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ONVOLTOOIDE 

TAAL 
• 

De reakties op de IJzerbedevaart 
zijn son\s verrassend. Terwijl thans 
De nieuwe Gids, de officiële C.V.P.-
krant, de uitspraak voor federalisme 
positief noemt, is De Standaard, die 
sinds enk«le maanden het federa
lisme voorstaat, niet te vinden voor 
hetgeen M.G.R een onduidelijk 
woord noemt. De kritiek op de Ie 
lange duur van de plechtigheid en 
op hel t groot aantal sprekers 
schijnt rij algemeen. Ook wi/ on-
derschr fven ze. In deze zenuwach
tige ti i it twee en een half uur te 
lang. teker om recht te staan. 

%0 

Volgens De nieuwe Gids heeft 
Prof. Fransen een program voor één 
jaar geschetst. Was dit maar juist. 
Konden we al hetgeen Prof. Fransen 
vroeg maar op één jaar bereiken l Op 
De nieuwe Gids zullen we alvast 
niet veel moeten rekenen want we 
worden er weinig verzet gewaar te
gen het (nieuw) franstalig onder
wijs te Halte, Dilbeek, Alsemberg en 
St. Genesius-Rode. Deze strijd wordt 
nochtans beslist voor einde volgende 
week. Prof. Fransen zei : « gans 
llaanderen zegt neen n. Het aneen» 
van de officiële C.V.P.-krant hebben 
we nog niet gehoord. Terecht mo
gen we dus weer vaststellen dat De 
nieuwe Gids, eienals andere C.Y.P.-
kranten, maar een misleidend rook
gordijn optrekken rond de jongste 
IJzerbedevaart, waarvan vooral de 
redevoering van Juliaan Plalteau en 
vun Prof. Fransen ons troffen Met 
het i laams program dat thans op (ip 
TJzvrbcdevaart naar voor gebracht 
werd kunnen we grotendeels in
stemmen. Dit was trouwens ook vo-
>ig jaar reeds zo. 

De kritiek, die we vorig jaar for
muleerden, werd slechts ten dele 
ondervangen. Wij wensten nl. dat de 
sprekers klaar en duidelijk de 
I laamse poliliekers die in gebreke 
bleven gedurende het afgelopen jaar, 
zouden in beschuldiging stellen. Dat 
was voor de oorlog het geval Men 
aarzelt thans klaarblijkeUjK nog 
tvaiit de kritiek ging praktisch uil-
sluilend naar onze openlijke vijan
den. Dit nu is verkeerd. 

Wanneer men \ laamse poUtiekers 
die metterdaad het Vlaams program 
verloochenen óf als nünister óf ah 
kritiekloze jastemmer van alle anti-
l laamse begrotingen niet aanklaagt, 
dan faalt het Uzerbedevaarihomitee. 
Dan maakt hel een karikatuur van 
de éénheid. Deze éénheid kan slechts 
betekenen éénheid in de strijd, nin 
éénheid in de laksheid of éénheid 
in de verloochening. Dal dient het 
IJzerbedevaartkomitee te begrijpen 
wil het niet alleen welwillendheid 
lerkri/gen, maar ook vertrouwen. 
Dan pas zal men niet alleen uit 
gelatenheid of plichsgevoel naar de 
bedevaart komen Maar vol belroii-
u-en. 

En geestdriftig om eindelijk hel 
ti-slament van de doden te lenie-
zenhjhen. 
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Het hoofdbestuur van, de Volksunie in buitengewone verga
dering bijeen : 

— neemt ten scherpste stelling tegen de voorgenomen of reeds ten 
uitvoer gelegde oprichting van nteuw franstalig onderwijs o.m, 
te Holle, Alsemberg en Dilbeek; 

— stelt vast dat, waar de regering aan de ene kant belooft geen 
t-alentelhng te houden, zij aan de andere kant doorgaat met 
het aantasten van de taahntegriteit niet alleen van de 8 rand-
gemeenten, inaar ver daaroverheen van heel Vlaams-Brahant; 

— laaTct ten zeerste deze hedriegelijke metode om — nadat de 
Vlaamse gemeenschap iedere vorm van gebiedsroof heeft ver-
worpen een franstalige brug te werpen tussen Brussel en Wal
lonië; 

— wijst er op dat de regering, door de bestaande wetten te over
treden, zich in de ome ettelijkheid bevindt en (die regelen der 
dcmohratie met de voeten treedt; 

— is er immers van overtuigd dat voor een dergelijke regering»-
politiek in het parlement geen meerderheid fe vinden i» 
en, 
om deze aanslag op de Vlaamse gemeenschap ongedaan te ma
ken, 

— eist de onverwijlde bijeenroeping van Kamer en Senaat en 
geeft opdracht aan de mandatarissen ran de Volksunie de rege
ring zeer dringend te interpelleren, • 
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Bezegelt deze 

handdruk lol van 

Vlaams-Brabant ? 

