgebreid programma mst 
een hulde- en studiedag, een bidavond, een 
streekdag en een Jcettingtocht. 

^- ^ 

Het programma ziet er uit als volgt : 
14 augustus : huldedag te Nijlen to 

Jeugdheem « Die Kempenpoorte » 
15 augustus : studiedag te St Martens 

Latem. 
Op 16 en 17 oogst bid- en streekdag op 

eigen tnitiatJef. 
18 augustus : kettingtocht te Haringe 

(Roesbrugge In WestrVlaanderen;. 
19 augustus : ^ISWÉIJP Jeugddag In ho-

gergenoemd dorp waSu i op zondag 29' 
augustus deelname aan de IJzerbedevaart. 

Oeneesr ^ 
vrome w&nsen^ W 

d9 %traat op / 
Tegen hen die onder d« fliom 
van onthaalregeling de Band» 
gemeenten willen uitteveren 
aan het Brussels imperiaUf-
me, 
tegen talentelling, 
tegen gebiedsroof, \ 
Toor vestiging van zware btf 
dustrie in Vlaanderen, 
voor afbakening van OOM 
volksgrens, 
voor meesterschap in eigea 
huis, 

22 oktober '61 

MARS OP 
BRUSSEL 

Breng munitie aan I 
Draag NU reeds bij tot het 
sukses Van deze betoging van 
het hele Vlaamse volk. 
Doe vandaag nog een flinke 
storting op P.C.B. 8659.76 van 

VL,AAMS AKTIEKOMITEF 
BRUSSEL 

EN TAALGRENS 

Van Praetstraat 28, Brussel 1, 
en/of zend op hetzelfde adres 
een 20 fr.-blïjet onder geslo» 
ten omslag, voor toezending 
van het kenteken van de be-
toginfl'. 

scherm 
Het aantal Vlaams, kijken dat vorife 

week donderdag te 21 uur afgestemd beeft 
op d« Waalse zender zal zeker niet bijzon
der groot geweest zijn. Maar mndat onze 
zuiderburen nu eens op het merkwaard'^ 
Idee gekomen waren self een programma 
ia elkaar t« knutselen, en omdat zo een 
kabaretvoorstelling ons altijd beel wat kaa 
leren over de staat van volwassenheid en 
de graad van l>eschavlnf waarop een be
paalde volksgroep zich bevindt, hebben we 
« De Leugenaar » van Carlo Goldonl en 
van de NTS zonder onze belangstelling 
naar de hand van de vanzelfsprekend 
mooie Rosaura laten dingen, en hebben 
we kanaal 8 ingeschakeld. 

We zullen dat waarschijnlijk nooit meer 
doen. Weliswaar hebben we dat volkje^ 
waarmee wij hier reeds meer dao 130 jaar 
in dezelfde staat moeten samenleven, nooit 
een zeer vooraanstaande plaats toegekend 
In de rij der grote kultuun'olkeren, maar 
zelfs zo is het nog een ontgoocheling van 
belang geworden. De inrichters hadden 
zich nochtans flink ingespannen om het 
hele geval op Franhxijk af te stemmen en 
het via de Franse politiek en Parijse 
schunnigheden op het niveau van de 
Lichtstad te brengen. En werkelijk, men 
kon op sommige ogenblikken ook de indruk 
hebben in een of ander Franse provincie
stad te zitten! Maar zeer lang ddurden 
die zeldzame ogenblikken niet, want het 
koppel dat men betaald had om alles aan 
te kondigen en tussendooY ook al eens 
geestig te zijn, zorgde er telkens voor het 
geheel zo mogelijk nog een beet.ie banaler 
en minderwaardiger te maken dan het al 
was. 

We beginnen zo stilaan het waarom \an 
al die RTF-relais Ie begrijpen ! 

Omdat we maandagavond absoluut geen 
goesting hadden om Franz Schubert de taal 
van Marianne te horen praten, hebben we 
na het bezoek aan het Bagdad van presi
dent Kassem maar onmiddellijk een KLM-
toestel genomen waarmee we precies te 
twintig na negen in MALAKKA zijn ge
land. 

Als « gezicht van Ailë » schijnt Malakka 
alleszins een zeer reprezentatief geval te 
zijn : strijd op alle fronten tussen Oost 
en West; oorlog niet alleen met het woord 
en de radio, maar spijtig genoeg ook met 
de mitrallletle e^ 'dt handgranaat. 

Als we de konunentaar bIJ de fthnbeel-
den mochten geloven, dan zouden de 4 mil
joen Maleiërs, de S miljoen Chinezen en 
h«t half miljoen Indiërs hier ia perfekte 
verstandhouding leven. Maar dat geloven 
we toch nog zo Hcht niet t De Winkler-
Prins-atlas bv. geeft ons daar meer dan 
reden toe (blz. 275). 

Een punt In de reportage hebben ws 
speciaal onthouden : het British Empire 
heeft van Malalika een grote rubberplan-
tage gemaakt, met als voornaamste afne
mer : het Verenigd Koninkrijk. Neo-kolo-
nlaltsme van het ergste soort! 

De « FLITSEN UIT TUNESIË M «an 
Foas Robberechts ea Omer Grawet zullen 
terug heel wat tegenstrijdige reakties uit
lokken. Het geheel wordt ook zo voorzich
tig geprezenteerd, al moeten we begrip o|>-
brengen voor de niet al te gemakkelijke 
opdracht van de beide reporters. Het Is 
inderdaad niet zo eenvoudig over dit zo 
met sentimenten geladen probleem een In
formatie-reportage te brengen, en die re
portage dan zo te brengen, dat alles ge
zegd wordt en toch niemand in zijn over-
tniging gekwetst. 

