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IJZERBEDEVAART 1961 
VOLKSVERCADERINC 

do namiddag van de IJzerbedevaart te 15 uur in . Vlaams Huls . , IJzerlaan 83, 
DIKSMUIDE (op 100 meter van IJzermonument). 
Voorzitter : ir. Jan de Bondt 
Korte toespraken door : 
— Volksvertegenwoordiger Frant van der Eist 
— Schepen Hippollet Paelinckx, provincieraadslid, lid V.O.S. 
— Toon van Overstraeten, algemeen propagandaleider. 

ALLEN D . . , . . 
Sekrotariaat VOLKSUNIE : In voormalige « Bierkelder., ten huize van Arr. 
Voori. Jan De Bondt, IJzerlaan, 42 : open zaterdag te 12 uur tot zondaa 
te 22 uur. " 

P HAAR VAN ELSLANDE: Linzensoep 
DIKSHUIDE voor Vlaams geboorterecht 

De laatste jaren icas er, ua een periode 
van hopeloze verwarring en halfslachtig
heid, een kentering ten goede waar Ie 
nemen op de IJzerbedevaarten. De spreek-
bvtirlen van Rik Borginon en tvijlen Mon 
i'an Dieren waren een nieuw en kracfüig 
geluid. Aarzelend en schuchter werd ook 
op andere gebieden aangeknoopt bi] de 
vooroorlogse traditie : de groet uil ^oord^ 
fiederland was er het verheugend ver-
scliijnsel van. 

Er bleef nochtans een tielc weg af te 
leggen. De samenstelling van het Bede-
viuirthumitee bevredigt nog steeds slechts 
een minderheid. De jaarlijkse toespraak 
van Prof. Fransen had nog steeds niet het 
peil bereikt van de vooroorlogse scherpe 
aanh lacht tegen de lauwheid en het ver
raad der politiekers die in gebieke bleven. 

Wat in deze toespraak vooral ontbrak, 
tras de zo noodzakelijke klaarheid. Het is 
met voldoende — alhoewel het een stap 
vooruit betekent — de federalistische eis 
te stellen; er moet ook klaar en onver
bloemd worden gezegd door wie, waar 
en tvanneer afbreuk wordt gedaan aan 
öe Vlaamse eendraclil rond het federalis
me. Een aanklacht die de verantwoorde-
lijkliedcn niet sclierp omlijnt is doodeen
voudig boerenbediog; een naamloze be-

^schuldigmg is niet meer dan een retorische 
fnize; een gewetensonderzoek in liet lucht-
ledige wordt een holle formaliteit. 

, Hel gaat niet op te zwijgen omdat de 
IJzerbedevaarten buiten en boven de par-
tijimlitiek dienen te staan. Het testament 
der IJzer jongens is geen louter spirituele 
boodschap; het stelt duidelijk enkele doe
len die moeten bereikt worden, ook en 
vooral langs de tveg van de partijpolitiek. 
Wie zou in alle ernst durven beweren dat 
liet federalistisch probleem niet gesteld 
trordt op het vlak van de partijpolitiek ? 
n ie zou durven volhouden dal op het 
partijpolitieke vlak met geijverd dient te 
trorden voor federalisme ? Wie zou dur
ven bevestigen dal op het partijpolitieke 
vlak in Vlaanderen niet voortdurend en 
stelselmatig tegen het federali-~me wordt 
geageerd ? 

In het jaarlijks gewetensonderzoek dient 
man en paard te worden genoemd^ op 
sliaffe van voort te blijven strompelen in 
dubbelzinnigheid. Blijven zwijgen bete
kent voor het Bedevaartkomifee mede
plichtigheid aan het verder verraad onzer 
doden. Vlaanderen hunkert naar deze ob-
jel.lieve aanklacht die niets en niemand 
sjxi.irt, zo nodig ook de Volksunie niet. 
Tl ant hierin dient de objectiviteit van hel 
gewetensonderzoek te liggen : dat het 
geen enkele politieker spaart, ook geen 
nationalist, zo hij verraad pleegt aan hel 
tt 'ilament van de IJzer. 

.Alleen een dergelijke objectievileit kan 
hel definitief bewijs brengen dat de IJzer
bedevaarten ook werkelijk buiten en boven 
de i)art ij politiek stoan. .illeen aan dit be-
V'iji kunnen de IJzerbedevaarten het ge
zag ontlenen om het getveten van Vlaan-
deien te onderzoeken 

Klaarheid dus en ondubbelzinnighcid ! 
Alleen zij, die huichelachtig het u Vlaan
deren Eerst » met de lippen belijden en 
voortdurend — omwille van de fameuze 
« hogere belangen » dit « 1 laanderen 
Eerst n met de voelen treden, kunnen 
daartegen bezwaar hebben. Maar hun be
zwaren horen niet thuis op de IJzer-
vlakte. Zijzelf evenmin trouwens ' 

Het IJzerbedevaart komitee zal overigens 
de nodige aandacht dienen te besteden 
aan de opmerkingen van programmatische 
aard die hoe langer hoe meer worden naar 
voor gebracht. Men kan ook trouw blijven 
aan de geest der IJzerbedevaarten wan
neer men de taal van 1961 spreekt. Da 
jonge generatie, een nuchtere en zakelijke 
generatie, staat vreemd en onwennig te
genover een mentaliteit die in andere tij
den normaal i$ gegroeid doch zich sindg-
dun niet wist aan te passen. Deze gene-

(Lees óooT blz. 2) 

BRUSSEL FRANS 

S C H I E R E I L A N D 
De nieuwe fransialige afdeling aan het ateneum te Halle, de jramtahne 

lagere school te Al.iemberg. het ongedaan mal-en van de n "^ 
schaffing van de onwettige Franse klassen te St. Genesuts-
schijnUjk nievw franstalig onderwijs te Dilbcek, het ' 
die een beloftevol jireludmm vormen voor de afdoende , 
Waalse verhouding door de huidige regering van < i e _ „ , _ 

Lefèvre en de ontwortelde wereldburger I'aul-HrrijgjSfwnl 

Zeggen we maar onmiddellijk dat deze 
regermgsplannen een test betekenen. Een 
best voor de slagvaardigheid van de her-
wordende Vlaamse Beweging. 

De franskiljons menen dat liun spellet
je verder kan gezet worden. 

Zeker nu ze de steun van Renard ge
kregen hebben Een Renard die meent dat 
federalisme kan samengaan met 
talig Frans Brussel en met de 
sing van Vlaams-Brabant rond 

ZIJ menen ook dat de Vlaa 
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Verkiez«a ae * belangen van ons oe-
dreigd Braoant of het jaarlijks haK mil
joen verbonden aan hun mmlsterstas ? 
Waarom verkieaen zij geen gezamenlijk 
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ir Mane Tekei 
Fares voor Vlaams 
Socialisme 

BLZ. 6 

i)C Verfransing begint 
aan de zuigfles 

BLZ 6 

"jÉr Vissers-reportage 
BLZ. 3 

Teeft minder belang. 

De Vlaam^.,ezmden die op de B S P of 
op de CVP. bouwen, bouwen op dnjfzand; 
het TPio'ijdt hen lu.ssen de vingeren 

.neer de begroting voor het parle-
. komt zal de slag geslagen zijn. De 

beslissing over dit franst*lig onderwijs m 
Vlaams Brabant valt voca- 4 ssptemoer. 
Nadien zal het onherroepelijk te laat zijn! 

St Genesius-Rode betekent de kortst* 
verbindingsweg Bi ussel-Wallonie De weg 
over Zuim-Halle is een andere De fr';ns-
doüen leggen «en reserve aan Een appelt
je tegen de dorst. 

Het belang van de strijd om Vlaams-
Brabant ontgaat niemand. Ook de frans-
talige socialisten niet De houdmg van de 
Brusselse socialist van Waalse afkomst 
Larock. de verantwoordelijke mmister 
voor onderwijs, bewijst hr t zonnefclaaa-. 
In de BS.P. zullen misschien enkele lei
dende Vlaamse -socialisten vinden dat de
ze strijd geen belang heeft. Dat bespaart 
hen de moeite van onenigheid met een 
Larock en zijn franstalige vrienden Zij 
zullen echter niet kunnen ontkennen welk 
belang hun franstalige partijgenoten aan 
Vlaams-Brabant hechten. Metterdaad ! 
WiUen sommige Vlaamse socialisten deze 
stnjd doodverven als met de moeite 
waard, dan moeten zij meteen hun frans
talige partijgenoien scftierp veioordelen ' 
Die er heel wat moeite voor doen ! 

De twee volgende weken zullen beslis
send zijn. Al de Vlaamse verenigmgen, 
-̂ Ie Vlaamsgezinden dienen uit de sfeer 
an hun vakantiemijmenngen gerukt en 

ipgewekt tot vastberaden verzet. Tot 

(Lees door blz. 7) 

6EEN GOEBBEIS IE BRUSSH 
Waarom ëén^Própagandaminisrftrlum ? 

De regering treft de taaiste voorbereidingen tot oprichting lan een « Xationaal 
Instituut voor de Voorlichting ... De plannen voor deze nieuwe parastatale komen 
recht.<treeks uit de kabinetten van dhrn Lefèvre en Spaak. 

Het instituut zou gelast worden met « voorlichting « zowel in het binnen- cAs 
m hel buitenland. Wie de « objektiviteit » van de B R.T., van Belga of van Inforcongo-
zaliger Iveeft leren xvarderen maakt zich geen begoochelingen : een parastatale voor 

• voorliehling ivoidl een geducht propagandawapen in handen van de regering En 
zoals hel hoort in het unitaire Belgig : een anti-l loom. propagandatoapen 

In de moderne staat stelt zich 
natuurlijk het vraagstuk van de 
technische voorlichting. In Belgié 
is de nodige apparatuur voor een 
degelijke technische voorlichting 
voorhanden; het volstaat, ze te bun
delen en efficiënter in te richten. 
-Andere dan technische voorlichting 
van overheidswege kan in een de-
mokratie best achterwege blijven ! 
Wat de Belgische voorlichting in het 
buitenland betreft heeft men de be
schikking over onze — toch reeds zo 
talrijke — diplomatieke vertegen
woordiging. Buitenlandse Zaken 
heeft het buitenland steeds zo voor
gelicht alsof er in België doodeen
voudig geen meerderheid Vlamin
gen was. Het nieuw insti
tuut dreigt, nadat over afzienbare 
tijd de vervlaamsing in Buitenland
se Zaken onontkoombaar zal ge
worden zij«, de nieuwe franskiljon
se verdedigingslijn te worden. 

Het hele instituut moet in de eer
ste plaats dienen om de nietsnutten 
van de vroegere Inforcongo terug 
een plaatsje in de kaas te geven. 
Inforcongo heeft zich onsterfelijke 
roem verworven door de wijze 
waarop de Belgische bevolking in 
de jaren 1959-1960 voorbereid werd 
op de gebeurtenissen in de kolonie. 
In de tragische julidagen van 1960 
werd de dienst gewoonweg door de 
gebeurtenissen overspoeld. Infor
congo was een echte «Belgische v 
dienst, met in de beheerraad een 
voorzitter die geen woord Neder
lands kende. Om een onbekwaam 
kreatuur als Ugeux of Herreleers 
terug in de kaas te duwen, moet 
thans een parastatale worden op
gericht ! 

Trouwens, het instituut wordt de 
verzamelplaats voor allen die elders 
hun sporen in de strijd tegen Vlaan
deren hebben verdiend : de Haulot's 
en tutti quanti. 

In de tweede plaats wenst deze 
regering, die tot hiertoe op alle 
punten te kort schiet, te beschikken 
over een propagandaapparaat om 
haar mislukkingen en tekortkomin
gen te verdoezelen. Zulks is onduld
baar; we hopen, dat allen in dit 
land die met de waarachtige demo-
kratie begaan zijn, zich zullen ver
zetten tegen de oprichting van een 
Propagandaministerium. 

(Lees door blz. 7) 

Voor onze 
Reportage-dienst 

WIE SCHENKT ONZE REDAKTIE 
^ Een draagbare bandopnemer, klein 

formaat en werkend op batterij. 

TAT Een iiandige en draagbare schrijf 
machine. 

IN RUIL KRIJGT DE FIRMA PUBLI 
CITEIT IN ONZE UITGAVE. 
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PeRNOTEN 
FEDERALISTISCH ALIBI 

In Het Volk van 12 dezer schreef 
Schildwacht een hoofdartikel «Geen 
federalistisch alibi in Vlaanderen» 
waarin hij o.m. een paar dwaze 
dingen schrijft. 

We lezen letterlijk « er is op dit 
ogenblik geen enkel zogezegd fede
ralist in België die in zijn schuif 
een ontwerp van wetsvoorsteltekst 
tot verwezenlij kingg van het fede
ralisme liggen heeft». 

En zeggen dat er niet alleen een 
wetsvoorstel bestaat maar zelfs een 
gehele federalistische grondwet. En 
die bestaat niet alleen sinds een 
paar dagen maar sinds ongeveer 
tien jaar. Ze kwam tot stand na 
maandenlange studie en besprekin
gen tussen Waals-Vlaamse federa
listen. Prof. Couvreur, Mr. van der 
Eist en Drs Wlm Jorissen maakten 
deel uit van die kommissie. 

Er zijn journalisten en senatoren 
waarvan de onwetendheid krasse 
vormen aanneemt. 

FAYAT EN VAN ELSLANDE 
Fayat en Van Elslande waren 

voorzeker twee kampioenen van het 
kleurflamingantisme. Hoe dikwijls 
hebben we argeloze romantische 
flaminganten hun namen vol ver
ering en vol verwachting horen uit
spreken. 

Wat ze waar i zijn kunjaen w« 
thans weer eens zien. Fayat is de 
adjunkt van Spaak en blijft heel 
het schandaal van de taaiwanver
houding op Buitenlandse Zaken 
dekken.Van Elslande is de adjunkt 
van Larock en dekt thans diens 
plannen om Vlaams-Brabant tussen 
Brussel en Halle — de eigen streek 
van Van Elslande ! — met Frans
talige klassen te bezaaien ! In de 
ministeries dienen de flaminganti-
sche ministers als scherm om de 
fransdoUe aktiviteiten van de an
dere ministers te verbergen. 

In verband met het plan van mi
nister Larock een volledig fransta-
lige afdeling aan het ateneum te 
Halle op te richten vernamen we 
een typische geschiedenis. Eerst 
was de prefekt die oprichting bij de 
minister gaan bepleiten. Hij had 
zich daarbij door een drietal Halse 
socialisten laten vergezellen. De 
Vlaamse socialisten te Halle die dit 
te bar vonden stelden op hun beurt 
een afvaardiging samen, die naar 
Fayat zou gaan om zijn bemiddeling 
te vragen bij Larock, opdat er geen 
Franse klassen zouden komen. De 
reaktie van de flamingantische 
kampioen Fayat ? 

MIDDENSTANDSRUBRIEK 
Nog in de loop van dit jaar 
zullen wij een middenstands
rubriek openen in dit blad. Zij 
zal worden verzorgd door Rei-
mond Mattheyssens, volksvert. 
Tijdens het debat over de pen
sioenen in de Kamer, kwam 
onze Antwerpse verkozene met 
klem op voor de verhoging van 
het pensioen der zelfstandigen. 
Niet zonder spot, herinnerde 
hij de socialistische minister 
Leburton — die nu geen cent 
vindt ora genoemde pensioenen 
te verhogen — aan diens eigen 
wetsvoorstel waarbij deze t»t 
30.000 F zouden worden ver
hoogd. 

Hij verzo^,ht de minister — en 
niet de C.V.P zoals verkeerde
lijk in het « Beknopt Verslag » 
stond — van dit voorstel no 
een wetsontwerp te maken. 

Hij weigerde zijn Vlaamse part i j 
genoten te ontvangen ! 

Onze lezers weten dat we sinds 
Jaren schrijven dat de kleurflamin-
ganten onmachtig zijn en waarde
loos op Vlaams gebied als ze minis
ter worden. Moeten er dan nog im
mer meer bewijzen zijn. Het spel
letje duurt reeds 131 jaar. Moet het 
nog even lang duren ? 

BELGISCHE SOLIDARITEIT 
Niet voor niets zijn de Limburgse 

mijnwerkers ontevreden over het 
kompensatiestelsel In de Belgische 
mijnen. 