PARLEMENT SAMENROEPEN! 
m^si- Anii-SocialisHsch 

kasle-onderwiis 
Het hoofdbes tuur van de Volksunie heeft in een mot ie h e t volle be

l ang d a t h e t n ieuw F r a n s onderwijs voor Vlaams B r a b a n t be teken t willen 
onder s t r epen . De Volksunie heeft de bi jeenroeping van h e t p a r l e m e n t ge
vraagd . Halle, Alsemberg, Dilbeek, St. Genes ius-Rode : de l aa t s t e twee ge
m e e n t e n behoren to t de a c h t bedreigde r a n d g e m e e n t e n ; Alsemberg en 
Halle liggen tussen Brussel en de t aa lg rens . 

^/IVi/S RBGrBRi^o-
«SÏSSS^S 

He^ uur der ^^^rheid 
V y 'chreven verleden week dat de 
" " zaak van het nievic franstalig 
ondericijs te Halle, Alsemberg, St. 
Genesius-Rode en Dilbeek een test 
betekent. 

We hebben ons nooit begoochelin
gen gemaakt omtrent de bedoelingen 
van de huidige regering. Een ploeg, 
geUid door een Gentse franskiljon 
en een Brusselse windbuil, verlamd 
daarenboven door een panische schrik 
voor de Renardistische dreiging, kan 
als het ware per definitie geen goede 
regering voor Vlaanderen zijn. 

We meenden echter van deze regering 
een nununum aan fair-play te mogen ver
wachten. Lefèvre heeft reeds als forma
teur en later als eerste-minister herhaai-
dehjk met de meeste nadruk verklaart 
dat hij m de eerste plaats zou streven 
naar een oplossmg van de taalproblemen, 
naar een regelmg van de Vlaams-Waalse 
verhoudmgen. We herhalen dat we ons 
geep (^enbhk begoochelingen hebben ge
maakt Maar wel hadden we verwacht Jat 
de eerste-minister, dat de regering, m af
wachting van de fameuze « defimtieve re
gelmg ». niets zou hebben gedaan om het 
probleem op de spits te dnjven. Wel had
den we verwacht dat de regenag de hand 
zou houden aan een statu-quo. 

Zelfs deze schamele verwachting is ijdel 
gebleken ! De huidige regenng waar
onder « Vlaamsgezinden » zoals Van Hs-

lande en Fayat — heeft het laatste fat
soen overboord geworpen en paait de los
geslagen Waalse arrogantie met een nieo-
we aanalag c^ Vlaams grondgebied. £>• 
c grote ploeg » waarvan Lefevre spnk. 
blijkt een vulgau-e i^oeg zakkenrollers t« 
zijn die, nu de grote hold-up van de ta-
lenteUmg is mislukt, zich toelegt op het 
heimehjk ontfutselen van Vlaams recht 
en Vlaamse grond. 

Er is een grens aan alles ' Ze is thans 
bereikt. 

Terwijl dit Wad van de pers rolt, ver
gadert in ae Wetstraat het kabmet cm 
om. te handelen over het franstalig on
derwijs in Vlaams-Brabant. 

De motie van de Volksunie is stellig niet 
vreemd aan deze plotse ijver. Indien d» 
regering niet teru^abbelt , zal het hard 
tegen hard moeten gaan ! 

Dan zal het wo«^ zijn aan die Vlaam
se \olksvertegenwoordifers en senatoren 
die gemeend hebben, deze regering hun 
voorwaardelijk vertrouwen te mogen schen
ken omdat de regering uitdrukkelijk had 
beloofd, de regels van het fair-play te eer
biedigen. De Vlaamse volksvertegenwow-
diging bezit de madit van het aantal. Zij 
kan beletten dat het Vlaamse grondgebied 
nog verder wordt aangevreten. 

De regering of het Parlement staan voor 
de kenze. 

Dat zij zich geen illuzies maken. Indien 
zij verkeerd kiezen, indien zij de onwet-
teUjkheid kiezen, zal Vlaanderen zichzelf 
recht verschaffen ! 

Begrepen ? 

De I laamse gemeen^cliap slelt met ver
bazing rast dat men sinds 19ió nooit op één 
jaar tijd zoveel Frans officieel ondenuijs in 
Vlaanderen heeft willen oprichten ' En dal 
net op het ogenblik dat de regering van de 
franskiljon Lefèire en de ontwortelde 
Brusselaar Spaak beweren de \ laams-Waal-
se verhoudingen afdoend te zullen regelen. 