Het duo Bobberechts-Grawet daagt daar 
tamelijk goed In, al kunnen we niet nala
ten op te merken, dat we graag wat meer 
argumenten voor en tegen hadden gehoord, 
en wat minder gepraat over dat opzwepen 
van de burgers. 

—o— 
Reeds bracht de postbode verschillende 

Inzendingen voor onze TV-enquête binnen. 
0<* Uw mening is belangrijk. Aarzel dus 
niet en stuur ons vrij en vrank Uw oor-
de«a over de Vlaamse TV, en dit voor 25 
angustus 1961 aan « ONZE TV-E.NQUETE» 
p/a de redaktie vaa het blad. 

Hartelijk dank ! 
J.V.B. 

SIEMENS 

DE VERMAARDE SIEMENS 
K O E L K A S T E N 

T.V. - Wasmachines - Radio ^ 
-enz... 

AUE ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN 

Uw verdeler : A e D* K.» 

Helmstraat 160 - Borgerhout - Antwerpen 
Tel. 49.49.29 

Stutw on» een kaartje en vraag om dokumen-
tatie of het bezoek van onze provinciale 
afgevaardigde. 

VOOR LEZERS V A N ONS BLAD UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN 
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Vlaanderen in 
Europa 

(Vervolg van blz. 1) 
De boodschap van het Vlaains-

iviftonaliKme, en zij aUcen, is spe
cifiek Earopei-s. De taak van het 
Vlnams-nalionalisme ii het, hier in 
de Zuidelijke Nederlanden eindelijk 
een stevig, gezond en leefbaar klein 
Europa der Twee te bouwen. De 
taak van het Vlaains-nationalisme 
it hel, het Vlaamse volk —• nog 
steeds, dank zij de verbaslering van 
méér dan. een eeuw, het Balkan
volk van H'est-Europa — terug te 

,. brengen tol ' hel peil waarop het 
eens geslaan heeft. De laak van ie 
V luamse beweging is het, aan Euro
pa terug te schenken het volk dat 
eens zo door kunsten en welen-
schappen heeft geschitterd dat de 
voorvaderen van Henard zich veieerd 
voelden met liet epileet « Fiamingi 
dl Lièye n. De taak van liet Vlaams-
nalionalisme is het, te bouwen aan 
een Nederlandse prefiguratie van 
een verenigd Europa. 

In België if het alleen de Vlaamse 
Beweging, zijn het alleen de Vlaams-
nationalisten die een werkelijke Eu
ropese boodschap en oplossing 
brengen : een federaal Vlaanderen 
in een federaal Europa; een sterk 
Vlaams volk in een Europa der vol
keren. 

Dit U het type van de moderne 
Vlaanu-nationalist : realistisch, 
ruimdenkend, open voor de nieuwe 
noden en stromingen. Bewust vari 
zijn Europese taak I T.V.O. 
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Tien jaar 

UIL EN NEST 

Sinds tien jaar woont Giet Cosijm 
thant in het Uilennest te Kwaremont 
waar hij zijn ichilderkvndige gaven 
ten toon spreidt. 

Onder het uithanghord ihet Uilen-
nestt aan een moot huis in de dorpt-
Jcom, werkt deze begaafde, kunste
naar uit de Zuidvlaamse heuvelen; 
in nauwelijks een decenium is t Ui
lennest » een tehuis, een oase van 
rust en gezelligheid voor velen ge
worden. Om al deze vrienden hijeen 
te brengen heeft Giet Cossyns het 
plan opgevat dit jaar een heruitgave 
te geven van de vroegere Uil en Nest-
feesten, maar thans op veel groter 
schaal. Op 13 en 15 augustus a.s. 
telkevs te 14 uur wordt in de mooie 
tuin van de kunstschilder een enig 
atrahtie-programma geboden onder 
regie van Remi van Duyn en met 
medewerhing van het koninklijk 
jachthoorn ensemble van Brassrhaat, 
Jaah van f/uyt en zijn enhtqenote, 
Anton Peelers en Terry van Gmde-
ren. Vanaf 20 uur speelt het orkest 
Frank Gre ven ten dans. 

Dit tuinfeest is een enige gelegen
heid om een onvergetelijke avond 
door te brengen in een onvervalst 
Vlaamse atmosfeer van hartelijkheid 
en gez-elUgheid en om ie streek te 
leren kennen die door Gies Cossyns 
in zijn werk op zo enig vwoie injze 
wordt rerheeAijkt en in beeld ge
bracht. Alle vrienden van Gies, zijn 
werk en de Zuidrlaamse heuvelen 
worden op dit tuinfeest liartelijh uit
genodigd, wits betaling van een 
kleine bijdrage in de onkosten zal 
men daar deugddoende uren kunnen 
heieven. 

VOLKSUNIE 
U verkrijgbaar te OUDENAARDE 

bij JEF DENY8 TnssenbrnKge 7 

• 

Wta In LEUVIN 

4e llfRKELDER niet beiocM 
WM in UUVEN niet 

Oude Markt 22 
. |« enze blerkelder 

I 

Algemeen sgent voor Belgiè . 

ABTS 
JTIINWEO OP TIENEN, «4 

KORUEK-LO 

O p s e ^ i t voer namaak DORT • 

Het Witte Paard 
WANI>«.INOIN$TRAAT, 1 4 

!• I fUVEN 

Patsend en aangenaam lottaal 
>re«r verga«*erlrwiei» en k»"!»». 