Wij kregen onderstaand statis-
tiefcje in handen i.v.m. het gemid
deld dagloon der mijnwerkers in het 
Kempisch bekken en in Wallonië ; 
Kempen : 1957 : 288,06 F. 

1958 : 297,98 F. 
1959 : 300,09 F. 
1960 : 305.30 F. 

Wallonië 1957 : 295,61 F. 
1958 : 303,23 F. 
1959 : 305,50 F. 
1960 : 310,88 F. 

Niet alleen betekent dit voor onze 
Kempische mijnwerkers een gerin
ger dagloon voor hetzelfde werk 
maar bovendien zal dit later een 
niet geringe weerslag hebben op 
hun pensioen. Bovendien kennen de 
Kempische mijnen een veel groter 
aantal gedwongen werkloosbeidsda-
gen dan de Waalse mijnen. Tijdens 
het eerste semeter van 1961 legden 
31 Tan de 67 Waalse mijnen minder 
dan 6 gedwongen werkloosheidsda-
gen op en slechts twee badden er 
twaalf. Het ganse bekken had ge
middeld slechts twee werkloosheids-
dagen (op 6 maanden). 

Het Kempisch bekken daarente
gen in dezelfde periode gemiddeld 
16 ! Vier van de zeven mijnen ken
den echter 20 tot 31 werkloosheids-
dagen ! En dat terwijl de Limburgse 
mijnen de best renderende zijn van 
België; de dagproduktie per man b.v. 
ligt er 600 kg hoger dan in Wallonië 
Maar Ja, het huidig solidariteitssys-
teem vraagt offers, uitsluitend van 
de Vlamingen t.o.v. de Walen na
tuurlijk. Het moest eens omgekeerd 
zijn. Reden te meer waarom wij er 
goed moeten op letten hoe het toe
komstig Kolendirectorium er zal uit
zien. 

KOLENDIRECTORIUM 
Het Kolendirectorium, zoals het 

opgevat is in het regeringsontwerp, 
is een uiterst gecentralizeerd li
chaam, dat ingaat tegen de geest 
van de regeringsverklaring, waarin 
beginselen van decentralizatie en 
regionale ekonomie werden opge
nomen. 

De E.G.K.S. zelf onderscheidt in 
België 2 afzonderlijke complexen : 
het Kempisch bekken en anderzijds 
de zuiderbekkens. Het Kempisch 
bekken alleen produceert trouwens 
— ondanks hogergenoemde rem
mingen - 60% van de industriekolen 
en 42% van de totale Belgische ko-
lenproductie. Cijfer dat trouwens 
ieder jaar stijgt, zodat binnen en
kele jaren ie Kempen meer dan de 
helft van de totale Belgische kolen-
produktie zal leveren. 

Het Kolendirectorium — princie-
pe waar wij voorstander van zijn <— 
mag in zijn huidige vorm niet aan

genomen worden omdat het Lim
burg definitief in een minderwaar
digheidspositie dringt. Er worden 
immers drie complexen voorzien : 
Henegouwen, Luik en Limburg. 

Vandaar dat de Volksunie voor
stander is van de oprichting van Z 
regionale directoria -f- adviserende 
raden. Een voor de Kempen en de 
andere voor de Zuiderbekkens. Onze 
mandatarissen zullen trouwens ons 
standpunt in detail laten kennen 
zodra het ontwerp in het parlement 
opnieuw ter sprake komt. 

HALLE 
De doelbewuste aanslag van de re

gering: op het taairegime van Halle 
en de randgemeenten heeft een golf 
van verzet losgelaten. Na de motie 
• a n de V.V.B.-Halle is er nu ook deze 
van de V.T.B.-HaUe. Wij volgen deze 
zaak met de grootste aandacht en 
sijn niet zinnens deze geniepige slag 
te inkasseren. Wanneer redelijkheid 
niet helpt, wanneer de wet straffe
loos wordt verkracht, dan zullen wij 
niet aarzelen onszelf met eigen 
middelen te verdedigen. Brutaal als 
' t moet. 

KANDIDAAT OPVOLGERS 
De pronostieken over de opvol

ging van kardinaal Van Roey gaan 
hun gang. Brave zielen verwachten 
een goede Vlaamse aartsbisschop. 
Dat ze die droom voorlopig maar op 
xij zetten. De Kerk past zich door
gaans aan bij de heersende opvat
ting in de staat. Dat bewijst gans 
haar geschiedenis. De heersende op
vatting in België is de unitaire. Zo
lang dit zo blijft is er weinig beter
schap te voorzien. Is men soms de 
bonding van de zeer Vlaamsgezinde 
bisschop De Smet vergeten bij de 
verkiezingen van 1958 ? Zal het dan 
nooit beteren ? 

Jawel, naargelang het Vlaams na
tionalisme groeit in macht zullen 
onze herders vriendelijker worden. 
Triestig ? Jawel! Maar het is zo. 

MOOI GESCHENK 
Sinds 1 augustus zijn de tarieven 

voor goederenvervoer bij de N.M.B.S. 
op een fantastische wijze verhoogd 
en dit zonder enig voorbericht aan 
de regelmatige verbruikers. Een 
postcollo tot 5 kg kostte vroeger 
20 F.; thans bedraagt de prijs 24 F., 
hetzij een verhoging met 20%. Ge

wone vrachtzendingen tarief 2 (de 
meest gebruikelijke) ondergaan een 
verhoging van gemiddeld meer dan 
100%; de prijzen voor vervoer van 
goederen worden zo maar ineens 
verdubbeld. 

De grootste slachtoffers hiervan 
zijn de handelaars en de kleine ni j 
veraars — niet de groot-industrie ! 
— die hun prijzen voor vrachtvrij-
levering hebben berekend voor iran 
kliënteel en die nu plots voor de ge
volgen staan. 

Is dat het begin van de sanering 
die de regering ging doordrijven ? 

HALLE, TWEEDE FRONT 
Het is een geliefkoosd argument 

van de voorstanders van het staats
onderwijs te beweren dat de Kato-
lieke scholen eveneens hun frans-
talige scholen in Vlaanderen ver
menigvuldigen. 

Welnu deze beschuldiging doet de 
waarheid geweld aan. Te Halle 
werden sinds enkele jaren de frans-
talige klassen in het vrij onderwijs 
afgeschaft. Terwijl het bestuur van 
het ateneum kinderen In de frans-
talige lagere Idassen aanvaardt die 
geen Frans kennen ! De inspektle ? 
Met behulp van de aebtereenvol-

*t Allenkante verschijnen reeds pffichesvooi 

de Mors op Brussel van 22 oktoLer o.s. 

Werk ook mee oon deze monifestot-ie von 

Vloomse m o c h t : bestel een flink oontol 

offiches door storting op P.R. 8659.76 van 

VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL EN 

TAALGRENS, Van Proetstroat 28, Brussel 1. 

Prijs : 2 F per exemplaar; 

vanaf 100 ex.: 1,5 F; vanaf 250 ex.: 1 F. 

gendc franstalige ministers werd 
dat in de praktijk afgeschaft. Sinds 
acht jaar was er geen inspektie 
meer te Halle voor de transmutatie
klassen (lees Franse klassen)! 

Wij weten eveneens dat het frans-
talig klein seminarie (=kollege) te 
St. Truiden van dit schooljaar af 
verdwijnt. Het werd overgeplaats 
naar St. Roch-Ferrière. 

Ook het franstalig hoger handel-
onderwijs van de Jezuiten te Ant
werpen is sinds een paar jaar ver
dwenen. 

Op het ogenblik dus dat de Ka-
tolieken, onder druk, geleidelijk hun 
franstalig onderwijs opgeven willen 
sommige linksen de staat de frans
kiljonse rol van Mechelen doen 
overnemen. Evenals Mechelen ons 
op zijn verfransingsweg vindt zal de 
staat ons vinden. 

En eveneens onder het oude 
Vlaamse slagwooil^ : Erop en erover. 

NAAR DIKSMUIDE 

(Vervolg van blz. 1) 

ralie begrijpt niet ileeMs, hee zij ajhiciih 
zou doen aan de vereiste eerbied voor dt ( 
doden door op deze grote volkse bijeen' 
kormt blijk te geven van goedkeuring of; 
afkeuring. De vrijzinnige Vlaamngezinden 
— men zal hun aantal en oprecht held ' 
niet betvnslen — betreuren dat zij zich • 
op de IJzervlakte voelen alt vreemde een-i 
den in de bijt. 

Al deze he.le en halve bezwaren zullen 
ons, nationalisten, echter niet beletten dit, 
jaar zoals in het verldeen naar de IJzer^ 
vlakte te komen. Alleen de m</.«jïal« 
Vlaams-natlonale aanwezigheid is een st» 
vige waarborg voor de verdere gunstigt 
ontwikkeling. Dank zij deze aanweziglieid 
worden de IJzerbedevaarten wat ze horen 
te zijn : het bindteken lussen allen die, 
op het partijpolitieke vlak of elders, }iet 
verwezenlijken van het Ijzertestament al» 
hun leveruopgave beschouwen. 

T.y.O. 

1^^ M M ^ ^ ^ 

• \ 
i 

DEGRELLE WEET 

TE VEEL 
Dezer dagen hebben wij in het blad « Deutsche Saar » een 

opvallend stukje gelezen onder bovenstaande titel, van de hand 
van Klaus Borschert, Madrileens korrespondent. Over de mis
lukte ontvoering van de «leider» schrijft hij het volgende : 
«Deze onderneming van enkele jonge fanatici werd van Bel
gische zijde aan de Spaanse politie verraden, zodat het gemak
kelijk viel de ontvoerders die in kleine groepen over de grens 
waren gekomen, aan te houden. De grond voor het verraad ligt 
voor de hand. Degrelle weet te veel over hooggeplaatste Bel
gische personen. In Madrid is men overtuigd, dat de Spaanse 
politie een wenk kreeg uit Brussel waar men een terugkeer van 
de « Chef » voor alles verhinderen wil ». 

Het blad zegt dan dat op een mogelijk proces te veel vuile 
was uit de voeten zou gedaan worden waarbij vele vooraan
staanden in het gedrang zouden komen. 

Eigenaardig is in dit verband ook wel dat de oplage van 
Degrelles boek «La Cohue de 1940 » praktisch helemaal door 
onbekenden werd opgekocht. 

« Deutsche Saar» schrijft verder dat men te Brussel weet 
dat Degrelle in het bezit is van bezwarende dokumenten en dat 
bij er tevens voor gezorgd heeft ze in goede handen te geven, 
zodat zij onmiddellijk openbaar gemaakt worden indien er wat 
met hem moest « voorvallen ». 

We laten deze beweringen natuurlijk voor rekening van het 
'Duitse blad. Het is inderdaad totaal ondenkbaar dat er ook 
maar één letter waarheid in zou schuilen. Vraag het maar aan 
Spaak! 

* 
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De Berliner Luft is — naar de geijkte uitdrukking _ 
« dicke Luft » geworden. Zoals elders in dit blad wordt betoogd, 
kwam de Oost-Duitse maatregel niet onverwacht. Hij veran
dert trouwens weinig aan de elementaire gegevens van het 
probleem. In de Westerse hoofdsteden beseft men dat volko
men en men is er dan ook in de eerste plaats om bekommerd, 
te beletten dat in de huidige situatie ernstige incidenten zou
den plaats grijpen. De belangrijkste verandering is nl. het feit 
dat de emotionele geladenheid die altijd ruim voorhanden was 
In de voormalige Rijkshoofdstad, tot ontlading zou komen In 
de buurt van het zopas neergelaten stuk IJzeren Gordijn. Het 
ontbreekt niet aan wijze en kalmerende raadgevingen van Wes
terse zijde aan het adres zowel van de Oost-Berlljners als van 

.de West-Beriijners. Deze raadgevingen worden echter nogal 
eens doorkruist door de noodwendlgheden van een propaganda 
die gericht is op de Bundesrepublikeinse verkiezingen in sep
tember a.s Er bestaat nog steeds een reële kans dat de een of 
andere Berlijner het hoofd verliest en de sneeuwbal gooit die 
tot een mcidenten-lawine kan leiden. Aan beide zijden van 
het Gordijn echter is men zich reeds rustig aan het installe
ren in de toestand. 

Zoals gezegd, het fundamentele probleem blijft onveran
derd. Er kan niet genoeg herhaald worden dat het ook en voor
al aan Amerikaanse misdadige dwaasheid te danken is, dat 
Berlijn tot een probleem werd. De koncessies die wijlen prezi-
dent Roosevelt in de jaren 1943-1945 totaal overbodig aan zijn 
« friend, the great warrior » deed, zijn een rampzalige erfenis 
geworden. Men kan het de Russen nauwelijks ten kwade dul
den dat zij deze koncessies thans als definitief verworven be
schouwen; het tegengestelde zou inderdaad een in de geschie
denis uniek voorbeeld zijn van een grote mogendheid die be
dankt voor de voordelen die haar op een schaaltje werden aan
geboden. Of men het betreurt of niet : Amerika heeft eenmaal 
aan Rusland het geschenk Oost-Duitsland en Oost-Berlijn aan
geboden. Deze ongehoorde vrijgevigheid kan niet meer ongedaan 
gemaakt worden zonder oorlog. 

Van Russische zijde is het behoud van het geschenk in de 
gegeven omstandigheden een axioma. Om presttge redenen| 
staat het Kremlin er op, vroeg of laat met Oost-Duitsland een 
vredesverdrag af te sluiten. Eveneens om prestige redenen wen
sen de Westersen geen afbreuk te zien doen aan de schamele 
rechten die zij zichzelf in West-Berlijn hebben voorbehouden : 
vrij verkeer tussen de Hoofdstad en West-Duitsland, toegang 
tot de hoofdstad voor Westerse troepen. 

Intussen blijft tussen deze prestige-eisen voldoende ruimte 
over om vroeg of laat toch tot een akkoord te komen. Noch het 
Oosten noch het Westen heeft veel zin om van Berlijn een ca
sus belli te maken. 

Men wordt slechts even huiverachtig wanneer men bedenkt, 
hoe traag de Westerse reaktie op de Oost-Duitse maatregel volgt. 
De idee van ekonomische sankties wordt in de meeste Westerse 
hoofdsteden verworpen. Het is niet recht duidelijk met welke 
middeJen men denkt te antwoorden op wat men dan toch « een 
aanslag » wenst te noemen. En daarmee zitten we volop In de 
dubbelzinnigheid. Het gaat inderdaad niet op thans de maatre
gelen — hoe onmenselijk ze ook zijn van louter moreel stand
punt uit — een < aanslag » te noemen nadat men jarenlang 
niets heeft gedaan om deze maatregelen onmogelijk en overbo
dig te maken. 

Er zijn daarnaast waarheden die men angstvallig verzwijgt. 
Men heeft destijds in een bui van goedgeefsheid de helft van 
Europa met Beriijn versjachert aan de Russen, zonder dat men 
de Europeanen daarover had geraadpleegd. Men voert vandaag 
een Benijnse politiek zonder dat men zich heel veel aan een 
Europees standpunt gelegen laat. Zulks is erg; erger is nochtans 
dat Europa nog steeds geen alternatief heeft gesteld voor de on-
Europese politiek zowel van het Oosten als van het Westen Rest-
Europa laat zich, na in het dwangbuis van 1945 te zijn gestopt 
daarover vandaag het N.A.T.O.-uniform aantrekken Het vraagt 
zich s'echts af en toe beangstigd af, wanneer men in Washing
ton c^nieuw een bui van vrijgevigheid zal kennen. Het zou zich
zelf echter, mits de nodige moed en verbeeldingskracht, uit
gaande van het feit dat noch het Kremlin noch het Witte Huis 
aan prestigeverlies wensen te lijden, een redelijk onderhande-
lingsplatform kunnen verschaffen. 

Europa zou kunnen doen wat anderen met zoveel succes in 
de wereld doen : munt slaan uit het Amerikaans-Russische op
bod. Maar daarom zou het moeten neutraal zijn. 