Wij krijgen met eens de klassieke dode 
mus, de lege eierdop of het kluitje in het 
riet I Maar met een grenzeloos cinisme 
wil de regering het grootste verfransings-
maneuier sinds de beirijding doorvoeren 
tn Vlaams-Brabant I 

En dat terwijl een lan de flaminganti-
tche paradepaarden van de CVP, adjunkt 

' / « ^ ^ . i * A^ ' S'y 

RAAD VAN STATE 
Op 8 j un i j . I , %roeg onz« volks
ver tegenwoordiger Danié ! De-
coninck a a n de minis te r v a n 
Nat . Opvoeding of door hem 

of aijn voorganger reeds een 
beslissing genomen was in \ezf-
band m e t de ui tbreiding van 
de f rans ta l ige midde lbare a fde 
ling a a n h e t Ateneum te Halle. 
De min i s t e r an twoordde in he t 
BuUetiJn van Vragen en Ant 
woorden op 4 juli d a t hi j de 
r a a d van S t a t e zou raadp legen 
i.v.m. de i n t e r p r e t a t i e van a r t . 
9c van d e wet van 14 ju l i 1932. 
Onder tussen zou de opr ich t ing 
van een de rde ekonomische 

k las in be raad worden gehouden 
En onder tussen doet m e n alsof 
er geen R a a d v a a S t a t e testaat. 

i 

lan hlslande, mede de verantwoordelijk
heid heeft voor hel Ministerie van Open
baar Onderwijs ! 

Kostelijk is de '^tandaaid ian uoen-idag 
Il die hel wil laten doorgaan dat Van Els-
lande niets, maar dan ook mets te vertel
len heeft. HIJ ZOU geen funklie uitoefenen, 
alleen een soort blindedarm zijn van mi
nister Larock ! 

4/s dit zo is dan dient die blindedarm 
20 vlug mogelijk verwijdert. Want hij is 
dodelijk ontstoken De verhozene van de 
CV P.-flaminganten uit Maams-Brabanl 
laat zijn kiezers te Halle in het gezicht 
slaan evenals die van Dilbeek, St Genesius-
Rode en Alsemberg I Het is net zijn ar
rondissement, meer nog de omgeving van 
zijn woonplaats, die het volle gewicht van 
de verfransing op de schouders krijgt. Van 
een geschenk aan zijn kiezers gesproken l 

Van Elslande zou de verfransing niet 
kunnen beletten, hij heeft mets te vertel
len in de benoemingen Theo Lefèvre zou 
dat allemaal laten gebeuren En Van Els
lande "> Die laat het ook gebeuren zonder 
ontslag te nemen ! Hoe luidt de bepaling 
weer van een schotelvod ? 

Men kon vinden dat de strijd legen dat 
kasteondewi/s feitelijk door de socialisten 
zou dienen gevoerd Wij stellen echter 
vast dat de leiding van de \ laamse socialis
ten, verre van ons te steunen, haar partij
genoot Larock helpt in zijn anti socialisti
sche taak. 

De Volksunie heeft van de Vlaamse so
cialisten echter reeds de strijd legen werk
loosheid en mobiliteit en voor de indus
trialisering van Vlaanderen moeien over
nemen, omdat de Vlaamse B S.P. op dil 
punt de Vlaamse arbeiders liet stikken^ 
Wij nemen van hen thans ook de strijd 
tegen het onsociale kosteonderwijs over. 

Omver en eroverI Tot we slagen 
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•DE VOLKSUNIE - W U • tt AUOUSTUS ' 

peRNorcN 
DE IJZERBEDEVAART IN DE 
PERS 

Het is een zeer bedenkelijk ver
schijnsel dat de moniteur van het 
verraad aan het Vlaamse volksber-
lang, het lijfblad en de spreekbuis 
van de aartsfranskiljon Theo Le-
fèvre, « De Nieuwe Gids » zich lo
vend uitlaat over de nieuwe toon 
die £:ehoord werd op de IJzerbede
vaart. Een positieve toon, opbou
wend, waarderend, in plaats van de 
aanklag:ende en negativistische 
toon van vroeger. Dat deze volko
men voorbarige « waarderende 
toon », omdat er geen talentelling 
komt, alleen mogelijk is omdat de 
Volksunie bij de jonste verkiezingen 
als overwinnaar uit de stembus ge
komen is, daarover zwijgt men 
liefst in alle talen. 

De IJzerbedevaart is vroeger 
steeds geweest : het jaarlijks ge
wetensonderzoek, een onverbidde

lijk gewetensonderzoek zonder aan
zien der personen of partijen, in 
het licht van het geestelijk testa
ment der IJzerfront-gesneuvelden. 
Het was tot deze « dierbare Vlaam
se doden > dat de vooroorlogse pro
fessor Daels zich richtte, niet tot 
de levenden, om hen rekenschap te 
geven v^^^y^t^, | f „ . , i^J l^anderen 
gebeurd was en hoever rnëii gevor
derd was met de ontvoogding van 
het Vlaamse volk en de verwezen
lijking van hun testament. 