Mate drankan 
la^eii «wtlga pH|«»« 

a • • 
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HOOGSTRAAT 15a en 
A N T W E R P E N 

Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
T V . - Wasmachines 
Gasvuren - Kinderwagens - Stoven 

17 

10 TOT 2 0 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
OP VERTOON V A N DEZE AANKONDIOINO 

Kontant - Krediet 
OPEN ALLE DAGEN V A N 9 TOT 20 UUR 
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EIZAS-IOIARINGEN 
Kuilurele wingewesten van Frankrijk 

e Annea:er, c'est aggrandir l'étnt, 
mms c'est détndre la nation ». 

(Eugene Bale) 

Deze rubriek — de lexer zal het 
wel reeds gemerkt hebben — M geen 
dubbelganger van « Het Venster op 
het Buitenland » op bh. 3. Wat hier 
behandeld wordt it de nationalilei-
tenstrijd in de wereld en vooral in 
Europa. Sedert ons eerste artikel, 
over Cyprus als wij ons goed herin
neren, hebben wij al heel wat over-
eenkomstigheden kunnen aanwijzen : 
to bij voorbeeld de grote gelijkaar
digheid van de moed^cillige ver f ran
ting van Overmaat en die van Zuid-
Vlaanderen; de in 't oog springende 
gelijkenis tussen het Italiaans impe
rialisme tegenover Zuid-Tirol en h»t 
France tegenover de Nederlanden; de 
verwante ekonomische en nationale 
ontvoogdingsstrijd in Bret^nje en 
Vlaanderen; het radikalisme bij de 
jeugd in Zuid-Afrika en bij ons. 

Vandaag kunnen we weer met een 
parallel beginnen : Elzas en Zuid-
Vlaanderen, beide half dood gedrukt 
tegen Frankrijkt zuiderse boezem. 

In beide streken worden de jonge 
kinderen thuis nog steeds in het dia-
lekt der ouders opgevoed. In hun 
dorp spreken ze met de geburen dat-
aelfde oude dialekt. Pat op school 
leren ze een scheut Frans lezen en 

schrijven, maar van zodra xe het la
ger onderwij* verlaten, worden ze 
weer ondergedompeld in de taal van 
hun dorp. Ze leren het schrijven af 
bij gebrek aan praktijk. De jongent 
leren nadien in het leger weer wat 
Frans (en wat Algerijns) bij, maar 
pas zijn ze daaruit ontslagen of hH 
tchoolfrans gaat weer grotendeels 
verloren. Zo bleven en blijven El-
zas-Lotaringen en Zuid-Vlaanderen 
in de grond Germaans. Alleen de 
weinigen, die meer dan lager onder
wijs genieten, worden grondig ver-
franst. De grote massa kent alleen 
oerslecht Frans en dialektisrhe vor-
men van Duits of Nederland». 

Geen enkele taal kunnen ze schrij
ven. 

Ze worden als bomen, die kwijnen, 
omdat ze uitgevreten worden door 
een woekerplant. Hun dood betekent 
echter tevens die van de woekerplant. 
Geen enkele kuituur — de oorspron
kelijke niet en de Franse niet — i> 
gebaat bij dit ongeletterde bastaard-
produkt. 

In een 11-juli-artikel van De 
Standaard over de taaitoestanden in 
Zwitserland, vroeg zelfs ten zo wei
nig nationaal denkend man als Grui-
io vcm Hoof zich <tf of het kultureel 
imperialitTTie somt niet inherent it 
aan bepaalde talen en kuituren en 
onbedtringbaar bij de dragers ervan. 

40 jaar Uilenspiegelkamp 
De "Memoires" van Flor Grammens 

Alhoewel het boek met een Jaar vertra-
flng verschenen Is toch kan dit niets af. 
dingen aan de kwaliteit noch aan de 
kwantiteit ervan Integendeel 1 De in
schrijvers van het eerste uur hebben voor 
hetzelfde geld bijna honderd bladzijden 
tekst meer <lan verwacht met daarbij tal
rijke foto's en repa-odukties. 

« 40 Jaar Uilenspiegelkamp > kan men 
•owat beschouwen als de c Eerste Memoi
res » van FlcH- Grammens.. Zijn wertt 
verschilt op velerlei punten met dit van 
•en generaal Janssens of een Churchill. 
Vooreerst moest Grammens öjn herinne
ringen mondelings meedelen, want hij die 
een staatsgevaarlijke kerel is mag niet 
ichrijven, nochtans was hij tijdens de oor-
k3g heel wat civieker dan de heren voor
noemd. Verder wordt deze mtgave moge
lijk gemaakt door het Grammensfcmds en 
met door de staat. Tenslotte vindt men In 
het Grammensboek wat men elders NUTT 
*ndt : de waarheid en mets anders dan 
\ waarheid over de strijd In Vlaande-
Jn. vroeger en nu. 