En juist daarom wellicht is neutraUteit geschrapt uit alle 
woordenboeken die hun imprimatur buiten Europa krijgen Het 
heet dat men tegenover het kommunisme onmogelijk neutraal 
kan zijn. Is misschien dat de reden waarom men de helft van 
Europa eens en voorgoed heeft belet, nog nooit neutraal te zi jn ' 
De he'ft namelijk die men heeft kadeau gedaan aan de Russen. 
De helft die men thans zo graag doodzwijgt. 
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Brandpunt Berlijn 
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De Oost-Duitae autoriteiten bebben 
werli gremaakt van hun oude bedreiginf ; 
einde vorig:e week begon de Volkspolizei 
de grena tussen Oost- en West-Beriljn 
hermetisch te sluiten. Deie maatregel is 
helemaal niet onverwacht gekomen. Een 
paar weken geleden reeda werden enkele 
beperkingen aan het grensverkeer opge
legd; vooral de 50.000 « grensarbeiders » 
— Oost-Berlljners die In West-beriljn gin
gen werken — werden onder zware druk 
gezet. De internationale spanning om Ber
lijn had het cijfer der vluchtelingen met 
sprongen naar omhoog gedreven zodat op 
sommige dagen bijna 2.000 mensen de zo
ne ontvluchtten om in het Westen een 
nieuw bestaan op te bouwen. 

Het is In de allereerste plaats het pro
bleem van de massale vlucht uit de zone 
dat de Oost-Duitse regering er toe aan
gezet heeft Berlijn — het grootste « gat » 
tn het IJzeren Gordijn — thans definitief 
af te grendelen. Niet alleen werd het hele 
Oost-Duitse ekonomische leven door deze 
vlucht voortdurend ontredderd, maar in 
de koude propaganda-oorlog was de vhicht 
naar het Westen wellicht het meest spre
kende en meest overtuigende argument te 
gen het kommunisme. Alle prestaties van 
de Sovjets, alle partijprograxnmas en op
timistische verklaringen van de heren uit 
het KremHn stuitten steeds af op de vast
stelling dat, wanneer miljoenen een regi
me trachten te ontvluchten, dit regime be-
zwaariljk een paradijs kan worden ge
noemd. 

In grote lijnen klopt dat wel. Er zijn in 
verband met de vlucht uit Oost-DniUland 
echter enkele bedenkingen te maken en 
enkele feiten te citeren die door een gest
roomlijnde berichtgeving graag worden 
vergeten. Een blad dat zijn lezers in alle 
objektivltelt wil voorlichten, kan aan de
ze bedenkingen en feiten niet voorbijgaan. 

Zoals gezegd was — om ekonomische en 
propagandistische redenen — het vluchte
lingenvraagstuk één der warmste fronten 
In de koude ooriog. Op dit front werd ge
vochten in het Oosten tegen de vlucht _ 
dat vergt wel geen betoog — en in het 
Westen voor de vlucht. Op dit front wer
den aan Westerse zijde zware wapenen 
ingezet : de radio (vtforal de BerUjnse 
«ender H.I.A.S.). de Inlichtingsdlensten en 
tenslotte de sociale verlokking. 

West-Duitsland heeft handen te kort. 
Het « Wirtschaftswunder » heeft gezorgd 
voor een hoge levensstandaard en een 
luxueus bestaan. De Duitse Industrie werft 
arbeidskrachten zowat overal in Europa 
en met name in België en Nederland die
nen de autoriteiten strijd te lev-ren tegen 
een « zwarte arbeidersmarkt ... Sinds jaren 
heeft deze Industrie haar blikken naar h-t 
Oosten gericht : aan^rving van Oost-
Duitsers is niet alleen betrekkelijk eenvou
dig, het wordt daarenboven nog een soort 
vaderlandsievende daad. Een zeer hoog 
percentage van de vluchtelingen uit het 
Oosten zijn dan ook technici en vakarbei
ders die worden aangetrokken door de ho
ge West-Duitse Ionen en die het Oosten 
ontvluchten nadat ze - rechtstreeks of 
onrechtstreeks — voorstellen uit h-t Wes
ten hebben ontvangen. In Berlijn waren 
talrijke (c arbeidsbureau's » die — vla al 
leriei kanalen - zich bezighielden met de 
werving van Oost-Duitse technici. Deze 
operatie had meer dan een voordeel • ze 
voorzag in de nood aan arbeidskrachten 
en ze ondermiinde voortdurend de Oost-
Duitse konknrrentie die _ vooraj In de 
onderontwikkelde gebieden — zich sch-r-
per b^on te doen voelen. 

Naast degenen die naar het Westen 
kwamen omdat het leven er gemakkelijker 
en luxueuzer is. waren er de talloze avon
turiers diie tiiet het regime vhiohtt«n. 
maar wel hun echtgenote, hun strafdos
sier, enz. Hun aantal was zeer groot. 

Tenslotte waren er de vluchteltagen die 
om pohtieke redenen het Oosten de lug 
toekeerden. Volgens West-Duitse cij. e 4 
(Ministerie Heel-Duitse Aangelegenheden) 
bedroeg hun aantal slechts ongeveer een 
vierde van het totale aantal vhichte'ln-
gen. Engelse schattingen lagen nog bedui
dend lager. 

Niet aUeen kripto-kommunisten hebben 
deze cijfers en feiten gehanteerd. Vier 
maanden geleden wees men er bvb. van 

T'eef Koioot. Schild en Iwoord van Vlaanderen! 

protestaiitse zijde te Berlijn op dat de 
voortdurende vlucht van geneesheren naar 
het We«tea een belangrijg mored pro
bleem stelde. Men noemde het ongeoor
loofd dat een arts inging op betere aan. 
biedingen In het Westen en daarvoor zijn 
patiënten in het Oosten tn de steek Het. 
De Britse « Financial Times » van 25 juli 
JL wees tenslotte nog op een ander aspekt 
van het vluchtelingenprobleem door de 
nadruk te leggen op het minder-bekende 
feit dat voor ledere vier vluchters naar 
het Westen, er een West-Duitser naar het 

Oosten vlucht Van 1954 tot I960 trokken 
hiderdaad zowat 600.000 West-Duitsers 
naar het Oosten. 

Wanneer men daarbij bedenkt dat fn de
zelfde periode nog ongeveer een mil toen 
West-Duitsers naar elders uitweek en dat 
bvb. het Franse Vreemdelingenlegioen 
jaarlijks duizenden jonge Duitsers ronselt, 
dan hoeft men daaruit niet af te leiden 
dat West-Duitsland een hei Is. 

Maar men moet met de interpretatie van 
cijfers betreffende Oost-Duitsland even 
voorzichtig zijn ! 

De tijd schrijdt onbarmhartig voort, ook in de verlofmaan
den. Langzaam maar zeker nadert het ogenblik dat In de Wet
straat de politieke aktivlteit gaat hernemen. En alles laat voor
zien dat het schouwspel van bij de hememing boeiend, zeer 
boeiend zal worden. 

De V.V.B., die In de afgelopen weken en maanden flink 
werk heeft geleverd, heeft dezer dagen een Inventaris van het 
poUtleke leven gemaakt. Deze inventaris klopt in grote lijnen 
met wat wij hier het laatste paar weken hebben betoogd. De 
Volksbeweging stelt vast dat de regering een «veeleer ontgoo
chelende Indruk > maakt; deze zeer diplomatieke omschrijving 
kan niet verbergen dat men ook in Vlaamse kringen buiten het 
Vlaams-nationallsme de ploeg Lefèvre-Spaak — waarvan men 
een ogenblik zoveel verwachtte — voorlopig nul op het rekwest 
geeft. De VMB. klaagt vooral aan het schandeUjk manceuver op 
Buitenlandse Zaken, het bezoek van franssprekende ministers 
aan Vlaanderen, de centralistische regeringsontwerpen zoals het 
kolendirectorium, het uitstel en de dubbelzinnigheid inzake het 
probleem Brussel-Taalgrens. 

De opsomming van de V.V^B.-grieven — men zou ze kunnen 
aanvullen met een eindeloze reeks andere grieven — is het zo
veelste bewijs dat de nationallteitenstrijd In België op aUe fron
ten tegelijk wordt uitgevochten. Hoeveel eeuwen achter ons ligt 
Ie tijd van het louter taalflamingantisme ? "mans, JLp 196i, 
vordt een totale oorlog gevoerd : zowel op het kulturele als op 
üet sociaal-ekonomische vlak. De vaststelUng Is niet nieuw; ze 
Herinnert er alleen aan dat de Vlaams-Waalse tegenstellingen 
— een paar jaar geleden nog doodgezwegen of gemlnimaUzeerd 
— werkelijk het fundamenteel probleem, het politiek probleem 
flummer één In België zijn. Niemand zal het nog ontkennen! 

Maar niet iedereen trekt er de nodige konkluzies uit. Nog 
altijd worden er < flaminganten > — een epiteet dat zich koppig 
handhaaft tegen alle klaarblijkelijkheden In — bereid gevonden 
om in de eerste plaats de zgrx. « hogere belangen » te dienen. Eén 
dezer trieste sinjeurs is dhr Van Elslande die zich verder bUjft 
vastklampen aan zijn vernederend adjunktschap, terwijl zijn 
minister de streek rond de woonplaats van de adjunkt grondig 
aan het verfransen is. In dit opzicht altans is de formulering 
van het V.V.B.-inventaris ongelukkig : er heerst helemaal geen 
dubbelzinnigheid over het probleem Brussel-Taalgrens. De re
gering geeft ondubbelzinnig haar bedoeling te kennen om nog 
gauw — vooraleer men aan de definitieve regeling van het pro
bleem toe is — één der Waalse wensdromen te verwezenlijken 
de franstalige brug van Waals-Brabant naar Brussel, het ver-̂  
anderen van het franse eiland Brussel in een schiereiland. 

Er is niet alleen de zaak van de franstalige klassen te Al
semberg en te Halle. Er is méér en erger. Te St-Genesius-Rode 
krijgt een franstalige vrije school dit jaar weer de subsidies die 
haar verleden jaar ontzegd werden. Te Linkebeek ontvangen 
twee transmutatieklassen, tegen de wensen der gemeente in, 
subsidies van het Departement van dhr Van Elslande. 

Inmiddels breidt dhr Renard zijn aktieterrein méér en méér 
Uit naar de hoofdstad. Op het asfalt der Brusselse lanen verschij
nen steeds talrijker de gekalkte letters < M.P.W. ». In Wallonië 
zelf wordt de laatste hand gelegd aan het Renardistische offen
sief in september 

Op wie en op wat kan Vlaanderen in de komende weken ^n 
maanden rekenen ? Niet op de regering; dat is nu wel i e d e r e ^ 
duidehjk geworden. Niet op de CVP. die in deze regering weer 
maar eens de beschamende lakeienrol speelt. Niet op de socia
listen die in Wallonië aan Renardistisch en dus anti-Vlaams 
opbod doen en in Vlaanderen ontsteld en onthutst een evolutie 
achtemahinken die zij nimmer voor mogeUjk hadden gehouden. 
Het Dickensiaanse woord van de meer dan tachtigjarige en al 
flink wat minder luciede Huysmans in de Volksgazet zal niets 
daaraan veranderen : de aküe van Renard moge dan al 
«humbug > zijn, de Vlaamse B.S.P.-ers hebben tegenover die 
humbug mets, maar dan ook niets te stellen. Van de liberalen 
hoeft nauwelijks gewag gemaakt worden. 

Er zijn de kultuurverenigingen, er is het Aktiekomltee, er is 
de Vlaams-naüonale partij. Di t deel van het Vlaamse volk dat 
door dik en dun het «Vlaanderen eerst > bUjft belijden Een 
minderheid welUcht nog. Maar zulks bewijst alleen dat het spel 
in de Wetstraat een schimmenspel is geworden. Steeds breder 
wordt de kloof tussen deze Wetstraat en de werkelijke volks
kracht in Vlaanderen. Er zijn er, die het betreuren. Zij komen 
wat laat, want jarenlang hebben ze deze volkskracht de toegang 
tot de Wetstraat ontzegt. 

Het schimmenspel met de « hogere belangen > is thans uit
gespeeld. 
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KULTUUR, KOP EN KAAS 
In « SPELDEPRIKKEN » schrijft Elle 

het volgende : 
« Op een studiedag van de Lod. De 

Raet Stichting hoorde Ik eens een Neder
lands Professor beweren, dat « Kiütus en 
Kuituur » met K te Duits klinkt, dat de 
Franse C beter was, en... dat do K trou
wens geen echte Nederlandse letter Is ! 

Och. kom, Hooggeleerde Heer Professor 
uit Nederland, wi] kennen nochtans mrer-
dere goede Nederland.se woorden die met 
een echte K beginnen. Nemen wl] bUvoor-
beeld een.s de woorden «Kaas »en «Ko3«. 

Blie heeft ongetwijfeld de Nederlandse 
hoogleraar (« professor » wordt meer aJs 
aan-spreektitel gebruiktt m.1 niet juist 
begrepen De Nederlanders zijn nl. sub
tieler en fijner In hun expressie 
dan de Vlamingen. In het geheel van de 
lezing vertolkte onze Nederlandse vriend 
de publieke opinie in Nederland en niet 
zün eigen mening. Spijtig dat deze « fi
nesse » aan Elle ontging. 

Wat nu de dienere grond van de zaak 
aangaat nl. het nogal overdreven en zie-
keliike antl-Du'tso .•sentiment bij sommi
ge Noord-Nederlanders en de reactie van 
Elle met Kaas en Kon d! K^^P!KOP het 
voegende ; 

1 De algemeen-Nederlandse samenho
righeid wordt alzo niet gediend en m.1. is 
ze essentieel voor V'aanflrnns gibes'-elijlce 
ontvoogding 

2 Het bevorderen van deze samenhorig
heid eist wederzijdse -verdraagzaamheid 
IN CASU dat de Vlamingen er begrip v.oor 
onhrengen dat het volksgevoel In Neder
land .soms extreem anti-Dnit,s Is en de 
Nederlanders van hun kant verstaan dat 
de geschiedenis van de bezetting in Bel
gië niet dezelfde is als in Nederland Zon
der b"=;riD en verdraagzaamheid, goede 
vriend Elie. komt er niet.= in h r i s van een 
alfreme^n-Nederlandse cultimr'ntegratip. 

3. Terloops wil ik er aan toevoegen en 
mii in krasse Vlaamse woorden uitdrukKen 
die men In de Vo'k.sunle niet altijd 
schuwt : het anti-Hollandisme van som-
mig» Vlaamsp-nationa/listen die voor de 
oorlog blakende « Dietsers » waren is een 
Id'ote uiting van een parochlalistische 
halfcultuur van pretentieuze dorpslntellec-
tuelen. (Met aJle respect voor het platte
land n 

4 Waren wij maar « Kaaskoppen » ! Wij 
zouden er beter aan doen, ons i r onze uit
wendige verschijnlngFvorm'-n en « coiffu
re » d.w.z. in onze LEVENSSTIJL op het 
Noorden te oriënt.eren dan op Bnissel op 
P a r j s 

B°ste Elle In alle oprechtheid en conse-
kwentie : het gebruik van de scheldnaam 
« Kaa-skop » oast niet In een Vlaams-na-
tonali.stisch blad Uwe mening is we! op 
haar olaats in het orgaan van een Belgi-
cistlsfhe Peuole of Pourquol-Pas maar niet 
ir de VOLKSUNIE U moest weten dat 
vele lezers van de Volksunie geleden heb
ben voor hun algemren-Nederlandse over-
t'i 'eing. die men uit Vlamingrn — haa t 
al." nazi — gezindheid heeft afgeschilderd! 

M. Vfin Haegendoren. 
RIDAKTIE 

Wij kennen Dr Mnurits Van Haeffpn-
doren als een onvermoeibaar voorvechter 
van de toenadering Nederland-Vlaandcren 
en we zijn hem daarvoor van harte dank
baar. Dl» gezegi, merken wij op dat bi j 
zich vergist over de gevoelens van Elle. 

Het is niet omdat men een grapje ver-
lelt over een Noordnederlander dat men 
hen niet lou waarderen en op enkele ge
bieden hen niet als voorbeeld zou willen 
nemen. 

Verder verhengen we er ons over dat 
Dr Van Hagendoren eveneens van krasse 
woorden hondt. Tegenover de krasse on-
d-ndrnkklng van Vlaanderen In dit land 
passen krasse woorden en krasse daden. 
WH ziln blij dat hij dat begrijpt. 

Wij geven deze brief, niet omdat de 
Vo'ksunlegetronwen hem zoaden nodig 
hebben want d« brief geeft ook hun ge-
voHens weer. Maar de een of andere ge-
legenheldslezer kan er zijn voordeel mee 
doen. 