Wij héiMieii'mi ike^mc^èW-
re geest van de IJzerbedevaart, de-
Ee geest van gewetensonderzoek en 
volstrekte eerlii|kheid, ook dit jaar 
ontbrak, meer nog dan vorige jaren. 
En het is een veeg teken wanneer 
er met al te veel lof in C.V.P.-kran-
ten, zoals De Nieuwe Gids, over de 
bedevaart geschreven wordt. 

DE STANDAARD EN HET 
FEDERALISME 

In De Standaard betreurt M.G.B. 
dat de IJzerbedevaartkomitee zich 
uitgesproken heeft voor federalis
me. Omdat niemand weet wat men 
door Federalisme bedoelt.' 

Dat zelfbestuur reeds het meest 
essentieel punt was van het testa
ment der IJzerfrontgeneratie, tes
tament dat door het IJzerbede
vaartkomitee na de oorlog al te 
lang verloochend en genegeerd 
werd, weet nochtans iedereen. 

Over de manier waarop ook dit 
jaar de voorzitter van het IJzer
bedevaartkomitee, prof. Fransen, 
dit federalistisch standpunt geïn
terpreteerd heeft als een eis voor 
« decentralisatie en deconcentra
tie » zullen we maar zwijgen. Mis
schien weet De Standaard wat 
daardoor bedoeld wordt. 

Maar is het niet om misselijk te 
worden van zoveel kwade trouw en 
opzettelijke misleiding van de 
Vlaamse openbare opinie, wanneer 
men even bedenkt dat dezelfde 
Standaard 25 jaar geleden reeds 
het federalisme voorstond en open
lijk verdedigde. Toen wisten ze op 
De Standaard blijkbaar wel wat er 
door bedoeld werd. Nu niet meer. 

Het is bij gebrek aan ernstige ar
gumenten tegen het federalisme 
dat telkens weer door Kieboomsen 
en andere C.VJP.-knechten als ex-
senator Breyne en M.G.B. de dood
doener gebruikt wordt « dat men 
niet weet wat door federalisme be
doeld wordt ». Het volstaat noch
tans om het even welk handboek 
van publiek recht open te slaan om 
te weten wat federalisme is en ie
dereen trouwens in dit land die te 
goeder trouw is, weet zeer goed wat 
men bedoelt en wat men wil wan
neer men in België federalisme eist. 

Het is daarbij duidelijk dat men 
wat de praktische verwezenlijking 
betreft over de modaliteiten van 
mening kan verschillen. Niettemin 
bestaan reeds meerdere ontwerpen 
van federale grondwetten voor Bel
gië. Het jongste ontwerp werd op
gesteld door Vlaamse en Waalse 
federalisten gezamenlijk. De C.V.P.-
scribenten kennen dit ontwerp na
tuurlijk, maar ze negeren het vol
komen en doen alsof het niet be
stond. Want zij zijn te kwader 
trouw. Hun partij, de C.V.P. is te
gen federalisme en om partijpoli
tieke redenen moeten zij het fede
ralisme i» Vlaanderen bekampen. 
Daarvoor zijn alle drogredenen en 
alle leugens goed. 

In feite is hun houding dezelfde 
als de houding van de Vlaamse so
cialisten : deze zijn alleen maar zo 
cinisch om het openlijk te zeggen 
dat zij de voorrang geven aan het 
socialistisch partijbelang voor het 
Vlaamse volksbelang. M.a.w. dat zij 
Vlaamse inclvieken zijn. 

ONKUNDE OF VERWARRING 
ZAAIEN ? 

Het valt natuurlijk zwaar als 
men een gedachte jarenlang be
streden heeft diezelfde idee plot
seling te aanbidden. Dit is niet al
leen waar wanneer het om een ge
dwongen bekering gaat maar ook 
wanneer men door de feiten zelf 
zich vrijwillig zou bekeren. 

Wij hebben in een vorig nummer 
op het onzinnig geschrijf, terzake 
althans, gewezen van Schildwacht 
dfe niet eens het bestaan scheen te 
kennen van de federalistische 
grondwetsherziening door het 
Vlaams-Waals kollege voor federa-

'lisme. 
Ook op De Standaard schijnen ze 

die brosjure met die grondwetsher
ziening niet te kennen. Het zou 
misschien niet slecht zijn dat onze 
volksvertegenwoordigers die grond
wetsherziening in het parlement 
zouden aanhankelijk maken. Zo zou 
er ten minste een bazis van l>espre-
king zijn en misschien zouden de 
Vlaamse journalisten dan het her
drukte dokument niet voorbijzien. 

Manu Ruys vraagt zich immers 
af of het niet verkeerd was dat de 
eis voor federalisme zo klemvast 
werd uitgesproken op de LTzerbede-
vaart. 