Die 40-Jarige kamp wordt uitvoerig be-
•chreven met de nodige statistieken en 
lotoafdrukken als bewijsstukken. Voor mij 
— als Jongere — die nooit de « goede » 
tijd van voor de oork^ gekend heeft Is 
dat een dokumentatie zoals ik er sinds 
lang een gezocht heb. Kan dat werk geen 
monument genoemd worden, dan za] het 
er toch dicht bij zijn Maar nog veel min
der kan het een gekommentaneerd foto
album zijn. zoals Lods uit de tStandaard» 
langs een omwegske beweerde. Inderdaad, 
cuUen er mensen zijn, zoels Lods, die zich 
In dit boek op hun teen geaupt voelen; 
dat kon trouwens niet anders. De waar
heid wordt hier trouwens onverbloemd 
aan het publiek prijs gegeven Grammens 
doet wel enkele scherpe uitvallen tegen 
Bcgeaegde vooraanstaande Vlamingen, 
doch dit is hun eigen schuld, want ook 
in de Vlaamse gelederen heeft hij de 
laatste üjd veel tegenkwiüg ontmoet. Dit 
Is tijdens de W.T.-akties genoeg tot uit
ing gekomen. Ten andere, wie als realis
tisch Vlaming wil doorgaan moet tegen 
dergelijke waarheden opgewassen zijn. 
ook al w<»-dt zijn eigen gevel er eens door 
bevuild. In elk geval is het voor de Jon
gere generatie goed te weten op wie ae 
mogen betrouwen en op wie niet. WiJ wil
len de f hoge persoDaht«iten > van he. 
d « ook kennen motie ze vroeger waren. 
Ook wij maken metm ffraa« de vergeUJ. 
Uag hoe de tetenwoordige hoge acnes ver

vallen zijn van vurige stnjdecs tot lam-
lendige mossels. 

Het is juist daarom van des te groter 
historisch belang, omdat alles gezegd werd 
In volle eerlijkheid en verantwoordelijk
heid, een verantwoordelijkheid die Gram
mens steeds gedragen heeft, en waartotj 
hlJ dankbaar alle medewerkers betrekt. 

In dit boek kan men trouwens niet sgm-
ken van een romantisch flamingantisme. 
De bewijzen worden telkens geleverd met 
feiten en doorslaande argumeiten. Dat 
het boek rijn waarde heeft voc» de c ou
de ratten > hoeft geen betoog. Wat al her-
taneringen sullen «IJ er niet In vinden; 
de ene al aangenamer dan de andere. 

Het boek xelf werd te<dmisch goed ing«. 
deeld, te beginnen met een korte levens
schets; vervolgens wordt een deel gewijd 
aan de taalgrens — en de Grammens-
•ktie; het vierde deel wordt besteed voor 
de taaikommissie en het voigende verhaalt 
over de afschuwelijke repressieperiode na 
1»44. Het laatste en vijfde deel wordt ge
wijd aan de Vlaamse heropstanding 1950-
1956. 

Het is een boek van niim 300 bladzijden 
dat leest als een roman dat zijn waarde 
«al behouden tot de Vlaamse strijd zal uit
gewoed zijn, zelfs lang daarna Het Is een 
werk dat leder «nstlg VTiunlng zou moe
ten in huis hebben; het zou zijn plaats 
moeten knjgen naast het kcxAboek van de 
vrouw, naast het naslagwerk van de man 
en zelfs naast de bijbel van de pastoor. 

Ook ik wens — zoals het Grammens-
fonds schrijft in de inleiding — dit boek 
een goed heü toe I 

« Voca' de ouderen ais een vreugdevcdle 
> herinnering aan voorbije schone dagen 
f van zegevierende Vlaamse stnjd, als 
t een bezinning over de Jongste onttake-
I llng, al4 een heropbeuring aan de her-
» nieuwde aangepaste strijd. Voor de J<«i-
» geren als een leerschool € hoe » men 
» voOT VTaanderens rechtsherstel in dit 
> land zegezeker werken kan, zodat 
» Vlaanderen ook in Beneluks-verband en 
• andere volkerengemeenschappen «H-
> waardig moge <W)treden. > 

Wacht dus niet langer en schaf u de 
« 40-jarige Uilenspiegelkamp » aan. Neem 
het boek mee op vakantie, de zon zal u 
Immer en overal vergez^en. Stort op 
P.C 1108 51, van het f Grammensfonds, 
Stationstraat, Mechelen ». 

De prijs Is het overwaard : 180 P voor 
•«n gewoon eksemplaar «n MO P voor «en 
Vet«k«)d Mu-ek»emplaar. Kriaptjn. 

Wij zijn sedert lang ervan over
tuigd dat dit met het Frans wei de
gelijk het geval t«. 

Het taalimperialxsme ii een we
zenlijk en sterk karakterizerend be-
ttanddeel van de Franse taal en he-
tchaving. Onder meer doordat wie in 
het Frans werd opgevoed zeer moei
lijk andere talen, zelfs verwante Ro
maanse talen, leert. Daarom gelooft 
hij dat die talen ook jnoeilijk ZIJN 
en dat het Frant, m.et zijn ongeloof
lijk verouderde tpelling, het toppunt 
it van logika en helderheid. Het it 
dut een zegen voor de barbaren, alt 
hun taal vervangen wordt door het 
Frans. Daarom ook propageert de 
Franttprekende zijn taal, in tegen-
Helling met andere volkeren, niet 
NAAST de andere talen, maar IN 
PLAATS VAN die andere talen. De 
Amities Fran^aiset trachten niet 
Kef de voor en kennis van het Frant 
Ml het buitenland te versjireiden, 
ket Frant in te planten ter vervan
ging van het Nederlandt, het Duitt, 
M t Skandinaafi enz. Niet vrienden 
en bewonderaars maken voor hun 
kuituur il het doel, maar franskil
jons, buitenlandse Fransen. Waar 
de Franse staat meester wordt, wordt 
die politiek met geweld doorgevoerd: 
Elzat, Vlaanderen, Breton je, Saar
land, Algerië en noem maar op. 

De hedendaagse Frantman, pro-
dukt van c Egalité, liberté, fratemi-
ti », IS een maniak van de zendings-
gedachte, een fanatieke apostel van 
de Franse levenswijze, van de Fran
se beschaving, van DE beschaving. 

Geen twijfel, de Franse taal « tn 
»e » en als spiegel van de Frante 
beschaving, is imperialistisch en on
verdraagzaam. 