CHRiSTEUJKE 
RECHTVAARDIGHEID 

Verleden zondag kwam Ik toevallig in 
de elfuren mis van de Jezuïetenkerk te 
Gent; de preek was in t frans. 

Dit In het Jaar 1961. Terwille van een 
kliek fransdoUe bourgeois die onze Vlaam
se christenen voortdurend in de rug 
echlet, en het hierin roerend eens is met 
de liberale loge. 

Ironisch detail : op de deur s taa t Hei
ligdom van O.L.Vr. van Vlaanderen. Van 
Janus-gezichten gesproken .. 

Wanneer nederlandstalige preken voor 
de duizenden Vlamingen in Luik en Char
leroi ? 

S.E. - Gent. 

VLAAMSE NATIONALISTEN 
DRAGEN HUN 

LEEUWENSPELD 
In groot of klein formaat. 

Te verkrijgen op het 
Hoofdsekretariaat : 
IVIaur. Lemonnlerlaan 
82, BRUSSEL 1. 

UILENSPIEGEL-KAMP 
Geachte Redaktle. 

De bespreking van uw gelegenheld.sme-
dewerker Krispijn van het werk « Veer
tig Jaar UUensplegelkamp » van Gram
mens bleef helaas wat aan de oppervlak
kige kant om het verschijnsel Grammens 
op zijn juiste waarde te beoordelen. 

Wat betekende Grammens en de Gram-
mensaktie positief of negatief ? 

Positief betekende het dat daadwerlce-
lljk toetasten, het overwinnen van de sa
lon- en herbergdiskussles, het overgaan 
tot de daad. Tekenend is in dat verband 
de verhouding Grammens - De Schrijver, 
die In het werk belicht wordt, het kan 
moeilijk beter. 

Positief betekende het dat mede door 
de taaiaktie het toenmalig Vlaams natio
nalisme in het offensief hield, zwaar aan
gevallen als het werd als fascisti.sch. 

Daarom dat die aktie mopllljk hoog ge
noeg kan geprezen worden. Hadden we 
thans nog maar iemand dip ziilk werk 
deed. 

Er waren echter ook negatieve zijden. 
In de eerste plaats dat Grammens moei

lijk in groepverband kon werkrn en zich 
vaak liet roemen, zonder zelf recht ie 
zetten, als de enige daadwerkeülke strij
der voor de Vlaam.se Beweging, wat andere 
vooraanstaande Vlamingen, die zich even
zeer in.spanden, tegen de horst st,uitte 

In de tweede plaat,K de lieperking î an 
de Grammensaktle tot zuivere taaiaktie. 
Er was bv. nog d" vo'lodige sociaal-ckono-
mische politiek die zeker evenveel. 7ici niet 
meer be1ang.stelHng verdiende. Dit had 
Grammens ẑ -lf moeten beklemtonen. 
Grammens was een radi!?ale minimalist. 

geen Vlaams nationali.st Zijn noütiek 
program b^n^rt^t/p hij tot pen punt. 

Dat d" Grammopsaktip anderzijds 
slechts mocpülk was dank zij de stroming 
door het Vlaams Nationalisme in het le
ven geroepen en onderhouden bewijst uit
drukkelijk de nanorlog Een per.sooii alleen 
kan zo geen grote stroming verwpkk"n. 
Wanneer de heer Grammens na de jongste 
oorlog opnieuw zijn werking begon heeft 
hij d't moeten inzien Politiek is groeps
werk en egocentrisme d'ent gemeden te 
worden. 

Nu zon zonder schaduw is moeilijk denk
baar en de gebreken van Grammens wa
ren een gevolg van ziln kwaliteiten in 
zijn egocentrisme lag ziln kracht, m i a r 
ook zijn eenzaamheid 

Wij vinden het verheugend dat de ver-
ej -^isten van Grammens thans algemeen 
PI I ^nd worden En we hopen inderdaad 
dat zijn voorbeeld tal van jongeren tot 
de daad zal aansporen. 

Kpn onde'e - Brussel. 

VRM7PNNPGE VLitMiNriEN 
« Dat u niet aan een ostentat ef anti-

kler'kali^me kunt doen begrijp Ik maar 
dat de « vriizinnigen » genegeerd worden 
Is al even foutief Wij be.spffen dat on-
danlti ons flamingantisme er In een auto
noom - eeuwig - katholiek - dogmatisch -
Vlaanderen, voor ons geen plaats zal zijn! 

Toch zoudt 11 de Vaamse vri jzinngcrs 
enigszins tegemoet kunnen komen In 
plaats van te hameren op de Ipseudoka-
tholieke) rijksuniversiteit te Antwerpen 
zagen wij u liever mee-ijveren fin de 1ste 
plaats) voor de totale ontdubbeling van 
de V.U.B. Hebt u er al eens aan gedacht 
wat een steile Vlaams studentenkorps voor 
Brussel zou betekenen ? 

Tegen verdere verfransing zie ik ge»n 
ijetere dam. » 

RED. : Het eerste deel van bovenstaand 
citaat uit de brief van een Vlaams vrij
zinnige Is tekenend voor het onbehagen 
der vrijzinnige Vlamingen t,o.v. eea kle
rikale overheersing In een toekomstige 
Vlaamse deelstaat. 

Wij l>egrijpen dit ten volle. 
Overigens mag dit de Vlaamse vrljzin 

nlgen geen niinderwaardigheidskomplex 
bezorgren. Wie zegt dat een zelfstandig 
Vlaanderen noodzalr,eIljk een C.V.P.-wtn-
gewest moet zijn. Bij de laatste verkiezin
gen behaalde de C.V.P. in Vlaanderen 
(zonder arr. Bnissel) nog 50,95 % der 
stemmen. Met Brussel slechts 46.60 %. De 
minste vooruitgang van de Volksunie zal 
aan haar volstrekte hegemonie een einde 
maken. Bovendien, in een zelfstandig 
Vlaanderen zullen de politieke verhoudin
gen zuiverder staan. In plaats van de ob
sessie klerikaal - antiklerikaal zullen veel 
mensen duidelijker de tegenstelling kon-
servatisme - progressisme zien, en dat kan 
verrassende gevolgen hebben. 

Wat het tweede pont van de brief be
treft, kan onze lezer gerust zijn. Wij zijn 
evenzeer verdedigers van een volledige ont
dubbeling van de V.U.B, als voorstanders 
van een nieuwe universiteit te Antwerpen. 
Vlaanderen heeft immers nog geen hogere 
scholen te veel. Integendeel. De vraag Is 
dus niet of Antwerpen of Brussel. 

Allebel ' 

1 Zetelfabriek Boterberg | 
i 

1 

= 

1 
^ 

LEDEZIJ DE - LEDE 

Allo*nv*rd«l«r i 

Engel & O 
EIgon produktio 

Uttgobrold gamma 
Aan huil galavard 

Prospoktut 
op varzoal-

TEL. (053) 225.£0 

Voor ladan 
an abonnaa* 

Volkiunla : 
i 20 •/. K O R T I N G 

1 

1 

1 

1 

riiaaaa«aBB«aa««Baa«BB•••••••«•••••••••••••• 

1 BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS 

• 

1 EXPERTISES 
: FISKALITEIT 
: ORGANISATIE 
: BANKKREDIETEN 

• 

1 K. V. 
i J. De Wtndestraat 38 
j Dilbeek 

T. 21.14.58 
> n« 18 u. 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • « > « • • • • • • • > • • • » • • 

i « i 

•rf< 

Op doorgang naar da kust 

• bezoekt hel • 

VLAAMS HUIS 
IJZERLAAN 83, OIKSMUIDE 

Lokaal van de Volksunie 

• Uitbater • 

Leo D e v r e e s e 

r 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

warmo en koude gerechten 

open dag en nacht 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

Wie Gent bezoekt. 

Het stadhuis bewondert, 

loopt zeker even aan bi] RIK, 

In café «RÜBENSHOF» 

BORIUUTSTRAAT 13, GENT ' 

Vraag bt] het Inrichten 

van uw woning raad t>ii 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

• ASSENEDE 

• TEL. (09) 78 50 57 
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IN BELGIË RENDEERT ALLEEN 6EWELD 
Terwijl de Vlamingen van alle slag pro

testmoties publiceren, zich in de pers ni j 
dig maken om hun achterstelling op bui
tenlandse zaken en om de onbeschoftheid 
van een Waals minister; terwijl de Vla
mingen feest vieren en gewetensonder
zoeken houden smeedt de M.P.W. in be
trekkelijke stilte haar aanvalswapen. Met 
haar groei wordt ook de dreiging groter. 
In Brussel is men bevreesd voor het na
jaar : niet umwilie van de aangekondigde 
Vlaamse mars op Brussel maar omwille 
van de aangekondigde strijd van de 
M.P.W. Vlamingen ({ebrulken als strijd
middelen vlaggen, liederen, geskandeerde 
slogans en voetzoekers, Walen gebruiken 
alle middelen, vooral het middel dat In 
België steeds rendeert : geweld. 

Daarom zijn Walen In de ogen van 
Brussel zoveel gevaarlijker, daarom wil 
men ze steeds ontzien, nietw.iar minister 
Spinoy, gewoonlijk op kosten van de Vla
mingen. Enkele protestmotles, enkele 
vlammende persartikels, een betoging met 
wat voetzoekers, een ongevaarlijke inter
pellatie zelfs, dat heeft men er wel voor 
over. 

De Vlaamse Beweging mist het militante 
deel van het volk : de arbeiders. Dat is 
haar grote zwakheid steeds geweest. 

SPINOY EN BENARD 
In « VOORUIT » 7-8-Gl beklaagt Oscar 

de Swacf er zich over dat Renard zich niet 
de wind uit de zeilen laat nemen door 
de verrcg;iande toegevingen van Spinoy : 

« Wij hebben nochtans een minister 
van Economische Zaken, Antoon Spi
noy, die 7ich rekenschap heeft gege
ven van de noodtoestand in de Bori-
nago (n in het Centrum. Hij spant zich 
in om het vestigen van nieuwe bedrij
ven en het uitvoeren van de nodige 
werken, in overleg met J.J. Mcrlot, 
minister van Openbare Werken, te be
gunstigen. 
HiJ heeft aan een commissi'' voor Re-
westelijke ontwikkeling opdracht ge
geven snel een programma if't te wer
ken Hij heeft, ;n samen wc; kmg met 
de openijare besturen, de werkgevers 
en de vakverenigingen van de Borina-
ge en van het Centrum, verschillende 
organen tot .stand gebracht, di3 b'J de 
verwezenlijking van dat programma 
zullen heipen 

De regering vincit .steun bij do A. B. 
VV.-afdelingen van Henegouwen, die 
een memorandum met positieve voor
stellen aan haar leden hebben over
handigd. 
Er kon worden verwach dat de Waal
se Volksbeweging haar -go"dkeur.ng 
zou hechten aan de initiatieven van 
Spinoy — een Vlammg — en van bet 
Henegouwse A.BVV. Dat Is nochtans 
niet het geval 
De Waalse Volk.=beweging bekritiseert 
Sp'.noy en het A.BV.V. Ze verwerpt 
het programma van ontwikkeling van 
de twee Waalse gewesten, die een 
dringend ingrijpen vereisen. 
Ze oordeelt dat dit progi-amma en het 
memorandum van het A.B V V als 
manoeuvers tegen de eenheid van het 
Waalse volk dienen tieschouwd. De 
Borinage en het Centrum moeten 
maar op het federalisme wachten In
tussen moet de wonde blijven bloe
den. 

EJen dergelijke houding bewijst dat 
het federalisme het hoofddoel van de 
W V.B. is geworden. » 

VREES VOOR HET 
RENARDISME 

Deze verreguande toegevingen aan de 
Walen gebeuren ten koste van de in^as-
trialisatie van Vlaanderen, meer speciaal 
van de Zuiderkempen. Sirinoy offert 
daarmee Vlaamse vollisbeiangen op aan 
zijn streven om met alle middelen de een
heid in de socialistische rangen te bewa
ren. Want Spinoy is een uitgesproken 
<i rechtfe » socialist en intieme vUand 
van het (c Benardisme ». 

<c HET VOLK » 11-8 61 schrijft dienaan
gaande : 

« Nu wil men op het kabinet van Beo 
nomische Zaken ook nog de regionale 
expansiewetten -van 1959 een wrong 
geven, om de Borinage en Luik te be-
voordeligen. Weaöse gemeenten krij
gen de middelen om goedkoper kre
dieten en betere voorwaarden aan te 
bieden dan de Vlaamse ontwikkelings
gebieden. Op de buitenland.se inves

teerders wordt druk uitgeoefend om. 
zich in Wallonië te gaan vestigen, ook 
al bestaat daar geen werkloosheid, en 
al zijn er geen arbeidskrachten om 
In de nieuwe fabrieken te gaan wer
ken. 

Maar die zullen dan wel worden aan
gevoerd uit het Vlaamse land, dat Im
mers altijd duizenden mobielen aan de 
Waalse nijverheid heeft geleverd. Van 
bepaalde zijde wordt zelfs aangedron
gen om de naturali.satievoorwaarden 
te vergemakkelijken Aldus hoopt men 
in Wallonië het ni.ipend geboortete
kort aan te vullen met vreemdelingen, 
at alles moet ertoe bijdragen, om het 
Waals overwicht op Industrieel gebied 
te bestendigen, ten koste van de 
Vlaamse volksgemeenschap. Men zal 
minister Spinov scherp in het oog 
moeten houden. » 

TEN KOSTE VAN DE 
ZUIDERKEMPEN 

En <( DE GAZET » 10-8-Bl klaagt de ver. 
waarlozing van Hageland - Zuiderkr-mpen 
aan len v c - ' '» van de Borinage : 

« He' neel werd afgedankt en 
niet ^ en. Jui.st ot een zo moei
lijke yü I v, als het op dreef brengen 
van een minder-ontwikkeld gewest, 
kan Zo maar aan het toeval overge
laten worden ' 
Voor de voortzetting van de werken 
gebeurt n ets, maar hO"gonaamd niets 
meer. Dat wat aanbesteed is, wordt 
afgewerkt maar niemand bekommert 
zich om do voorbereiding van de ont
worpen van df̂  uitb''tingsweg van het 
waterle'd nor'^net, van hot spoor, of om 
de goo'iv-'nring van onteigonings-
plannen, enz. 

Alles looT dan ook hopeloos In de 
war. 
Do industriëlen die zich !n de streek 
wensen te vestigen, verliezen de moed, 
en enkelen .staan on het punt hun 
plannen 1° laten varen Overigens : 
er komen ook g?Pn kredieten meer 
door van het min 's tene van Ekono-
mische Zaken ! En nieuwe initiatle-
vsn. Voor zover er zijn, worden afge
leid naar do Borinage;. 
Want da» is nu het ongelooüijkste : 
voor de Borinage i'̂  de Vlaamse mi
nister van Ekonomi^-'Ae Zaken voort
durend op de bres. Reeds enkele malen 
ging hij ter plaatse, de toelagen a a n 
do Borinage vermenigvuldigen zich, 
het Is nooit genoeg als het over de 
Borinaee gaat ' 

VcV.B. IS EEN Mn ĴAL 
Althans n-ar het oordeel van senator 

Leynen van het « BELANG VAN LIM
BURG » 11-8 61. Onze zeer dierbare ultra-
konservatieve vriend had het immers over 
het kolendirectorium en het standpunt 
daaromtrent ingenomen door onze parti j 
en door de V.V.B. Leynen vindt het opper
vlakkig en naast de kwestie. Bovendien 
zegt hij : 

« Tenslotte aanvaarden we niet, dat 
de mening, die door de ene of andere 
theoreticus in zijn studeerkamer werd 
uitgewerkt, zij het met de allerbeste 
bedoelingen, als het Vlaams « evange
lie » op kolengebied wordt uitgeba
zuind. Als de heren van de Volksbewe
ging het bekken van de Kempen wil
len dienen, zouden ze er aan moeten 
denken vooraf kontakt te nemen met 
de personen en instanties van Lim
burg, die zich sinds jaar en dag met 
deze problemen bezig houden We aan
vaarden in Limburg graag raad en 
we nletc doch we zijn toch ook ge-
hulp van elders, zo kleingeestig zijn 
noegzaam vertrouwd met onze gewes
telijke problematiek, om zelf.standig 
te kunnen denken en om niet bllnde-
Imgs mee te varen in het kielzo« van 
voogden, die we niet kennen, en die 
rich zelfs de moeite niet geven om 
Limburg eens te raadplegen. » 

De V.V.B, zou dus beter zwijgen, want 
op het « Belang « kennen zij de zaak veel 
beter. 