En dit terwijl De Standaard nu 
toch* zelf sinds enkele maanden 
voor de verkiezingen op dit stand
punt s t a a t ! Nu aarzelt Manu Ruys 
omdat hij niet weet wat federalis
me betekent! Kan het gekker ? 

Het begrip federalisme betekent 
eigen gezagsorganen voor elk Volk 
in een land met een overkoepelend 
gezagsorgaan voor het geheel. 

Over de bizonderheden van de 
bevoegdheidsomgrenzing kan men 
redetwisten maar altijd ligt de knl-
tuurpolitiek in de handen van de 
deelstaat, het landelijk leger en de 
buitenlandse politiek in handen 
van het overkoepelend gezagsor
gaan. 

ONKUNDE OF... 
Om bewuste en onbewuste ver

warring te voorkomen werd een 
tiental jaren terug door bet 
Vlaams-Waals kollege voor federa
lisme In onderling akkoord van Wa
len en Vlamingen een ontwerp voor 
nieuwe federale grondwet opge
steld. Ook Manu Ruys blijkt dit ba-
sisdokument niet te kennen. Wat 
toch wel erg is voor een van de 
voornaamste journalisten van De 
Standaard. 

Manu Ruys stelt anderzijds als 
duidelijke strljdobjecten : « zelf
bestuur en amnestie, splitsing van 

de administratie, vernederlandsing 
van de diplomatie of van het be
drijfsleven ». 

Als Manu Ruys de idee federalis
me niet klaar vindt dat hij ons dan 
eens uitlegt wat het begrip zelfbe
stuur inhoudt ! 

En verder zijn er nog andere ilii-
delijke strijdobjekten. Wij noemen 
voor de vuist en kriskras door el
kaar : afschaffing van alle t rans
mutatieklassen en van alle Frans 
onderwijs in Vlaanderen met inbe
grip van de overplaatsing van de 
Franstalige universiteit te Leuven 
naar Wallonië, een nieuwe Vlaam
se universiteit te Antwerpen, af
schaffing van de werldoosheid en 
de mobiliteit in Vlaanderen door 
industrialisering, een Vlaamse 
landbouwpolitiek, juiste taaiver
houdingen in het leger, fcultuurau-
tonomie, de E3 en de vluggere mo
dernisering van de Antwerpse ha
ven, de vastlegging van de taal
grens, het drastisch afremmen van 
de verfransing te Brussel en de 
volstrekte taalgetijkheid aldaar, 
een gezinspolitiek afgestemd op 
Vlaanderen enz... enz. 

Wil Manu Ruys nu dat we jaren
lang voor elk punt afzonderlijk 
zouden vechten om het na veel 
energieverspilling los te krijgen van 
onze franstalige broodheren van 
grootindustrie, hof, loge. kerk en 
kleurpartijen. Terwijl • zij ons on
dertussen op andere gebieden be
driegen ? 

Wij bedanken ervoor hun mario
netten als Lefèvre, Spaak en Struye 
of hun Vlaamse adjnnkten daarom 
te smeken. Wij willen zelf al die 
vraagstukken oplossen door federa
lisme. Dan kunnen we de zaken 7elf 
opknappen en hebben we zekerheid 
dat we niet bedrogen worden. 

A.^RDKLUITEN 
Elders in ons blad kan de lezer 

een bijdrage vinden over de Ant
werpse havenpolitiek en de houding 
van het Antwerps stadsbestuur 
t.o.v. de Polderboeren die moeten 
onteigend worden. 

Toen minister Merlot enkele tijd 
geleden het gebied van de haven-
uitbreiding bezocht, heeft hij daar 
zijn mond niet durven opendoen en 
hij zal daar waarschijnlijk nooit 
een openlngswoordeke moeten 
plaatsen vermits de Polderboeren 
gedreigd hebben hem met aardklui
ten te bestoken * Er zijn er daar al 
meer moeten gaan lopen voor de 
potige mannen van de Polder. 

HUMBUG EN NOG WAT (̂ ) 
Onder dit opschrift gaf Sindika-

list uit de Volksgazet een hoofdarti
kel op maandag 21 augustus waarin 
hij ten strijde trok tegen de Waalse 
ekstremisten (Renard) en de Vlaam
se ekstremisten (Volksunie). Hij be
titelt het Waalse ekstremisme als 
links en het Vlaamse rechts. Stip
pen wij hierbij slechts aan dat het 
Waalse weekblad van Renard « Com
bat» elke week dj Vlaamse socia

listen als rechtsen uitscheldt. Men 
is dus altijd links volgens de enen 
en rechts volgens de anderen. Stap
pen we daar dus over heen. 