Laat nu de Duit^ Elzatters en 7/o-
taringers onlangs, in navolging van 
Zuid-V laming en en Bretoenen, van 
Katalanen en Oksitanen, aan de 
Gaulle een verzoekschrift overhan
digd hebben voor meer moedertaal
onderwijs, zij zullen niets wezenlijks 
bereiken zolang hun taal niet staats
rechtelijk tegen kultuurmnord be-
tchermd wordt. Dit wil zeggen : zo
lang zij niet op ztjn mintt ware kul-
tuurautonomie zullen afdwingen. Om 
zich tegen de misplaatste opdringe
righeid van de Franse boezevi te be-
tchermen blijkt alleen doeltreffend: 
het separatisme, de apartheid. 

VAB-Autogids 
voor Duitsland 

Deze «nvangrijke gids is van de band 
van de bevoegde Noordbrabander Dr. L. 
Van Egeraat. Hij omvat 290 bladzijden (18 
X J5 cm) en is verlucht met tientaP.en fo
to's en töjenmgen. 

In het geheel worden 48 gebieden be
schreven met voor elk gebied een Ideale 
tocht en met 19 aanvullende rondritten 
te de buurt van bekende centra Alle plaatr 
sen met hun merkwaardi^eden, benevens 
landschappen en kunstwerken worden na
der verklaard 

Praktische wenken aangaande keus der 
autcdtaarten, hotels en eetiiulzen, kam-
peergelegenheid, ideaal reisselzoen, bizcai-
dere gerechten en zwem gelegenheid <mtr 
breken niet, evenmm als een gebruikpaan-
wijzlng voor de gids. een register op de 
plaatsiamen, 23 stadsplattegronden en 48 
kaartjes voor ideale tochtjes. 

Slechts te koop voor ieOen van de V.T3. 
en VA.B en wel ultsl«ötend In de V.Ti . 
boekhandels tegen *e mterst lage prijs 
Tan 60 P, te verhogen met 7 P mdl«i to»-
•ending per post verlangd wordt (giro : 
•S6 27 Vlaamse Toenstenbood Antwerpen). 

Dezelfde aotoflds voor Doltaland wordt 
!• Nederteid vefti HM foldm •«rkoe». 

« De eers te k o m m u n i e » uit « Boerenleven » SERVAES (1920) 

BOEKBESPREKING 

Anren Zischka 
VOLKEN IN BALLINGSCHAP 

Viig. «De Goudvink - Antwerpen» 
(ver tegenw. M. Pelgr ims - Leuven) . 

Dit boek is een speur toch t door 
de Oosteuropese volksdemocrat ieën. 
Het lot der Oosteuropese volken 
wordt h ier op een unieke wijze be
schreven. Telkens worden de so
c iaa l -economische toes t anden voor 
1939 en gedurende de tweede we
reldoorlog en na tuur l i jk ook de h u i 
dige verwexenli jkingen en de ge-
\oIgde politiek merkwaard ig s a m e n 
gebrach t . Ook de his tor ische a c h 
t e rg ronden worden degelijk belicht. 
In de behande l ing van deze stof Is 
Zischka onnavolgbaar . Hij schi l 
de r t ons he t leven en s t reven van 
Albanië. Bulgari je , Roemenië , Ts je -
cho-Slowaki je . Hongar i je , Joego
s lav ië en Polen. Deze twee l aa t s t e 
l anden worden uitvoerig behande ld 
wegens h u n speciale positie t egen
over Rus land . 

Het is een boek vol verbazing
wekkende w a a r n e m i n g e n en con
t r a s t en . 

De Oosteuropese volken denken 
en voelen meer Europees d a n m e n i 
ge kor tz icht ige , van welvaar t ver
zadigde, wester l ing. Hun be langen 
liggen n ie t h i j Rusland (Zischka 
spreek t over een FEDERATIE van 
D o n a u l a n d e n ) , m a a r d a t kan ver
a n d e r e n , h e t zal mede van onze be
k o m m e r n i s a fhangen , onze rea l i 
te i tszin en ook van onze economi
sche slag^'aardigheid of de volksre
publ ieken zelf de vens ters n a a r h e t 
westen wijder zullen openze t ten . 

Dit boek is verkr i jgbaar bij : 
Boekh. Van Boghout - Logier, J o r -
d a a n s k a a l 3, Antwerpen, en bij e l 
ke goede boekhande l in V laande 
ren . 

HERMES 
SCHOOL 
54, ZUIDLAAN 

211. M LEMONNIERLAAN 

TEL 11 00.33 
VOLLEDIGE SEKRETARIAATK'JRSUSSEN 

STENO- en DAKTYLOGRAFIE 
in vier talen 

B O E K H O U D E N 
SOCIALE WETGEVING 

M O D E R N E T A L E N 

HANOELSCORRESPONDENTIE 

De School w««r Vlamingen 
xich fhut voelen. 

BETER M VOOROEUOER 
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I Voor betere Kolen 

I fel., alle Vlamingen 
= (Antwerpen en omgeving 30 Km) 

I op n 74.91.39 
I Jos van Alphen 
I Heide 
TiiiiiiiiiniMiMtmMiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiHHmHiHHiiiiMiiiiitm 

Noord en ZÜM 
Ie londegem 

Op 16 en 1€ juli hadden te f.an-
degem de vierde Jong - Nederhnidte 
Literaire Dogen plaats. Geziet, liet 
-.eer slechte weder moest van het 
voorziene mooie openlucht - hider 
worden afgezien en ronden de - 'titv 
gen iv ren parochieraal plaatf Tal
rijke Noord - Nederlanders }i.uiden 
zich norhiavs de verre verplan! <ing 
getroost. 