Dat gaan wij niet ontkennen. 
« Het Volk » schreef eens dat het » Be

lang » sterk onder de invloed staat van 
de Société Gtnlrale. 

Frans Tbeeien, v(.rantwoordelijfc uitge
ver van het « Belang » is In leder geval 
administrateur van een filiale van de So
ciété Générale. Alorsse... 

P.M. 

Prijs : 10 F. 
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SINT-JOOST 
De tocht met verkoop van ons blad op 

6 augustus bevestigt de stijgende belang
stelling van de mensen in onze partij 

De volgende tocht heeft plaats op zon
dag 27 augustus Iedereen weze om 
8 uur 45 op post achter de KVS. want 
de tocht Van 27 augustus is zeer belang
rijk. 

SCHAARBEEK 
Bewust van de nood?ask federalist te 

ziin over gans de lijn en indachtig de 
waarheid van de spreuk « halve trouw Is 
half verraad » heeft onze Schaarbeekse 
p-ODflgandist Torfs aanvaard de leiding 
waar te nemen van het Provinciaal Ko-
mitee Biabant van het Algemeen Vlaams 
Vakver'xmd 

Hl] neemt daardoor ook zijn sociale 
verantwooidelijkheid op 7ich ten einde 
met alle moge''jke middeien druk uit te 
oefenen op de unitaire struktuur der vak
bonden, waarvan de Vlaamse werknemei's 
de grootst" slachtoffers zijn. 

LIEDEKERKE 
In naam van de afdeling Liedekerse, 

vragen we het gemeentebestuur wat het 
denkt over het schandaal in het Korps 
van Burgerlijke Bescherming-Bazis Lie-
dekeike, waar voor het ogenbük 6 eenta
lige Walen aan het werk gesteld zijn (dit 
In een eentalige Vlaamse gemeente), dat 
deze 6 Walen het werk ontnemen van 6 
Vlamingen, dat deze 6 V/alen hun taaltje 
willen opdiingen aan een uitsluitend 
Vlaams Korps daar de taalwet hier toe
passelijk Is, verzoeken wij het gemeente
bestuur van Liedekerke, hiertegen te pro
testeren ïoniet zal de Vlaam.se Leeuw 
klauwen in Liedekerke. 

B'LZEN 
Te Bilzen vonden twee vergaderingen 

plaats telkens in aanwezigheid van Wim 
Jorissen waarop de werking m Bilzen en 
omgeving bespioken we-d Een ploeg jon
geren vatte het werk aan 

EIGENBILZEN 
CSeregeld vinden te Eigenbilzen voor-

lichtmgsvergadermgen plaats en telkens 
voor een flinke opkomst Ook op de jong
ste vergadering waarop Drs De Graeve 
over de algemene politiek en Joeef Ernst 
over Overmaas het woord voerden was er 
veel belangstelling. 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJE, 

of ««n pracht 

van on bontmantel ? 

Wendt U vol vertrouwen 

tot het huis 

1 

W. CLAYKENS-NEVEN 

î^ 

OUDERGEMSELAAN 328 
ETTERBEEK - BRUSSEL 
• TEL.: 48.37 01 

Alle inlichtingen 
op verzoek 

DE VOLKSUNIE 

In aanwezigheid van Wim Jorissen en 
Mr Jef Libens vergaderde het kantonaal 
bestuur Bp<aoten werd de ledenslag inten
siever dan voorheen door te voeren Tal 
van nieuwe abonnees kwamen binnen 

HASSELT 
De bestuursleden en propagandisten uit 

alle Limbuigse kantons vergaderen te 
Hasselt op zaterdag 26 dezer te 19 uur 
Hotel Warson, Stationstraat 

P, i3 O-VLAANDEREN 

GAVERE-ASPER 
KOLPORTAGK 

De kolportage in het land van Rode ver
liep bevredigend Vooral de gemeente As-
per, alwaar we de laatste half uur ope
reerden viel buitengewoon mee 

Volgende tocht heeft plaats op zondag 
27 oogst te Heusden vertrek aan de Roe
land om 9 uur 15 
S.O.S. — V.MO. IN NOOD 

We herhalen onze oproep, gebrek aan 
veivoer dreigt de werking lam te leggen 
Aankoop van een andere en giotere radio-
wagen dringt zich op Wie brengt zijn 
geldelijk steentje bij ' 

Men kan het slechts laten geworden aan 
volksvert Leo Wouteis of storten op post-
giro 5974 54 van Rik De Paepe, Bergwegel 
58 Merelbekc 

DESTELBERGEN 
Alhoewel de opkomst met te groot was, 

verliep onze vergadering onder het voor
zitterschap van distriks voorzitter Dr 
Meysman, schitterend Pol Martens gaf 
aan de hand van zijn op kaart aange
brachte gegevens een beeld over de voor
uitgang van de Volksunie in het gewest 
Ledeberg 

Als hulp zal er op zondag 3 septemiser 
met de radiowagen in Destelbergen en 
Beei-velde gekolporteerd worden 

NINOVE 
Onze kolportage gaat verder Op zon

dag 10 september verwachten wt- een rul-
me opkomst van onze militanten Samen-
kom'it Op gewoon uur en plaats 

W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
KOLPORTAGETOCHTEN 

Zonder o!X)nthouden gaan onze militan
ten reeds van na 26 maar t om de veertien 
dagen de baan op en verbre iden zodoende 
duizenden iiummers in al onze gemeen
ten De sympathie en het succes bhjft dan 
ook niet ten achter 

Jonge Vlaams NatiMiallsten, Uw plaats 
is midden ons. n e « n t deel aan onze pro
paganda tochten, zo verzekeren wij de rer-
klezmg van onze volksvertegenwoordiger. 

Meldt U aan bij het propaganda sekre-
t a n a a t 

Mare VandemoorteJ, Delaplacestraat 121, 
St Kruis 

LEFFINGE 

(SLIJPE-WILSKERKE) 
Voor de kolportage van 12 dezer waren 

slechts 2 toelatingen tijdig binnen geko
men En toch werden nog 54 bladen ver
kocht 

Julien Bultijnck spande de kroon met 
de meeste verkoop 

Met te sparen en blijven sparen zal, 
naar wij hopen, de Arr Kas voldoende 
gespijsd worden <«n ook hier een krtpor-
tage-kamionnette te kunnen aankopen De 
buitengewoon geslaagde kolportages van 
Veume, Handzame, Nieuwpoort, Koeke-
lare, Vlissegem, enz zullen dan voorze
ker nog ver overtroffen worden. 

WEEKBLAD 
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VLAAMSE ZIEKENKAb 
Gesticht m december 1951, wettelijk 
erkend bij K B van 16 april 1952 (nr 
1027/4- aangesloten bij O B . Gra-
mayestraat 2, Antwerpen 
Vlaamse Nationalisten, sluit aan biJ 
de VLAAMSE ZIEKENKAS 
Wendt U onmiddellijk tot een der 
onderstaande adressen : 
Antwerpen Centraal Sekretariaat, 
Koningstraat 10, tel 32 3139 
J Lefroid, Ten Bogaerdepleln, Ede-
gem, tel 49 4892 

GEWEST ANTWERPEN : 

Tak Borgerhout A Depauw, Bouw-
handelstraat 22 Boigerhout 
Tak Hoboken en omgeving : Mw K 
Bruelemans, Fodderiestraat 36, Ho
boken 
Tak Merksem en omgeving • J Pee-
ters, Kasterveldenstraat 84, Merk
sem ^ 
Tak Schoten T Lejeune, Rubens-
straat 11. Schoten 

Gewest Brussel A Van Malderen, 
Nmove steenweg 342, Anderlecht 
(Brussel 8). Tel 22 59 53 
Gewest, Mechelen Mw Tuerilnckx-
Thys, steenweg op Brussel 53, Me
chelen 
Gewest Leuven • Rens, Noormann.^n-
straat 73 Leuven 

Gewest Dendermonde • Buggi nho'it 
Ringstraat 35, Hanime 
Gewest Land van Waas • H Pieters, 
Minderbroedersstraat 47 St Niklaas' 
tel 76 26 91 

Gewest Gent-Eeklo J Sleurs Struif
straat 5, Gont 
Gewest Limburg Manu Bran=; St 
Tiiidostraat 7, St Truiden 
Gewestelijke Afdelingen m opncn-
ting In gans het Vlaamse Land 

Te Herdersem-AaNt overleed op 7 augustus 
in de leeftijd van 70 jaar dr trouwe vriend 
Kamiel Rogg-man M/^er r'an een halve 
eeuw heeft Kamiel In de V aams-nationale 
str 'jd gestaan In de p riode tu.ssen de bei 
de wereldoorlogen was hij vitbater van het 
bloeiend Vlaams Huis te Herdersem, hij 
was één der beziele-s van het muziek- en 
ton-'ellrven in de stre k tussen Aalst en 
Dendermonde '\an ren dergelijke verdien
stelijk Vlaming gmg de repressie niet voor
bij Kamiel heeft moedig — met een op
gewekt en vaak kruimig woord — d''ze be
proeving doorstaan 

De begrafenis op donderdag 10 augustus 
werd bijgewoond door honderden vrienden 
uit de hele Denderstreek 
Kamiel, uw talloze vrienden en m-destrij-
ders vergeten U niet 

Te Maldegem overleed op 7 augustus in de 
leeftijd van 52 jaar de trouwe nationalist 
Lode Blomme De uitvaartplechtigheid op 
14 dezer werd bijgewoond door de talrijke 
vrienden die dhr Blomme als medestrijders 
hadden leren waarderen 
Onze gevoelens van deelneming aan he t be
proefde gezin 

Te Maldegem overleed plotseling de oud 
gekende nationalist Lowle Blomme De 
Volksunie Gent-Eekloo biedt aan de fa
milie haar kristelljke deelneming aan bij 
het heengaan van de echtgenoot en vader 

70EKERTJ 
BOEKHOUDER, 30 j bekwaam, ernstig, 
werklustig. Hog Handelsonderw zoekt 
betr asslsent akkotmtant of fiduclaire. 
Schr bur blad L J G . 

Jongeman uit Antwerpen 21 jaar, vraagt 
werk als nachtwaker m warenhuls of fa-
bnek om verdere zelfstudie mogelijk te ma
ken Schr bur blad G A 

V U-propagandist, 29 J, zoekt licht werk, 
o a hovenier, Oost-Vl erf West-VI Sciir 
bur blad R W R 

DAKTYLO-KLASSBERSTBR, Ned Pr 
Eng , zoekt werk in Brusselse omgeving 
Schr burw blad B J 

NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

BERCHEM 
Autokarava»n naar Dik<!mulde op zater

dag 19 augustus 
Vertrek stipt te 2 uur genie-kazerne 

Berchem. 
Leeuwenvaandel niet veigeten 
Gezamenlijk vertrek met het V N J 

BRUSSEL 
De inschrijvingen voor de autokar naa r 

Diksmuide ingericht door de Volksunie
kantons MolenbeekvJette, werden af" . o . 
ten op isaterdag 12 augustus 

Het vertrek van de autokar is vastge
steld op 7 uur 15 en vmdt plaats op de 
Kardinaal Mercierplaats te Jett» 

AALST DENDERLEEUW 
Naar de IJzerbedevaar t ! 
Wij vormen karazaan op de Grote Markt 

en Kerkstraat , aan l<*aal « De Vriend
schap » 

Vertrek te acht uur, zeer stipt. Wij no
digen dan ook, alle wagenbezitters en bus
sen van AaJst en omliggende gemeenten D E N D E R M O N D E 
tilt, daar teverzamelen. 

Vergeet de leeuwenvaandels niet. 

De bus vertrekt te 7 uur 15 op het Dorp. 
Inschrijvingen worden ingewacht toi 18 

dezer op het sekretariaat Sportstrna» ? 
Reiskosten 100 P 
Na de bedevaart verpozen we aan óee. 

ANTWERPEN 
Deelnemers aan de IJzerbedevaart, uit 

Antwerpen en omgeving, die wensen per 
autocar te gaan kunnen inschrijven bij 
Mr. Baetens, Café Den Helder, Suikemil , 
21, Antwerpen (prijs 110 P ) . 

Alle Vlamingen 
groot en klein, 
moeten op 20 oogst 
in 't lokaal 

DE VRIENDSCHAP 
zijn. 

Kerkstr. 9, AALST 
Aan de tapkast : 
Mon Cooman. 

HUWELIJKEN 
Zaterdag 26 dezer, treedt Juffr V m a n e 

Lep'at, dochter van gouv-sekretarls Brus
sel en Mevr Leplat van Kraainem, in het 
huwelijk met Willem Biusselaars. insge
lijks van Kraainem Aan bruid, bruidegom 
en ouders, onze hartelijkste gelukwensen 

Te Mortscl i iaden de 12 augastus in het 
huwelijk dhr Edwin Hendrlcx met MeJ. 
Dewil, dochter van on/e trouwe medewer
ker dhr Frans Dewil Onz" harteliike ge
lukwensen 

Op 5 augustus traden te Mo'tsel m het 
huwelijk R Timmermans met Mej B Se-
gers. Onze hartelijke gelukwensen 

GEBOORTEN 
In het gezin Elza en Dis Nijns-Fonteyn te 
Koningslo kwam, als vijfde in de rij , op 
19 Juli een Marleentje Hartelijk.ste geluk, 
wensen 

In het gezin van Guido Dekeyser en 
Monleke Verstraeten werd een tweede 
zoon geboren die als Jan door het leven 
gaan zal Hartelijk gefeliciteerd 

Te Leuven werd in het gezin Pelgrims-
Robberechts een jongen geboren die Joris 
werd genoemd. On7e oprechte gelukwen
sen 

BI] de familie Jef Bufs-Decoster werd 
een schattig dochtertje, dat Nele gedoopt 
werd, geboren de 9de der oogstmaand. 

Aan het gelukkig gezin onze oprechte 
gelukwensen Boekhoekstraat 83 - Hove 
(Antwerpenl 

> Wie In LfUVfN 
I é» tlfRKnDER niet bezocht, 
1 was In LfUVIN niet 

Oud* Markt 22 

I Algemeen agent voor Belgli 

ABTS 
' H H t ^ W i G OP TIENEN, «4 
» KORBEEK-LO 

U »nf bierfcelder 

• • 

Gevr. Volksunie kameraad vnj handels-
vert verk lampekappen, 20 % commissie 
Lampekappen, Groenstraat. 56, Vilvoorde 

Opgepast voor namaak DORT I 
1 

Het Witt* Paard 
WANDHINGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Paseend en aangenaam lokaal 
vo«f vergaderingen en klubt. 

Bette dranken 
tegen netlfie pr!|zen 

( 
( 
( 

I 

( 
( 

Automobilisten deze onioep is ook voor 
U bestemd . 

Algemeen vertrek te Wetteien op h / t 
Beirnaertplein te 7 uur 

Inschrijvingen ' 
— op het sekretariaat, Ringstraat, 29, 

Ham me. 
— Amede De Mey, Moerstiaat, 40, Weite

ren 
— Dr Van Boxelaer, Margote lO") Wi

chelen 
— Pol Vandei-mai Here, Ros Beyaertsiiaat, 

12, Dendermonde 

DIKSMUIDE 
Op zaterdag 19 oogst 'vooravond IJ/pr-

bedevaart) wordt door de Volksunie (en 
gc/elschapsavond Ingericht In 't « V.aams 
Huis » I.Tzerlaan 83 Diksmuide bij Leo 
Devrees( 

Zoals verleden jaar wordt er een stera-
m ge Biertent opgetrokken 

Vlaams Orkest 
Declamatie, enz 
Korte toe.spiaken door Advoc Guido 

Van In en Dr Herman Le C!ompte 
Iedereen wordt er verwacht. 
Begm om 20 uur 

F f T CN DRINKWARFN 
Volksunie-ers eten en dunken bi) Vo"cs-

unie-^bonnenten in vo'gi nde huiden 
I) Eetwaren . 