Sindikalist betoogt ook dat de 
Volksunie zich hatelijk aanstelt te
genover de Walen. Wij geloven niet 
dat een objeictief lezer van ons blad 
deze indruk krijgt Wij stellen ons 
eerder op tegen de franstalige Vla
mingen en Brusselaars dan tegen de 
Walen. Is een. En wanneer we ons 
opstellen tegen de Walen dan is dit 
niet hatelijk maar* klagen wij ob-
jektief, met cijfers, liun bevoordeling 
aan tegenover de Vtemingen. Is twee 

Wij vragen ons af wat daar hatelijk 
aan Is. Is heel de geschiedenis van 
het socialisme hatelijk omdat het 
socialisme vocht voor de ontvoog
ding van de arbeider ? Waarom zou
den wij dan per se hatelijk zijn om
dat wij vechten voor de ontvoogding 
van alle Vlamingen : arbeiders, be
dienden, ambtenaren, landbouwers 
en middenstanders ? 

Alleen het feit dat de Vlaamse so
cialisten nooit hebben willen inzien 
dat vele Walen en franstaligen hen 
nooit voor vol hebben aanzien kan 
thans hun ontgoocheling verklaren, 
nu de Walen hun beleefdheid afge
legd hebben en de zaken zeggen zo
als ze die altijd zagen. Sindikalist 
moet echter daarom zijn ontgooche
ling niet afreageren op ons. Wij zijn 
nooit racisten geweest. Vele Walen 
zijn dit uit kuituur. De franstaligen 
menen niet alleen dat ze hoger 
staan dan andere volkeren, zij zeg
gen dit ook. 

HUMBUG EN NOG WAT (i^) 
En niet alleen in de kringen van 

Benard. Ook de veel aanbeden 
Waalse kardinaal Mercier zegde ooit 
dat de Walen geschapen waren om 
te heersen en de Vlamingen om te 
dienen. En vele Vlamingen willen 
van hem nog een heilige maken op 
de koop toe ! Zij zouden hem dan 
niet eens in het Nederlands mogen 
aanroepen. 

Sindikalist kropt vooral onze be
schuldiging niet dat wij de Vlaamse 
socialisten verwijten onder het juk 
van de franstaligen en van de Wa
len te liggen. 

Wijzen wij er hierbij op dat we 
niet geaarzeld hebben elke Vlaamse 
stellingneming van onze socialisten 

tegen de Walen loals over het staaK 
bedrijf te Zelxate of tegen de af> 
dreiging van Renard toe te Juichea, 

Wijzen we hierbij ook op het t 
dat we toch minstens evenzeer de 
laksheid van de Vlaamse C.V.P. te
gen de franstalige vleugel van hn» 
partij aan de kaak gesteld hebbeit 
Over een Vlaamse vleugel bij de Ufc 
beralen hebben wij nooit veel kun
nen schrijven omdat we over het 
bestaan ervan nooit veel bemerkt 
hebben op liberale kongrcssen of In 
het parlement. 

Wij hebben Sindikalist hierbij vrij 
uitvoerig geantwoord omdat we zijn 
artikels sinds jaren volgen en de in
druk hebben dat hij eerlijk meent 
wat hij schrijft. Maar zijn eigen ge
breken ziet men het slechtst. En wij 
blijven bij onze opvatting dat onze 
Vlaamse socialisten zich sinds 70 
jaar Ueten maneuvreren door hun 
Waalse en Brusselse partijgenoten. 

Het bewijs ? Vlaanderen telt be
stendig minstens 200.000 mobiele ar
beiders en 70% van de Belgische 
werklozen. Het gemiddeld uurloon 
van de arbeiders ligt daarbij 5 F. la
ger in Vlaanderen dan in Wallonië. 
En nu mag Sindikalist ons eens be
wijzen waar en wanneer de Vlaamse 
socialisten scherp te keer gegaan 
zijn tegen die wantoestanden. Wlf 
menen niet dat er meer dient gezegd. 

E 3 en de CV . P. 
Nog in vakantiestemming zijnde maken wij het ons ditmaal 

wat gemakkelijker. Daarom halen wij hier letterlijk een tekst 
aan uit... het C.V.P.-verkiezingsblad van het arrondissement 
Gent-Eeklo (nr. 3, van 21 maart 1961). 

Hier volgen dus de wijze C.V.P.-verkiezlngs-propaganda 
woorden van eertijds : « De baan Rijsel, Kortrijk, Deinze, Gent, 
Antwerpen (anders gezegd de E3-weg) is de drukst bereden weg 
van geheel België. Het is ook, rekening houdend met het enor
me verkeer dat er over rolt, de slechtste. Sinds jaar en dag 
eisen alle economische kringen van Vlaanderen, eisen arbei
ders, bedienden en middenstanders, dat er zou worden over
gegaan tot het aanleggen van de grote autostrade Rilsel-Ant-
werpen. 