Deze literaire dagen stonden t oor-
al in het teken van het eapen men^ 
tele of zogrnaamdc « avant gi.nle * 
toneel. In zijn contiu.sie op het <l laga 
te voren gehouden levendig ilrhat 
itaaraan jonge theal er-auteur f ili>el-
namen, gaf Rudi von Vlaende'i n de 
loijze richtlijn, dat toneel, hor irro-
lutionnair en zoekend het vu ook 
moge zijn, tenslotte toch ger>epen 
zal moeten zijn zich tot een l/reder 
publiek te kunnen richten em nin volk 
iets bij te brengen. 

De prijzen voor //oèzts en hit hu
moristische gedicht werden m/ge
reikt, terwijl deze voor het koil ver
haal niet irerd toegekend. 

Onder de aanwezigen wan/' de 
7 oorzitter van het Erasmusgi i -ot-
fchap Johiin van Mechelen, Jan \'er-
camTnen van de t Oost-Vlaamse /.et-
terkundigen t, en de rusteloze <rpr-
ker en goede Vlaming Professi.j l)e-
keyser. De verontschuldiging ran 
Theo Lefivre werd door de zoal of 
gelach onthaald. 

Het IS ee/t verheugend feit, di.t de 
jongeren van Noord en Zuid — ''er 
was ook een stem, uit Frans-Vh:nnr 
deren) — iceer nader tot mekaar blij. 
ken te groeien, in hef besef oneer 
culturele samenhorigheid over t ^ 
streep > heen. 

S.E - Gent. 

file:///oIgde


I 

it«««««l M M A M M M M tft«t«t«««aMI«M««t«MI«t«M«MMM 

• 

" 

HATIONAIISME DOOD ? 
Hel voorbeeld van Wales 

In de loop van april en mei hadden in Engeland verkiezin
gen plaats voor de graafschaps- en distriktsraden (County coun
cils en Local Councils). In Wales nam de Nationalistische partij 
« Plaid Cymru » op verscheidene plaatsen aan de verkiezingen 
deel, hetzij door officieel kandidaten aan te duiden, hetzij door 
onafhankelijke kandidaten te steunen. 

Het werd andermaal een nationalistisch sukses : 6 nieu^i^e 
zetels werden door Plaid Cymru - leden in de wacht gesleept. 
Op verschillende plaatsen, waar nog geen overwinning kon be
haald worden, werd aanzienlijke vooruitgang geboekt. Met dat 
al bezetten de nationalisten in de graafschapsraden over 43 ze
tels en in de distriktsraden over 150 zetels, of samen 193 zetels, 
bezet door leden of simpatisanten van Plaid Cymru ! 

Het grote slachtoffer van deze nationalistische zege is de 
Labourparty, nog steeds de sterkste party in het zeer industriële 
Wales. 

Voor de socialisten was dan ook andermaal geen middel te 
laag om hun stellingen te behouden : vooral in het Ehondda-
distrikt, een sterke rode burcht, waar Glyn James een der knap
ste voormannen van Plaid Cymru zijn kans waagde, ging het 
hard tegen hard. Labour beschuldigde langs pamfletten en ra-
diowagens de nationalisten van de vreselijkste misdaden : zlJ 
zouden verkapte nationaalsocialisten zijn, verantwoordelijk voor 
de tweede wereldoorlog, het uitmoorden van de Joden, enz. Glyn 
James werd zelfs openlijk met Eichmann vergeleken ! Dergelij
ke gemeenheden keerden zich tenslotte tegen Labour, want 
niet alleen werd de h. James met een duidelijke meerderheid in 
de graafschapsraad gekozen, ook in de distriktsraad van Rhond-
da won de nationalist Ifor Jones een zetel. 

Met dat al komt het Welshe nationalisme in gans Engeland 
meer en meer in het brandpunt van de belangsteUing te staan. 
Plaid Cymru is een vrij kleine partij ( 15.000 leden) maar sterk 
georganiseerd en voortreffelijk geleid door Voorzitter Gwynfor 
Evans en sekretaris J.E. Jones. Wij hopen in een volgende bij
drage de historiek te kunnen schetsen van deze nog jonge groep, 
die er in enkele jaren in geslaagd is, de dlnamische krachten in 
de voorheen al te « kulturele » en « bezadigde » Welshe bewe
ging te bundelen. 

H^t ^g pas in 1935 dat de Welshe nationalisten aan parle
mentsverkiezingen deeïhamen; zij behaalden... 600 stemmen. 

Dit getal was bij de laatste algemene verkiezingen tot meer 
dan 79.000 opgelopen; de nationalisten stelden hun kandida
tuur voor 20 parlementszetels, wat, gezien de zeer grote moei
lijkheden voor kleine partijen in de Engelse kieswetgeving, een 
waagstuk van belang was. Niettemin behaalde Plaid Cymru In 
1959 op slechts enkele honderden stemmen na, het zelfde peil 
als de Liberale partij, die in het begin van de eeuw, bijna alle 
zetels in Wales bezette. 

Hoewel de nationalisten in Wales aan allerlei officiële pla
gerijen (die wij maar al te wel kennen) als verbod van gebruik 
te maken van radio en T.V., blootstaat gaat de partij er de 
laatste jaren sterk op vooruit. Eerlijke Welshmannen, die het, 
volgens beproefd recept, liever « langs de grote partijen » pro
beerden, zagen de laatste tijd het nutteloze van hun pogingen 
in, en sloten zich bij de nationalisten aan. 