Huis DE WILDE, zulvelwinkel, IJ7tr-
laan n- .Ŝ  

JACXSENS firma « De Spar », JJy/"-
la.ip nr 37 

r TEFOOGHE banketbakkerij, IJzer 'ann 
n i ''] 

VAN DORPE viswaren en .andere Gro
te Markt nr 10 
i r Drankgeleg-enheden, bij abonnenton : 

De Vre^-se. « Vlaams Huis », IJzerlann 
n ' R3 

Hil'ewaere, « St Jans Hotel » Knal-
Zuid, nr 1 

Hoornaert, « Café Roeland », I J /e r laan 
nr 75 

Vandendaele « Café Monty », Wetstraat 
nr 83 

Vanthoumout, « Café De Baskuul », Sfa-
tionplaats nr 5 
V N J . - RFKRFTARIAAT 

Het V N J zal te Diksmuide een eigen 
sekretariaat hebben in het « Vlaams Huir» 
aldaar 

GENT 
Vanuit Gent, lokaal Roeland, vertrek 

naar Diksmuide om 8 uur 30 Na de bede. 
vaart gaat het om 15 uur 30 naar Brugge, 
gelegenheid voor bezoek aan Strvaes-ten
toonstelling en stadsverlichting Vertrek 
uit Brugge 20 uur 45 We zijn terug te 
Gent om 21 uur 45 Prijs 85 P Inschrij
ven in de Roeland of bij Guido De Key-
ser 

LEDE 
Autocarreis naar de IJZERBEDEVAART 

op zondag 20 oogst 
Vertrek te 7 uur 30 Pnjs : 90 V Te

rugreis over leper - {Coitnjk - Kluisberg -
Ronse - Voorde - doorheen de Vlaamse 
Ardennen. 

Inschrijving in de lokalen «Volkskring» 
en « Relnaert », Kasteeldreef; bij de af
gevaardigde van het IJzerbedevaart koml-
tee GaUe Jan, Wicheise steenweg 145; bij 
de V T B -bestuursleden J Gravez, Hoog
straat 18, - R Qumtin Nieuwstraat 29 en 
De Smedt Dries Stokstraat 17 

MERKSEM 
Wie nog een van de weinig beschikbare 

plaatsen wil bemachtigen in de autocar 
naar de IJzerbedevaart haaste zich zijn 
zijn naam op te geven aan Frans Peeters 
of in de lokalen « Sportgalm » of « Bloel
ende Biem « 

Prijs : 125 P 

MOLENBEEK 
IJzert)edevaart Diksmuide 

vertrekt te 7 uur 15 aan « 
Aalst » te Jet te . 

Geen inschrijvingen meer 
dig. 

• de aiitokar 
Het IpP'* van 

C&r volle-

BEZOEKT 
NA DE IJZERBEDEVAART 

M ELI-PARK 
A D I N K E R K E 
D E P1\ N N E 

http://Vlaam.se
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OM FRANS TE LEREN 
OOUJEOE SINT-VINCENT 

Soisnies 

,'Speciale klas voor VlamtimnI 

I jarenUnge «ndervindlnt; ' 

Pension: u!ooo > nor lonrl 

' * " ° MÏS.^hlS' "«"B?». werk-; 1 zaaniheld en geloof. i 

ff"»cJtfiJvlng: alle dagen vin 91 

fnles. Tel. 330.16 Solgnl^i * 
6832 

VERFRAKSING REGINT 
AAM RE ZUIGFLES 

(Van onze redahteur) 

In de winkels verschijnen dezer dagen weer de klassieke slogans « Her-
opejiing der scholen ». Dat betekent voor de ouders de tijd om vit te zien 
naar behoorlijk onderwijs voor h\tn kleuters. Zo ook te Brussel waar dit 
c uitzien » voor de Vlaamse ouders vooral van toepassing is. In dit verband 
hadden wij een gesprek met een vader van een gezin van drie kinderen die 
ondersrheidehjk zeven, vijf en drie jaar oud zijn. 

Van die drie kinderen was er eentje in 
de ktnderkribbe en gaat nu over naar i e 
klndertuin De twee oudsten gingen tot 
nu toe naar de kindertuin maar het oud
ste komt vanaf volgend schooljaar in de 
lagere school terecht 

GEEN VLAAMSE ONDERWIJZERES 
Het gezin, dat te Laken woont, zond de 

twee oudsten gedurende drie jaar naar 
de kindertuin van de gemeente Brussel te 
Iiaken waar een zogezegde Vlaamse klas 
drie « Jaren » bijeen bevatte. De klas Is 
maar bij naam Vlaams want de titularisse 
van deze klas, die Nederlandstalig was, is 
drie jaar geleden oo pens'oen gestald. Er 
Is dan een tijdjeiijke plaatsvervangster ge
komen die met moeite enkele Woorden 
Vlaams Brussels kon spreken Na nog een 
paar verander ngen die al niet veel beter 
waren is men uitemdelijk tot de vaststel
ling gekomen — nadat enkele vooraan
staande Vlamingen een onderhoud hadden 
met de Brusselse schepen van onderwijs 
— dat men enkel maar franstalige troebel-
onderwijzeressen kon aannemen die afkom
stig waren uit de Brusselse stadsnormaal-
school waar atieen franstalige diploma's 
afgeleverd worden en waar geen Vlaamse 
afdeling bestaat. Er waren dus geen 
Vlaamse leerkrachten ter beschikking. Die
zelfde vooraanstaande Vlamingi i hebben 
dan samen met verschillende V.aamse ou
ders een Nederlandstal ge kandidate voor
gesteld, die echter niet kon aangenomen 
worden omdat zij niet afkomstig was uit 
de Brusse'se normaalschool. 

Op dit ogenblik is het nog vakantie en 
men wacht af, maar de Vlaamse ouders 
hebben niet veel hoop op beterschap. 

DIUEJARIG KIND SPREEKT ENKEL 
FRANS 

Van de kinderen uit voornoemde fami
lie die aile drie reeds in de (franstalige) 
kinderkribbc geweest zijn, spreken a!'3en 
de oudsten naast Frans nog Nederlands 
omdat de ouders in hun geval m s taat 
waren thuis Nederlands met hen te .spre

ken. Het jongste echter, dat gedurende 
drie jaa r in de kinderkribbe was en min
der in aanraking kwam met het gezin 
omdat zowei vader als moeder uit werken 
gaan, spreekt geen woord Nederlands en 
kan zich — ook tegenover zijn ouders — 
enkel in het Frans uitdrukken. Het ver
huist nu van de kinderkribbe naar de kin
dertuin en de ouders leven in de vrees 
dat het nooit meer Nederlands zal leren 
spreken omdat in hogergenoemde kinder
tuin zoals wij reeds zegden eveneens, on
danks de « Vlaamse » klas. geen Neder
lands gesproken wordt. Ten einde raad 
hebben zij voor hun oudste thans beslo. 
ten hem naar de Broeders van Knstelijke 
Scholen te sturen die een volledige Ne
derlandstalige afdeling hebben te Laken 
in tegenstelling met de gemeentescholen 
waar m de Vlaamse afdelingen minstens 

.telkens drie studiejaren in een klas bij-
eenzitten 

Dergelijke toestanden zijn te Brussel 
legio en op deze wijze worden honderden 
Vlaamse kinderen verf ranst, verbeuie-
manst. Het grootste slachtorfer daarvan 
is de gewone Vlaam.se arbeider, die ver. 
plicht is om den brode en om z'jn schraal 
loon aan te vullen, zi 'n vrouw mee uit 
werken te nemen en biigevolg zijn kin
deren naar instellingen moet brengen 
waarin zij praktisch vanaan de zuigfles 
verlranst worden. 

Overal Is het hetzelfde, of het nu g'aat 
om kinderen van Vlaamse ouders te Brus
sel, om kinderen van de Vlaamse wroeters 
die in de Waalse mijnen moeten gaan 
werken (en waarvoor in Wa lonië geen 
Vlaamse klassen worden opgericht), om 
Vlaamse slaven die naar Frankrijk moeten 
gaan werken en ze fs verhuizen om daar 
aan de kost te komen. 

Voor de Vlam'ng iti de exodus breekt 
altijd eens het ogenblik aan dat zijn kin
deren hun moedertaa', de taal van hun 
moeder, niet meer begrijpen. 

En Brussel, Vlaamse grond, is thans 
exodus. 

S.D.L. 

voor de Vlaamse Socialisten 
I n t e g e n s t e l l i n g m e t d e W a a l A n d r é R e n a r d , d i e z i j n M P W s t e e d s v e r 

d e r u i t I>out r t t o t e e n m a c h t , o n a f l i a n i c e l i j k e n g e v r e e s d , k l a m p e n o n z e 
V l a a m s e s o c i a l i s t e n z i c h n o g s t e e d s v a s t a a n d e u n i t a i r e s t r u k t u u r v a n o n 
z e s t a a t s i n s t e l l i n g e n . H e n i s h e t e r b l i j k b a a r v o o r a l o m t e d o e n , m e d e d o o r 
d e o n r e c h t s t r e e k s e s t e u n v a n h u n W a a l s e p a r t i j g e n o t e n , h i e r i n V l a a n d e 
r e n e e n p o z i t i e t e b l i j v e n i n n e m e n d i e h e n k r a c h t e n s d e l a a t s t e v e r k i e 
z i n g s u i t s l a g e n a b s o l u u t n i e t m e e r t o e k o m t . 

N u d e s e k r e t a r i s - g e n e r a a l v a n N a t i o n a l e O p v o e d i n g , d e h . S e e l d r a y e r s , 
o v e r l e d e n is , s t e l t z i c h m e e r d a n o o i t h e t p r o b l e e m v a n d e s p l i t s i n g v a n d i t 
d e p a r t e m e n t . D e < o f f i c i ë l e » V l a a m s e s o c i a l i s t e n o v e r v a l t e c h t e r b l i j k b a a r 
e e n w a r e p a n i e k s t e m m i n g , t e l k e n s e r o p e e n of a n d e r e w i j z e o v e r f e d e r a l i -
z e r i n g w o r d t g e s p r o k e n . Z e h e b b e n z i c h d a n o o k g e h a a s t o m o n s , v i a d e 
k o l o m m e n v a n d e « V o l k s g a z e t » e n d e « V o o r u i t », n o g e e n s h e e l d u i d e l i j k 
t e k o m e n v e r k l a r e n d a t « e v a n g e e n e n k e l e v o r m v a n s p l i t s i n g w i l l e n h o 
r e n . 

De « Volksgazet » doet als volgt ; « Wij 
wensen het officieel onderwijs in Vlaan
deren en gans ons Vlaams kultureea leven 
niet over te leveren in de handen van kle-
rikalen, wier fanatisme en bekrompenheid 
wij niet ophouden, in onze gemeenten en 
provincies, iedere dag aan den lijve te on
dervinden, zelfs al wordt op regeringsvlak 
samengewerkt door BSP en CVP.» . Een 
dag later kregen wij het dan in de « Voor
uit » te lezen, dat de Vlaamse socialisten 
van geen splitsing willen horen, omdat 
« voor de vrijzinnige en zeker de socia
listische Vlamingen geen minderheidssta-
tuut kan aanvaard worden ». 

Niet alleen getuigt deze laatste stelling-
name van een verregaande vorm van on
verdraagzaamheid, maar daarenboven is de 
els van het officiële BSP-orgaan doodge-
fcewoon onhoudljaar en pretentieus. Het 
zou interessant zijn te vernemen waarop 
onze kollega uit de St. Pietersnleuwstraat 
te Gent zich wel steunt om te weigeren 
voor de Vlaamse socialisten een minder
heidsstatuut aan te nemen. Als we de 
laatste verkiezingsuitslagen nagaan, dan 
stellen we vast dat de BSP zich in Vlaan
deren moet tevreden stellen met 31,2 % 
van de stemmen. In Limburg zakt dat 
cijfer zelfs tot 19,04 %. Die cijfers kUn-
ken weliswaar niet zo literair aüs de siesr-
lijke zinsnede van onze Gentse konfrater, 
maar ze hebben daarentegen het grote 
voordeel de juiste werkelijkheid weer te 
geven. En die is blijkbaar totaal anders 
dan het « geen minderheidsstatuut » van 
de Gentse « Vooruit » f ' 

En wat de Antwerpse « Volksgazet » 
aangaat, het « fanatisme en de bekrom
penheid », niet van de klerikalen, maar 
van de h. Larock begint de Vlaamse ka-
tolieken stilaan in een onmogelijke situa
tie te plaatsen, indien die zich a'.thang 
niet hopeloos belachelijk willen maken. 
Die Larock volgt een benoemingspolitiek, 
die door geen enkele ernstige katoliek nog 
langer kan worden geduld, tenzij dan 
door zijn adjankt, de h. Van Els'ande. 
Maar de houding en de pozitie van deze 
laatste schijnt echter niet in de smaak 
te vallen van het Vlaams publiek, want 
zelfs het « Belang van Limborg » begint 
zich reeds af te vragen « hoe'ang de h. 
Van Elslande zich deze minderwaardige 
pozitie zal laten welgevallen ». 

Er is niet zo heel veel moed en behen
digheid toe nodig om van « fanatisme en 
bekrompenheid » te spreken, en dit dan 
als scheldproza naar het hoofd van de te
genstanders te slmgeren, terwijl men on

dertussen op andere terreinen blijk geeft 
van de meest enggeestige onverdraagzaam
heid, terwijl men voortdurend van het 
s temmenaantal In het zuiden misbruik 
maakt om ook In het noorden de plak te 
komen Ewaaien. 

Politieke eerlijkheid schijnt de meeste 
Vlaamse socialisten voorlopig nog totaal 
vreemd te zijn. We zouden dan ook onge
lijk hebben beide zojuist aangehaalde tek
sten te zien als een poging can het pro
bleem van de splitsing doktrinair te be
naderen. De gehele tekst is doodgewoon 
platte demagogie, een poging om het pro
bleem zodoende met een rookgordijn te 
kunnen omnevelen en ook om het in 
het geschreeuw te kunnen t)egraven, in de 
hoop dat alles daarmee bij het oude zal 
blijven. 

Maar het is weinig waarschijnlijk dat 
de Vlaming, die nog over een gezond stel 
hersenen beschikt, zich zal laten vangen 
door deze bijna histerlsche liefdesverkla. 
ringen aan het adres van het Belgisch 
unitarisme. Het wordt stilaan duidelijk 
dat bij de BSP totaal andere dan doktri-
naire gronden voorhanden zijn om met 
deze opgeschroefde liefde voor een kunst
matige staatsvorm te blijven doorgaan. 

En het is ook niet waar, dat deze af
keer voor het federalisme zou Ingegeven 
zijn, enkel en alleen door een gegronde 
en oprechte bezorgdheid voor het lot, dat 
de Vlaams vrijzinnigen te wachten staat 
in een federale Belgische staat. Wij heb
tien begi-lp voor de problemen die gesteld 
worden door een Waalse katolleke en een 
Vlaamse vrijzinnige minderheid. Een nor
male tiezorgdheid is hier zeer begrijpelijk. 

Maar deze wanhopige pog ngen om zich 
aan de bestaande instellingen vast te 
klampen in de hoop zodoende van de tra
ditionele voordelen ei-van te blijven ge
nieten, verraadt bij onze Vlaamse socia
listen een meer dan normale en totaal 
anders gefundeerde vrees voor het alter
natief van het voorbijgestreefd unitaris
me. Inderdaad, het pyercentage van 36,7 % 
voor he t gehele land zakt voor de Vlaam
se BSP tot 31,2 %. En tegen die minder-
heidspozitie voelen onze BSP-ers zich 
blijkbaar niet opgewassen. 