Men stelde grote verwachtingen in het 15-jarenplan waar
van de liberale minister van Openbare Werken altijd sprak ! 
Maar toen dit plan verscheen, stond de autostrade Rijsel-Ant-
werpen niet bij de 200 miljard werken waarover hij zo graag 
spreekt. Waarom was die weggelaten ? Omdat de minister de 
verbintenis had aangenomen eerst en vooral aan te leggen : 
de « Route de Wallonië », die zeker kan verdedigd worden, maar 
waarvan de economische betekenis ver in de schaduw glijdt, 
wanneer men die vergelijkt met de autosnelweg Rijsel-Gent-
Antwerpen, welke onze twee grote nationale havens moet ver
binden met hun natuurlijk hinterland in Noord-Frankrijk ». 

Tot zover dit uittreksel uit de C.V.P.-pers van VOOR de 
verldezingen van 26 maart. 

En nu stellen wij de C.V.P. twee vragen. Ten eerste, Hoe 
was het mogelijk dat de C.V.P., die dus overtuigd was van het 
groter belang van de E3-weg en het minder belang van de Route 
de Wallonië, de toenmalige lit>erale minister van Openbare 
Werken toestond, EERST EN VOORAL de Route de Wallonië 
aan te leggen, en de E3 niet eens in zijn programma op te ne
men ? Kon de C.V.P., die in de toenmalige coalitie toch de meer
derheid vormde, werkelijk de weg van HAAR Vlaamse kiezers 
niet verdedigen ? 

En nu de tweede vraag ! Hoe is het mogelijk dat ook NU 
NOG de C.V.P. de huidige minister van Openbare Werken toe
staat, EERST EN VOORAL de Route de Wallonië aan te leggen, 
en de E3-weg nogmaals op de lange... baan te schuiven. De 
route de Wallonië krijgt onmiddeUijk verdere staatsgelden, 
maar voor de E3 moet er nog een financeringssysteem uitge
dacht worden ! Waarom moet de C.V.P., die blijkens het boven
vermeld uittreksel toch overtuigd is van het dringende 
belang van de autostrade Rijsel-Antwerpen, nogmaals de be
langen van Vlaanderen verwaarlozen om de Socialisten met 
hun Route de Wallonië ter wille te zijn ? Is de C V P . dan niet 
de sterkste regerings-partner ? 

Het antwoord op beide vragen laten wij de lezer zelf vin
den ! Onderlijn dus het goede antwoord in de volgende reeks ! 
{17 kunt ook alles onderlijnen !) 

Gebrek aan moed. Gemakzucht. IJdele beloften, 't Is toch 
maar voor de Vlamingen. 

Gebrek aan politieke eerlijkheid. ELIE. 

W0IMMMMM »m0tm0»0>mmm0»0>mt tmmtmmm 
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Vorig Jaar omtrent deze tijd kreeg de man die door dit ven
ster naar het buitenland kijkt het sterk op zijn zenuwen, toen 
hij verplicht was week na week een massa Kongolese gebeurte
nissen te verslaan, gebeurtenissen die wereldnieuws waren en 
toch weinig of niets veranderden aan een proces dat zich langs 
éénmaal bepaalde banen verder ontwikkelde. Vandaag met Ber-
hjn is het praktisch hetzelfde. De man in dit venster glimlacht 
wanneer hij ziet hoe de West-Berlijners de straat ophollen om 
de Amerikaanse troepenversterkingen toe te juichen. Troepen-
versterkingen ten getale van op de kop 1.500 man, geteld en ge
registreerd door de Russische grenswacht te Helmstedt. 

Als Westers antwoord op de prikkeldraadversperringen door 
Berlijn wel wat mager. Men zou er trouwens verkeerd aan doen, 
in het zenden van deze 1.500 iets anders te zien dan een elek-
torale stunt,. De kwestie Berlijn wordt inderdaad voortdurend 
meer en meer hét thema van de komende Duitse verkiezingen. 
Zoals men weet is de West-Berlijnse socialistische burgemeester] 
Willy Brandt, Adenauers grote konkurrent voor het kanseUer-
schap. De West-Berlijners, die zich bij het uitblijven van Wes
terse en van Bonn'se tegenmaatregelen bedrogen voelden, be
gonnen hun burgemeester aan de huid te zitten en deze laatste 
op zijn beurt begon dan aan te dringen op een spektakulair ge
baar. Het « spektakulair» gebaar kwam onder de vorm van 10 
Amerikaanse kompaniën. Brandt nam voorsprong op zijn Bonn'se 
tegenstander die, om het verloren terrein te heroveren, zelf naar 
Berlijn kwam en een rondrit langs de prikkeldraadversperring 
hield. Hij werd door de West-Berlijnse bevolking eerder koel 
onthaald. 

In ieder geval een memorabele verkiezingstrijd en het lijkt 
wel, of de Russen daarvoor oog hadden toen ze 't IJzeren Gordijn 
te Berlijn neerlieten. Maar of de elektorale uitbuiting van het 
probleem zowat door ledereen de zaak van de vrede dient, is een 
andere vraag. 