Dat de officiële autoriteiten zich meer en meer dienen te 
bekommeren om de — zeer zware — ekonomische, sociale en 
kulturele problemen, die zich heden in Wales stellen, hopen we 
volgende maal te kunnen bewijzen. 

R. Raes. 

MMMM» I 
Bouw met om do droom van uw lovon I 
Eon heorllik landhuis in ««n omgeving 
door Uzelf gekozen. 

— onze prijzen buiten konkurrentia 
— een zeer degelijke konttruktie 
— inelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel. 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.ji. 

LANGE OAfTHUIStTRAAT 1é, ANIWEKPfiN, TH.. 91 U «4 
DMgewenst beioeken wlf U graag thula. 
Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 
B«f«lMi M 2 h. . 14-U h. - ook laterdaa 

«^ • M VOLKtUNIi • N' >a . 18 AUOUSTUS 'él 

VERTREK 3 UUR 'S NACHTS 

YOOR 2 •If KILO GARNAAL 

Ook de zee wofdl ' 'beboerr met paarden 
(Van onx» redaltteur Staf ie Lie) 

I 

H êt rook naar 'pik «n tesr op dt vUtêrhaven van Ze»bruggê, naar g^taandm 
netten en vefgehookte garnaal, tH de apetijtélijke geuren die ge aïUtn 

maar in de nabijheid van boten kunt opsnuiven. AU belegeraari van Oêrhê 
veitingen keken de mannen heneden of de viiterboten naar omhoog tegen de 
hoge kaaimuren op. e Kom langt dat leerke » loeide de schipper van de Heiti-
se garnaal boot waarmee uiij in xee staken om een visvangst mee te maken of 
de Noordeinder. 

Oekleedt In de aloude vigsersjekker, de 
Zuid-Wester op de rulire kop, lange mik-
botten aan de l>eneii on voorzien van een 
paar arrotc manden die aan weerszijden 
van het paard l>eveatigd zijn, vormt deze 
Tisser ala liet ware een magneet voor de 
kijk-grafe badgasten. Van aUe vissen la 
hlJ wellicht de mee«t bewonderde. 

S.D.I.. 

Volgende week : D« scheepsjongen ver-
dient BOOM 600 P per maand. 

Het was drie uur '» nachts toen wi] ar-
voeren. Dit ongewone uur was te Verkla
ren door de tij en door het feit dat men 
la de mijn te drie uur in de namiddag 
diende te verkopen. Een matroos nam een 
grote sic* uit een kofflekan-grote drinke-
bus en stak het gevaarte na gebruik weer 
In zijn plunjezak, een Jaap waarvan d« 
Antwerpse dcAwerkers — die nochtans ook 
niet van kleine « Kopzakje» » vervaard 
2ijn _ zelfs jaloers zouden worden. Ze 
waren met drie man aan boord : de schip
per en twee matrozen. 

Een brul van de dieselmotor die aan 
het draaien ging. een zwarte mazoutwalm 
die uit een bil-dikke pijp geslingerd werd . 
en weg waren we. 

VIER MANDEN 
In verschillende reportages, onder meer 

over de gamaalvlssers op de Schelde en 
vooral In de grote Uslandreportagea heb
ben wij voldoende de vangstmethoden 
van «ize vissers beschreven. Ook hier 
werd gevist op ongeveer dezelfde wijze, tA. 
met een « boomkor » een net In de vorm 
van een frltzakje. Dat net wordt over de 
grond gesleept en de opening wordt open 
gehouden doordat aan de ene kant van 
de kraag luchtledige bollen zitten. 

De bovengehaalde vangst wordt uitge
zocht door de matrozen. Met bun schuim, 
spaanhanden haien zlJ de vis, vooraa tong 
en pladijs uit de garnaal die daarna ge
zeefd wordt In de automatische zeefma-
chlne, een tuig dat eruit ziet als de oude 
wanmolens die destijds door d« boeren ge
bruikt werden. De te kleine garnaal gaat 
overboord. De vangst gaat onmiddellijk in 
de ketelstoof, een kachel met de vorm 
van een moderne wasmachine, maar dan 
gestoken In een iets roestiger kleedje ! 

De gai-nalen die eerst een grauwe tint 
hadden, komen gekleurd in het hevigste 
baksteenrood aan de oppervlakte drijven. 
Dat ia het teken voor de matrozen dat 
kun kooksel klaar is. Teljoorronde spanen 
komen er bij te pas om de waar in man
den over te hevelen. WIJ hebben vier man
den van leder vijftig kilo en een goeie 
twintig küo via aan boord wanneer wij 
voorbij de Zeebrugse pier stomen om de 
vangst te gaan verkopen In de vismijn. 

BARE VANGSTEN 
Iedereen weet dat het vissea^werk een 

hard labeur is. Een zestienurendag is geen 
ultzondermg. Over dit en andere aspek-
ten van de zaak brengen wlJ volgende 
week echtw meer In een gesprek met een 
scheepsjongen. 

Over de tegei^agefl alti daar zijn de 
averij het scheuren en kwijtspelen van de 
netten kon onze schipper bijna een gans 
boek schrijven. Legio waren de voorwer
pen In meest verscheidene vorm die door 
hem en zijn medevissers reeds werden 
bovengehaald - en waarl^J dikwijls de kor 
dl« tot 40 00(36 en meer Frank kost, verlo
ren .ging ot l^b;ruikbaar werd. De verza
meling boveffgehaaldr voorwerpen gaat 
van oude galjoen-ankera (die veelvuldig 
te zien zlJn op parken en plantsoenen 
In de kustdprpen) naar wrakstukken van 
gezonken acisipetr ea oorlogsmateriaal als 
mijnen, geweren, mitrailleurs, en frag. 
ttient«n van de Atlantikwal. Kepotgesla-
gen roeiboten, een fleta, eea kanonsloop. 