Want hier raken we dan de eigenlijke 
kern van de zaak, de ware oorzaak en de 
echte reden waarom onze roodjes het fe
deralisme schuwen als de pest : de weten
schap, dat er geen sterk zelfstandig Vlaams 
socialisme bestaat, dat in staat zal zijn de 
schok van het federalisme op te vangen 
en in een federaal Vlaanderen de strijd 
aan te binden tegen de travaillist'sche 
vleugel van de C V P . 

j a W M M 

«OUDEN LEEREN EMMER» 

WIE ANTWERPEN BEZOEKT 

EET IN DE 

(achter de katl iedraal) 

BIAUWMOEZE'STRAAT 9 

Voordel ige pri jzan 

Vol ledige maalt i jd vanaf 30F 

Uitbater : L. Wouters 

M M M M M M M n i 

De baby heeft het wel geleerd mede aan 
te zitten aan de rijke tafelen van net ge
meenschappelijk Belgisch socialisme, maar 
heeft vergeten op eigen Denen te lertn 
staan. Al te lang heeft men veiwaarloo.sd, 
Vlaanderen een eigen, aangepast socialis
me te geven. Te veel Jaren neett men nier 
geweigerd, zoniet in teorie, dan rocn m de 
praktijk te erkennen dat deze staat- een 
tweetalig geheel Is. En de bekrompenheid, 
die men zo gi'aag anderen naar net hoofd 
slingert, heeft de bonzen belet in te zien 
dat de huidige toestand niet eeuwig zou 
duren. , • 

En toch komt eens de dag, dat de BSP. 
leiding verplicht zal zijn de non-kont'nrinis-
ten van « Links » op dit punt gelijk te ge
ven. Voorlopig kunnen ze zich mibschK-n 
nog begoochelingen maken. Maar het iiur 
nadert dat het « Mane - Tekei - Fares » 
van het boek Daniël werkelijkheid zaï wor
den. En het zal in geen geval de platte de
magogie van de « Volksgazet « en van de 
<( Vooruit » zijn, die de Vlaamse socia istcn 
uit hun minderheidspozitie zal halen op het 
ogenblik, dat ze de steun van hun Waalse 
partijgenoten zullen missen. 

De splitsing van het departement van 
Nationa'.e Opvoeding zal dan een lang ver
geten probleem zijn. Aktueel zal dan zijn : 
het (I MANE - TEKEL - FARES » van het 
Vlaams socialisme ! 

Gewesg 
vtom9 M^men, 

de suaat op f 
T e g e n h e n die o n d e r de m o m 
v a n on thaa l rege l ing de R a n d 
g e m e e n t e n wi l len u i t l eve ren 
a a n he t Brusse l s imper ia l i s 
m e , 
t e g e n ta len te l l ing , 
t egen gebiedsroof, 
voor vest iging v a n z w a r e In
d u s t r i e in V l a a r d e r e n , 
voor a fbaken ing van onze 
vo lksgrens , 
voor m e e s t e r s c h a p i n eigen 
huis . 

22 oktober '61 

MARS OP 
BRUSSEL 

Breng munitie aan ! 
D r a a g N U r e e d s bij tot het 
s u k s e s Van deze betoging van 
h e t he le V laamse volk . 
D o e v a n d a a g nog een fl inke 
s to r t ing op P.C.R. 8659.76 van 

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

E N T A A L G R E N S 

Van P r a e t s t r a a t 28, Brus se l 1, 
en /of zend op hetzelfde ad re s 
een 20 fr.-biljet o n d e r geslo
ten omslag, voor toezending 
van he t k e n t e k e n van de be
toging. 

A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS en ZONEN 
P.V.B.A ZONHOVEN TEui>a.«i 

FOLLÜHCtN . ZOMNfTENTEN . ROLHEICICEN - SCHÜIFHEICICEN . TERRASMEUBELEM 
n,j» EVENWICHTIG WENTELENDE GARAQEPOORTEN - VENETIAANSE BUNDEN "SOMBRIUA-FLEX" 

TUINPARASOLS - ALLES VOOR AFSLUITING EN ZONNEWERINa - KAMPÖERTENTEN 

^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHHinMiiiiniMiMiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiMiiiiMiiiiiiiiinniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiihiiiiiiuiuiiiiiu 

i HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
i A N T W E R P E N | 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
I T V. - Wasmachines | 
I Gasvuren - Kinderwagens - Stoven | 
I 10 TOT 2 0 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

I Kontant - Krediet 
I OPEN AU.E DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
iiuwnwumwuuiuuuuwwwwmiiiiwimiiiuuiuiiiiuiuuiiiiiiuiiiMiiiHiiiiiiiiiiiuiiuiiuitHiiiiiiiMiiiinMimiMi^ 
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Her Toneeljaar 
1961-62 in de 
K.V.S. Ie Brussel. 

Met « Karnaval te Nice », dat de 
hele maand juli op de afjiclie van 
de K.V.S. bleef, eindigde het toneel
jaar 1960-196L 

Voor het volgende seizoen werden 
reeds door de direktie allerlei inlich
tingen verschaft, waarvan we het 
voornaamste hierna laten volgen. 

Het voorseizoen zal een herneming 
zijn van t De Kinderen van Ed
ward « van M.G. Sanvajon. 

Verder zullen de volgende 14 stuk-
ien vertoond worden (waaronder 3 
Vlaamse) : 

« Hamlet » van Shalespcare, « De 
Vrek » van Molière, « Tramlijn Be
geerte » van Tennessee Williams, 
t Sfoh-en » van Ihsen, « Knohhelt-
je » van G. Ronssm, t Muiterij of 
ie Caine » van H. Wouk, « La Ma-
riée est trop belle » vaii M. Duron, 
• Sirene » van Ch. Cordier, « Eerste 
Liefde » van. P. Oshorn, t De Won-
derdoktoor » van Jos Janssen, « Con
stance » van Sommerset Manghan, 
€ Paradijsvogeh » van Gaston Mar
tens, t Liijmen en Eet Been » van 
JVillem ElsêcJiot en de Eindseizoen-
i/usical. 

Buiten de t Kinderen van Ed
ward » zijn er nog drie hernemin
gen : * Waar is Clhoa-leg ? >, « Lieve 
Schim t en t Van de Brug af ge-
tien 1. 

Het N.-T. zal voorstellingen ge
ven van : t De Twee Véronezen » 
(Shakespeare ) , « De Wonderdoen-
gter » (W. Gibson), « Een geschie
denis van Irkontzit » (A. Aboezof), 
€ Let op Amslie » (G. Feydeau), 
• Johanna van Lorreinen » (M. An
dersen) en t Bettina » (Goldoni) en 
het K.V.S.-Jeugdteater van : i Pi-
nokkio », « De Reisgezel », « De 
Schone en het Beest » en « Leve 
Robinson ». 

Het gezelschap bestaat vit : 
de dames : 
Gella Allaert, Elvire De Prez, Irma 
De Veirman, Denise Deweerdt, Lia 
Lee, Greta Lens, Yvorine Lex, Jean-
nine Schevernels, Fanny Steenacker, 
Giel Van den Branden, Dora Van 
der Groen, Vera Veroft, R^zy Ver-
tchueren. 
de heren : 
Wtes Andersen, Francois Bernard, 
Kris Betz, Raymond Bossaerts, Ar
thur Bouchez, Nand Buyl, Jef Ceu-
ïemans, Jef Demedts, Alfons Derre, 
Jan Gorissen, Wem-er Kopers, Vik
tor Moeremans, Walter Moeremans, 
Anton Peters, Jan Reusens, Senne 
Rovffaer, Bert Struys, Frans Van 
den Branden, Cyriel Van Gent, Her
man Vink, — a.g. : Robert Van der 
Veken, R.oherf Maas, Piet Bergers, 
en als regisseurs : 
Kris Betz, Edward Deleu, Jo Dua, 
Johan Van d-er Bracht. 

Buiten een globaal-abonnement op 
de 14 voorstellingen van het K.V.S.-
gezelschap, zijn er nog drie soorten 
abonnementen voorzien, zodat aan 
iedereen gedacht werd. 

J.V. 

^iiiiiiiiiiHiiitiiiiitiiiiiimHiiiiniiiiiiiiiiiiitiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I HUIS MEYLAERTS | 
I en kinderen | 
I HOOGSTRAAT 49, NIEL BIJ AS | 

Ë (Limburg) S 

I • 1 
= Op vertoon van deze aankondiging = 
E 10 •/. vermindering op getekende = 
= prijzen. Wij hebben grote keuze. = 
= Vier magazijnen. = 
i MEUBELEN - WASMACHINES - DRO- | 
i GERS - RADIO'S EN T.V.-TOESTELLEN 1 

S Steek deze aankondiging in een = 
S omslag met uw adres en stuur ze = 
3 ons. Wij brengen U een bezoek. = 

= U kunt telefoneren op nummer = 
§ (011 )57058 's morgens of s'avonds = 
£ tussen 9 en 10 uur. = 

i • i 
S Betaling kontant of op krediet. = 

illllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli 

De oplage van de brochure 

« D E DOORBRAAK VAN DE 
VOLKSUNIE IN C U F E R S > 

zal weldra uilverkoehi zijn 
Te verkrijgen door storting van 

to P. per exemplaar op 
PCR 5371.46 van P. Marlens 

MelkKegel, 37, Heusden (11.) 

Wie de politiek van onze Zuid-
Afrikaanse vrienden volgt, weet dat 
het welslagen ervan voornamelijk af
hangt van de tijd, die voor de uit
voering ervan gelaten wordt. Kom-
munisten en « neutralistische » Afro-
Aziaten schijnen het er echter op aan 
te leggen zo vlug mogelijk moeilijk
heden te veroorzaken. 

Het reeds vroeger in dit blad geci
teerde « Flying Refiew », een Brits 
luchtvaarttijdschrift, publiceert in 
zijn laatste nummer een uitgewerkte 
katalogus van al wat de Afrikaanse 
neutralisten aan luchtmacht bezit
ten. We lazen hoeveel Russische 
vliegtuigen de VAR heeft, hoeveel 
Ganezen in Engeland tot piloot op
geleid worden, waar in Afrika over
al Tsjechische, Chinese, Russische 
en ook Engelse luchtvaartdeskundi
gen werken aan de uitbouxc van een 
grotere of kleinere luchtmacht. Zijn 
deze samengevoegde luchtstrijd
krachten een gevaar voor de militai
re supprematie van Zuid-Afrika op 
het Afrikaanse vasteland, zo vraagt 
zich « Flying Review » af. Het gaat 
zelfs zo ver te vermoeden d-at de op
richting van die luchtmachten tae t-e 
schrijven is aan de wens Zuid-Afrika 
door militaire bedreiging en chan
tage te dwingen tot het opgeven van 
de apartheidspolitiek. 

Men schijnt echter in Pretoria niet 
op de onthullingen van i Flying Re
view » gewacht te hebben om het ge
vaar terdege in te zien; niet voor 
niets hebben de Zuid-Afrikaanse in
lichting sdien sten een goede reputa
tie. 

Onze zegsman uit Pretoria liet ons 
weten dat de verkiezingen, die in de 
herfst in de Republiek zullen gehou
den worden, een zeer biezondere be
doeling hebben. Zij moeten bewijzen 
dat het volk niet enkel de uitgeroe
pen Republiek in se goedkeurt, maar 
ook nog de door velen niet daaraan 
gekoppelde uittreding uit het Britse 
Gemenebest. Verder moet de Natio
nale Partij van Dr. Verwoerd door 
de verkiezingen vernemen of het volk 

Lezers, 
Gans het lan.d door kan Uw 
dagbladverkoper U 

DE VOLKSUNIE 
bezorgen. 

^ Op uw verzoek kan hij ze 
i regelmatig toegezonden krij. 
^ I gen door het Persagent-
^ schap, Vervoer en Distribu-
, tie (A.M.P.) van Brussel 

• 

l ' 

l ' 

l ' 

•instemt met de verder doorgevoerde 
apartheidspolitiek of c politiek van 
eiesoortige ontwikkeling > van blank 
en zwart. De natronalistische rege
ring schrijft deze verkiezingen uit 
in de stellige overtuiging versterkt 
uit de stembus te komen. 

Ah dat het geval is, go zegt ome 
waarnemer, mag men voor kort daar
op volgende drie belangrijke maat
regelen verwachWW : 

1) vermenigvuïdiging van het 
budget van landsverdediging met 
vier; 

2) verplichte legerdienst voor alle 
blanke jongens en afschaffing dus 
van het in Zuid-Afrika nog bestaand 
stelsel van loting; 

3) uiterst versnelde inrichting der 
tg. Bantoestans ofte telfbesturende 
Bantoe-deelstaten. 

BRUSSEL SCHIEREILAND 

(Vervolg van blz. 1) 

grimmige strijdvaardigheid, die even wei
nig nauw kijkt als deze fransdoile rege-
ring. Hun vastberadenheid zal de lauwe 
en laffe .volksvertegenwoordigers van de 
kleurpartijen doen opschrikken. 

De regering dient de voUe tegendruk 
van Vlaanderen te ondergaan. Zodat ie 
leert beseften dat voor de eerste maal 
sinds 1944 Vlaanderen \-indt dat de maat 
rol is. Dat Vlaanderen daarbij iljn macht 
beseft. En die maclit gebruikt op een wij-
le dat de regering begrijpt dat haar be
drog uit Is. Dat haar gebiedsroof moet ge
daan lijn. Eens en voor goed. 

PROPAGANDA MINISTERiUM 

(Vervolg van blz. 1) 

Ons s t a n d p u n t is zeer eenvoudig ! 
Wannee r de reger ing wens t te b e 
schikken over een afdoend i n s t r u 
m e n t voor b innen landse t echn i sche 
voor l icht ing in alle objektivitei t , d a t 
ze dan eindeli jk e rns t m a a k t van 
h a a r plecht ige belofte : h e t depoli-
t izeren van de bes taande voorl ich
t ingsdiens ten . Wannee r de reger ing 
wens t te beschikken over een af
doend i n s t r u m e n t voor b u i t e n l a n d 
se voorl icht ing in alle objektivi tei t , 
d a t ze d a n eindelijk de s ta l van 
onze diplomat ieke d iens ten u i tmes t . 

Niemand in België, en zeker n ie t 
h e t Vlaamse volk, is gediend m e t 
een nieuwe geldverkwisting, m e t een 
nieuwe vriendjesrepubliek. Niemand 
in België, en zeker n i e t h e t Vlaamse 
volk, wens t be las t ingen te be ta len 
om te Brussel een Goebbelskliek te 
onderhouden . 

Geen nieuwe geldsmij ter l j , geen 
P r o p a g a n d a m i n i s t e r t u m f 

OP HEI 
De mensen van de BRT, die verant

woordelijk zijn voor wal er om de veertien 
dagen met het « SPAAR JE MEE ? r^pro-
gramma zal gebeuren, schijnen dus ein
delijk voldoende begrepen ie hebben dat 
het zonder veranderingen niet langer meer 
kon zijn. De druk, die door alle mogelijke 
TV-rubrieken in kranten en weekbladen 
op hen werd uitgeoefend, }ieejt lul uil
eindelijk dan toch gehaald en heeft hen 
zo ongeveer verplicht een en ander aan 
de formule te wijzigen. 

En nu mogen we ook hel onderste uit 
de kan niet willen, en kunnen we eerlijk 
toegeven dat hel toch iets heler is gewor
den. Nu begint het zo stilaan toch een 
« ontspanningsprogramma n te gelijken I 

Maar ondanks hun grote ijver en hun 
veel goede wil hebben ze zich daar zon
dagavond in hel Amerikaaiu Tester toch 
liefüelijk vergist. Als enscenering van 
Greco'l laatste « clianson » had men rond 
de figuur van Juliette hier en daar een 
puntig hek geplaatst. Welnu, hoe origi
neel dan ook, dat was eigenlijk een ver
gissing I De achtergrond had nirts anders 
hoeven te zijn dan een heel groot vraag
teken, niet zozeer als passend bij hel 5de 
liedje, tnaar dan als bondige samem<alling 
van de heit reekg. 

In Brussel denken ze natuurlijk dat ons 
hele vaderland niets anders is dan één 
grote voorstad van Parijs, en dat iederten, 
die in het land i'an De Gaulle naam heeft 
gemaakt, het ook wel bij ons zal doen. 
Maar wij persoonlijk zijn zo vrij daar hel 
zoiven vermelde vraagteken als kommen-
taar aehter ie zetten ! Iedereen denkt rr 
natuurtijk het zijne ove^, dat zaJ wel, al 
kunnen wij ons meer dan eens niet ont
doen ran de indruk, dat mevrouw Greco 
en haar soortgenMen hnn siikses mreslai 
te danken hebben aan het tegendeel. 
Tenzij wij ons schromelijk zouden ver
gissen en dal aüenrtaal inderdaad grote 
kunsl zou zijn ! Maar we zijn toch nog 
zo hri-i ourf rtiet, we durven het dus ge
rust aan eerbiedig de vrijheid Ie nemen 
om daar heel rterk aan ie twijfelen i 

— o O o — 

We witten noif even napraten over de 
FI.nsE\ LIT ri\ESIE van hel duo 
Grawel-iiobberechts. De tamenvatlende 
kommentaar kan eigenlijk zeer kort zijn ' 
de beide reporler.< hebben zich voortref
felijk van de hen opgedragen taak ge-
kwelen, ol leed het geheel een beetje on
der de overhaastige manier waarop men, 
omwille van de akiualiteit, moest te werk 
f aan. 