DOBien, onevaten, nonaenKaoavera en een 
autowied behoren tot de meest rare ala lu
gubere « vangsten » die onze vissers bo-
vengetrokken hebben. Een Oostendse 
schuit viste eens een komplete maar deer-
Ujk geroeste auto op. Blijkbaar waa het 
vehikel tijdens een storm over boord ge
slagen van een vrachtboot. 

VERSCHILLENDE SOORTEN 
ZEEVISSERIJ 

Om een duidelijk overzicht te krijgen 
van onze zeevisserij moeten wij hier even 
de verschillende soorten onder ogen ne
men. Men heeft namelijk een viertal ver
schillende g:roei>en van vi-ssers. Allereerst 
de IJslandvaarders die drie weken ultva^ 
ren naar de IJslandse wateren en het 
vooral op kabeljauw, schelvis, koolvls en 
rog gemunt hebben. Er zijn 24 Vlaamse 
IJSlandschepen. Ze zijn modem uitgerust 
en kunnen nog konkureren tegen het bui
tenland, alhoewel zij erg benadeeld wor
den door de twaalf-mljls zone die de IJa^ 
Icudse regering heeft Ingesteld maar waar 
praktisch — ook door de Engelse regering 
niet — geen zalf kan aan gestreken wor
den. 

De schepen van de middenslag komen 
op de tweede plaats. ZIJ hebben een leng
te van twintig tot dertig meter In tegen
stelling met de IJslandvaarders die tot 
vijftig gaan. Zij varen tien tot twaatf da
gen uit naar de Witte bank, tussen Noor
wegen en de Duitse kust waar zlJ even
eens Jacht maken op de hogergenoemde 
vissoorten. Als derde krijgen wlJ de kusfc-
vissers, de gamaalboten die slechts een 
nacht of een dag uitvaren en naast kleine 
vis, garnaal aan wal brengen seumen met 
sprot en kleine kreeftjes. 

De visser van het vierde soort ia niet 
veelvuldig meer te zien, slechte In de om
geving van de Panne zijn zij nog bedrij
vig. Zij « I)eI>oeren » — als wij ons zo 
mogen uitdrukken — de zee. Met paarden 
gaan zij het water in tot op buikhoogte 
van de dieren en slepen een kleine kor 
voort, waarmee garnaal gevangen wordt. 

VISSERS-REPORTAGE 
WIJ lijn in het land van wat de 
dichter « De blonde duinen » noem
de, geweest, de Noordzeekust die door 
romantische zielen voor de Vlamin
gen opgeëist wordt maar waar men 
geen opschrift, een band groot, in on
ze zoetgevooisde taal kan vinden. 
Tot daar toe, want meer realisti
sche breinen hebben ons meegedeeld 
dat, wanneer er federalisme komt, 
dat oppervlakkig franse uitzicht, met 
franstalige (en ffoed opbrengende 
preken en aJ) zal verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. Ons doel was 
dus niet het beschrijven van de uit
drukkingen der Latijnse geesten in 
het land van de blauwvoet, ons doel 
was wel te gaan zien hoe het ge
staan en gelegen is met de visserij. 
En zo zijn wij geraakt In die scho
ne kuststreek tussen Damme, Brugge 
en de zee, waar Tijl Uilenspiegel met 
Nele In de duinen heeft geminne
koosd, waar de machtige Vlaamse 
vloot de franse oorlogsbodema te lijf 
la gegaan, maar waar in vreedzame 
navolging thans enkel nog grauwe 
vissersboten drijven op een zee die 
een kleur heeft van afwaswater . 
Tijl en Nele zijn trouwens ook ver
vangen door teenagers met bikinis 
en met transistor» die de ganse dag 
de ontspannlngsmuzlek van radio 
Veronika uitzenden. 
Tien dagen hebben wij gezworven 
doorheen de kustdorpen die 8*ad ge
worden zijn, met de allures van de 
ommuurde steden die men ziet op 
middeleeuwse prenten. Met scherpe 
silhouetten tegen de door duinen ge
tande gezichtseinder. Geduldig moet 
de reporter In deze stad-dorpen zoe
ken naar de visserswoning van wel
eer, tussen de torenhoge gebouwen 
en de lange rijen winkelhulzen, be
stemd op de toeristen te ontvangen. 
Schoon moet de tijd geweest zijn 
van de heroïsche vissersgeslachten 
toen er met zeilschepen gevaren 
werd tegen de wildste zeeën op, naar 
de verste viswaters, tot IJsland toe. 
De tijd van de ruige mannen uit het 
Noorden, afstammelingen van een 
volk dat vermengd werd met de 
krijgszuchtige Friezen en wrede Wl-
kingers. Het zijn die mannen die wij 
gaan opzoeken zijn, die met dezelf
de taaiheid, dezelfde onverschrok
kenheid en vooral met de nooit klein 
te krijgen koppigheid, steeds weer 
naar zee trekken. 

Onze reporter Staf de Lie en onze 
medewerker aan de kust K Ooo-
standt brengen U enkele weken lang 
in beeld en woord, al de aspekten van 
het harde vissersbestaan terwijl wij 
eveneens een aktle op politiek vlak 
beginnen ten bate van de Vlaamse 
vissers 
t Vijf voor twaalf, Vlaamse visser » 
zo luidt de titel van de reportage-
reeks en Inderdaad, het zal voor de 
lezer niet moeilijk zijn op te maken 
waarom deze titel werd gekozen. 