We waarderen eveneens de pogingen 
ttan Omer Grawet om ook vreemden bij 
het geval te belrekken, en zodoende de 
besproken kwestie vanuit zoveel mogcUfk 
gezichtshoeken te laten bekijken. Maar 
men moet nnet die buitenstaanders toch 
opletten, en men zou er goed aan doen 
die heren vó^ de uitzending vriendelijk 
te verzoeken zich strikt aan het onder
werp te houden, en niet gauw van de hun 
geboden gelegenheid gebruik en misbruik 
te maken utn ongevraagd hun mening 
over allerlei andere zaken te komen ver
tellen. Bepaalde redakleurs van franslali-
ge Brusselse kranten tonen zich in dit op
zicht bezonder lastig, vooral dan wanneer 
X niet meer aan de voorbije oorlog kun
nen terugdenken zonder last te krijgen 
van hun maag. De spijsvertering van die 
venten is blijkbaar na de bevrijding niet 
meer terug in orde geraakt, want zelfs 
voor de kamera hebben ze nog last van 
zure oprispingen ! 

SCHERM 
Het « FAJA LOBBI » van Herman Var 

Der Horst zullen we nog niet zo heel snel 
vergeten zijn. Het was een doktunentair 
die voor zichzelf sprak, die via hel beeld 
sprak, en bijgaande kommentaar was in
derdaad volkomen overbodig. Muur het 
klinkt misleidend als wij dat werk dood
gewoon als « dokumentair » zouden klas
seren. Dit « Faja Lobbi » is een kunsl werk, 
waarin beeld en klank elkaar voorsttiiven, 
elkaar ondersteunen. Werkelijk een mees
terwerk t 

— o O o — 

Om de stilaan traditie wordende ge
woonte verder te zeilen en sodoende in 
het spoor van de Waalse TV te geraken, 
nemen we morgen « Rozengeur en Mane
schijn )) t'an de NTS over. Bet is een mu-
siecU van Anthony Lesser, en Paal Cain-
mermans is de regisseur. Of het inder
daad allemaal rozengeur en ntioneschijn 
is, zullen we morgenavond weien. 

De volgende « Stad in de Btvirtding a 
Ugt 700 km ten noord-oosten van Hagdadt 
tiet is Teheran en het rendez-vous is voor 
maandagavond. 

Voor de sentimentelen (zifn wij alle
maal een beetje, niet ?) vermeldt hel pro» 
gramma op woensdagavond : « Op een 
eiland met jou ». Dat eiland wordt o.a, 
bevolkt door John Cassavetes en Sidney 
Poitiers. 

Terug naar het vasteland en nog wel 
naar Sevilla I Daar krijgen de opera-lief' 
hebt}ers op donderdag 2i augustus Rossi» 
ni's « Il harbiere di Siviglia ». Hel is niet 
de eerste metal dat dit werk op ons klein 
scherm zal verschijnen, maar sutises zal 
het teker nog wel hebben I 

En vrijdag dan nog maar een AT.S-prtv 
gramma, deze maal een toneelstuk : « Dl 
Harp » van Charies Terrot. 

Alles bij elkaar toch een tntere':';antt 
week voor de boeg, vooral dan rekening 
houdend met het feit, dat we nog altijd 
een 6e«t}«; tn.Ae zomerse. verlqf-p<riod9 
uttet^^„»n «tik j»* yii»,*^»-»-

e & ff— 
l l ' t l ' W J J i l i ' l • 

Voor 0NZE TV-ENQÜBTB i ^ reeds heel 
wat inzendingen binnengelopen. H e ver-
tvachten er echter nog veel gedurende dt 
laatste dagen. Wie ons zijn mening over 
de Vktamse TV nog niet zoiui, tierkt di» 
zeker in de bus vóór vrijdag ii auyasluê 
1961. 

Hartelijk dank I J.V.B. 

Wa» denkr U over: 
+ de informatie (nieuws, re

portages) , 
-\- de ontspanningsprogniin-

ma's f 

-\- de kulturele en eduhili're 
uitzendingen (o.a. inter
views) ? 

-f- de verhouding TV — jin'i-
tieke partijen ? 

-f- het profframma voor de da
mes ? 

-f- fle sport (o.a. de kwestif run 
de roetbal-matehen) f 

-f- de omroepsters ? 
Bent V tevreden ? Bent U met 
tevreden f 

Zeg het ons. Neem, deel aan on
ze enquête over de Vlaamse TV. 

Stuur ons Uw mening over de 
Vlaamse TV voor 2-5 augustus. 

1 
Schuimrubbermafrassen 

met 
Gebreveteerda bedekkindsgen 
(Brevet i^ 529768) 

Ressort-matrassen 
met Gebrevetesrde karksiten 
(Brevet -^ 512767) 

.STAR: 

Cewatteerde bedspreien \ 

iiiilil 
Wollen dekens f 

Tel. 44641 en 44642 
INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BUGELEGEN VERKOPER. 
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FEDERALISME 
MODERNE ÜPIOSSING 
Federalisme betekent achting voor anderen en voor het 

leven zoals het zich eenmaal heeft ontwikkeld, het betekent 
opbouwen op feitelijke gegevens in plaats van fikties. 

Nevenschikking in plaats van onderschikking onder een 
machtigere. In de van Latijnse foedus = verbond afgeleide fe
deratieve Staat geven de soevereine afzonderlijke leden een deel 
van hun soevereine rechten prijs ten gunste van de gemeen
schappelijke leiding, meestal de buitenlandse politiek, invoer
rechten en eigen leger, terwijl binnenlandse politiek en kultuur-
beleid onder de afzonderlijke Staten blijven ressorteren en het 
geestelijk erfgoed der volkeren op het gebied van taal, recht en 
zelfbestuur volledig gehandhaafd wordt. Een federatie zijn, 
volgens de grondwet van 1788, de Verenigde Staten van Noord-
Amerika. Dat zijn sinds 1889 ook de Verenigde Staten van Bra
zilië, sinds 1901 de Commonwealth of Australia en sinds 1909 d« 
Zuld-Afrikaanse Unie. Als federatie konstltueerde zich in 1949 
Indonesië, in 1953 Rhodesië-Nyassaland en in 1956 Malakka. 
Federaties waren verder van 1815 tot 1866 de Duitse Bond, van 
1871-1933 het Duitse Rijk en, als bewijs dat zij niet door een 
machtswoord tot stand mogen komen, de Rijnbond van Napoleon 
uit de jaren 1806-1813 en de Noord-Duiste Bond van 1867-71, 
die beide een kort leven beschoren was. Het federalisme Is een 
staatsrechtelijke principe, dat zijn bruikbaarheid dus al lang en 
over de hele wereld in de praktijk bewezen heeft, is tegelijkertijd 
echter ook een veel omvattende sociale filosofie, de vrucht van 
duizende jaren menselijk samenleven. Steeds opnieuw werden 
en worden onze sociale gemeenschappen bedreigd door een 
centralisme, dat ten slotte ieder eigen initiatief en alle persoon
lijke vrijheid verstikt. En evenzeer door een partikularisme, dat 
ten slotte op een chaos uitloopt, of door een ordeloos «laissez 
faire ». Beide ekstremen dragen de kiem der ontbinding in zich 
en daarom is het geen toeval dat alle topprestaties van onze 
kuituur volbracht zijn door gemeenschappen, die wel klein ge
noeg waren om overzienbaar te blijven, maar tevens van een 
drang tot samenwerking vervuld waren. AUe ideale Staten van 
Platto tot Rousseau waren klein, maar alle kleine Staten lopen 
ook gevaar tengevolge van hun plaatselijke belangen die van de 
grote geografische ruimte waartoe zij behoren te vergeten. ZIJ 
lopen gevaar het geheel op te offeren aan de talen en zo ten
slotte ook deze de levensvatbaarheid te ontnemen, terwijl de in 
totaliteit ontaardende Centralistische Staat de leden zo ontrecht, 
dat-l»Ur.%^^,P9k tp ^^;onde ^aat. De enige uitweg uit dit dilemma 
biedt het federalisme! dat in 2^witerserland en Brazilië zijn de-
geUjlf^ej^ bewijst en de ordening zowel van de zeer grote als de 
zeer kleine gebieden mogelijk maakt. 

ANTON ZISCHKA (Volken in ballingschap) 

Een scheepsjongen 
MM* 

verdient soms 

6 0 0 F per maand 

w 
(Van onze redakteur Staf de Lie) 

ie Zeehrvgge nadert bemerkt aan de grens van deze plaats onder de trtko-
lore naamplaat een blauw bord waarop in stijlloze navolging van breinlozê 

franse toeristische diensten, de merhwaardigheden van bedoelde plaats staan 
aangeduid. Het gaat er van « Zeebrugge zijn dit en zijn dat ». Onder di» 
merkwaardigheden staat ook'de vissershamen met haar vismijn vermeld. Het 
moet zijn dat die aanduiding ondanks alles een sterke aantrekkingskracht 
uitoefent, want toen wij een bezoek brarhten aan hogervertelde vismijn, trof» 
fen wij in het tunnel-lange gebouw een grote verzameling mensen aan ddê 
men toeristen pleegt te noemen en die in alle 't Heren landen opvallen door 
hun veelkleurige kleding, hun in-de-wegloperij en de wijze waarop zij de 
meest nutteloze foto's trachten te maken. 

i l 

1 Aan all» Vlamingan varkoop Ik tagen groothandaltpriizan: 
ï 40 % KORTING OP DE VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 
I + REISKOSTEN TERUGBETAALD. 

Wasmachines, Droogzwierders en 
Huishoudstrijkmachines 

— Eartta klat émail, waarttaat aan alU zuran. ''^f^W 
— Vijf faar waarborg tegen alt* konttrukNefoutén tn 

tegan all* fouten In hel gebruikte materiaal. 
— Service rechtstreekt van fabriek ten huize van klant. 

Algemeen vertegenwoordiger > 

Vandomme, Bankstraaf 44, Hombeek-Mechelen 
TEL. 175.08 

Ook op zon- en feeitdagen sta Ik tot uw dienst. 
WIJ LATEN NOOIT EEN KLANT IN DE STEEK, OOK NIET NA 3E WAARBORG, 

WIJ tiebben de Zeebrugse viamljn be-
aocht om een be«ld t« krijgen van het ift 
ven in dergelijke instellingen waarvan er 
tol ons vla«erlj-bednj{ drie besrtaan . Coa
tende, Nieuwpoort en Zeebrugge 

Het liep naar drie uur, de tijd voor de 
gamoalboten die vanachter de havendam 
opstoomden naar de aanlegsteiger langzlj 
de mijn wa*r zij met de boeg vooruit 
stuurboord — schuin kwamen meren om 
hun vangat te lossen. Met kleine hijfckra-
nen worden de manden omhooggehaald, 
ongeveer vier of vijf per boot 
TACHTIG FRANK VEESCHIL 

Hand aan hand dragen de schiiH>€r en 
de matrozen de vracht in de mijn waar 
de verk0(V begint voor een karwiel-grote 
Wijzerplaat Een naald telt vinnig langi 
de cijlers, afgaande van lionderd naar 
nua. ledere koper heeft een drukknop en 
kan de naald doen stilhouden indien de 
prijs hem aanstaat « Zeven en veertig 
kilo » roept de man aan de weegschaal 
De naald gUJdt naar omlaag en blijft op 
drie en dertig stilstaan Het nummer van 
de man dia ingedrukt heeft flitst tegelij
kertijd op het bord aan HIJ krijgt een 
briefje « Deze pnja is nog menswaardig » 
zegt een visser die ih onze buurt staat 
toe te kijken « Als et met veel aanvoer 
13 dan blijft de vangst aan prijs » Zo 
gaat mand voor mand door de waag De 
prijs zakt tot 20 Als wij een uurtje later 
voorbij een viswmkel komen schreeuwt een 
zwart bordje met witte knjtletters in het 
frans dat diezelfde garnaal « 50 francs Ie 
1/2 kgr » kost Honderd frank per kilo, 
zo maar eventjes 80 P meer 

VERBETERING 
Langs de andere kant wijst de omzet 

en de winst gemaakt door de verkoop in 
de Zeebrugse vismijn <q) een verbPtenng 

t«t(enover voiige jaien In !!»<«» bedroef 
de opbrengst inderdaad 114 miljoen V MJ 
f 3»! vangsten, hetzij 11 miljoen meer dan 
in 1959 bij 9 532 vangsten. In 1930 roerde 
men meer dan 1 miljoen kilo vis aan, wat 
een vermeerdermg betekende tegenover 59 
van 759 610 kilo Deze vis werd tegen 
14 P 28 verkocht hetzij 0,50 F meer dan 
vorig jaar De garnaalvangst van 1959 die 
toen 542 371 kilo oedroeg, verminderde 
echter in 1960 met niet minder dan 263 097 

kilo wat een verlies betekende van bijna 
drie miljoen tegenover 1959 toen de 
garnaal meer dan 14 miljoen opbracht. D« 
gemiddelde prijs die m 1959 26 F 42 be
droeg steeg in 1960 echter tot 40 F 47 

Er waren slechts 18 sprotvangsten in 
1960 die aan een gemiddelde prijs van 
4 F 70 slechts 33 764 P opbrachten Deze 
cijfers om een voorbeeld te geven van wat 
een vismijn te verwerken krijgt. 

SCHEEPSJONGEN 
Ben scheepsjongen aan boord van een 

diepzeevisser werkt naar verhouding zeker 
co hard »ls gelijk welk ander bemanning»-
Bd, maar zijn loon ligt zeer laag; name
lijk een vijftigste per honderd of vijftig 
centiemen per honderd frank. 

Een gemiddelde vangst brengt ongeveer 
een vierhonderdduizend frank op; er zijn 
ook reizen die tot tweehonderdduizend 
frank gaan, zodat het best mogelijk Is dat 
een scheepsjongen, na bijna een maand op 
zee geweest te zijn, duizend frank opstrijkt 
waarvan dan nog een goeie vierhondejd 
frank dient afgetrokken voor de aanschaf
fing van materiaal dat bestaat uit laar
zen, truien, jekkeis, klompen en andere 
kledingsstukken De uitrusting van een 
scheepsjongen kost alles bljeengerekerjd 
4 000 F Is het dan te verwonderen dat er 
een gebrek bestaat aan scheepsjongens en 
aan Uchtmatrozen en dat er op dit ogen
blik niet minder dan 180 schepen zonder 
scheepsjongen varen ' Natuurlijk is een 
dergelijk bemanningslid niet onontbeerlijk 
aan boord maar uit de scheepjongens en 
de hchtmatrozen groeien later de matro
zen en de overige bemanningsleden 

Om een oplossing te vinden zon het vol
staan de scheepsjongens meer loon uit te 
betalen maar dat zou dan ook een weer
slag hebben op de kostprijs van de vis. 

Het is een bijna onoplosbaar vraagstuk 
geworden, want ook de lonen die uitbe
taald worden in andere werkgelegenheden 
spelen een grote rol Begrijpelijkerwijze 
worden veel Jongens aangelokt door be
trekkingen op het land of bij de zeevaart-
diensten waar il) niet alleen beter kun
nen betaald worden, maar tevens lichter 
werk hebben. Het zijn per slot van reke
ning nog enkel diegenen die de visserij In 
het bloed zit, die naar zee gaan. Spijtig 
genoeg is deze schaar echter niet zeer tal
rijk meer 

S.D.L. 
Volgende week : Oudste schipper van 

de kust « vist » naar de honderd 
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SIEMENS 

Garnaalboten gemeerd aan de vismijn te Zeebrugge. 

DE VERMAARDE S I E M E N S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

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

ALLE ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN 

Uw verdeler A - B- ^* 

Helmstraat 160 - Borgerhouf - Antwerpen 
Tel. 49.49.29 

Stuur ons een kaartje en vraag om dokumen-
tatio of het boioek van ome provinciale 
afgevaardigde. 

VOOR LEZERS VAN ONS BLAD UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN 

• 