De stemmen die eisen dat de U.N.O. zich met Berlijn zou 
inlaten, worden steeds luider. Uit Engeland kwam zelfs een plan 
dat op het eerste zicht wel vreemd aandoet maar dat bij nader 
toekijken helemaal niet zo gek is : het overbrengen van de 
U.N.O.-zetel naar de oude Duitse hoofdstad. Berlijn-vrije stad 
zou zodoende een werkelijkheid worden en deRussische bezwaren 
tegen New-York als U.N.O.-zetel zouden vervallen. 
Berlijn heeft voor sommigen onverwachte gevolgen, zo ook voor 
de Tunezlsche prezident Boergiba. Men kan niet beweren dat zijn 
thezis m verband met Bizerta de laatste tijd versterkt is gewor
den. De Westersen vermijden angstvallig alles wat zou kunnen 
wijzen op onenigheid In hun rangen; Frankrijk krijgt aldus — 
dank zij Berlijn - in die richting wat meer vrije slag. Ook an
dere landen hebben meer aandacht voor wat in Duitsland ge
beurt dan voor de Noord-Afrikaanse kwesties, zodat de zaak 
Bizerta nergens nog hot news is. Sprekend in dit geval is het feit 
dat Uruguay — 50ste en dus beslissende handtekening voor de 
samenroeping van de Algemene Vergadering — op het aller
laatste ogenblik zijn handtekening verloochende. 

In Kongo blijft de centrale regering van eerste-minitser 
Adoela langzaam winnen aan snelheid en gewicht. Het ziet er 
naar uit dat kortelings zelfs twee grote vraagtekens zullen wor
den uitgevaagd : het vraakteken Katanga en het vraagteken 
Gizenga. De centrale regering blijft verder bij de UNO aan
dringen op het wegsnijden van het Katangese abces; het valt te 
verwachten dat de operatie zal beginnen met het ontwapenen 
van de Katangese weermacht en het naar huis zenden van de 
Belgische technici en officieren. Gizenga, de sfinx uit het Oosten 
die de Loemoemblstlsche erfenis had aanvaard, schijnt nog steeds 
met uitgemaakt te hebben welke lijn hij gaat volgen. Reeds her
haalde malen liet hij zijn aankomst te Leopoldstad aankondigen 
maar niemand heeft hem er gezien. Er wordt zelfs beweerd dat 
hij druk doende is met het pakken van zijn vaüezen om naar 
Kaïro te vertrekken. Dit vertrek zou zelfs door zijn volgelingen 
met al te zeer betreurd worden want nu reeds zijn maneuvers 
aan de gang om Gizenga te vervangen door BoUkango. De ont
wikkeling der laatste weken betekent onmiskenbaar een verste
viging van de centralistische tendenzen, tendenzen die gesteund 
worden door de splinter-chaos van het voorbije jaar. 

^.^ ? '^^ -̂̂ ^ definitief woord inzake de toekomstige struktuur 
van Kongo is. durven we sterk betwijfelen. Het centralistische 
evenwicht zal slechts van korte duur zijn; daarna zullen de fe! 
derahstische stromingen zich weer doorzetten. Het ligt in de 
Ujn der Kongolese realiteit,; Kasa-Voeboe weet het en behoudt 
Kongo ^^^^''^- '^^^^ ^^ A'̂ ^^o staat nog steeds in Bened^n-
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Hiel alleen 

Berlijn | OOK FRONT IN ZUID-ANERIKA 

Terwijl het Berlijns nieuws a b een 
vloedgolf de redakties overspoelde, werden 
belangrijke gebeurtenissen elders in de 
wereld wel wat al te «eer over het hoofd 
gezien. 

Een dergelijke gebeurtenis was de Inter-
amerikaanse Ekonomische en Sociale Kon. 
ferentie der Ministers van Finantiën te 
Punta del Ëste in Uruguay. In menig op
zicht was ce zelfs minstens zo belangrijk 
als het touwtrekken rond Berlijn, zeker 
dan toch voor de V.S.A. Prezident Ken
nedy verklaarde trouwens dat de bijeen, 
komst te Punta del Este de belangrijk
ste kontinentale konferentie was die ooit 
gehouden werd. 

Men zal zich herl^'neren dat, enkele 
maanden geleden, de prezident der V.S. 
een nieuw programma voor steun aan de 
Zuid.Amerikaanse enubltekei «nkon-
digde, de zgn. « Alllanza para progre»-
so ». Het plan betekende een antwoord 
op de Cubaanse uitdaging en moest, zo 
verklaard» Kennedy, de betrekkingen 
tussen de beide Amerika's op een nlea-
W' -es schoeien en eeni ea »oor goed 
verbeteren. 

Deze betrekkingen waren Inderdaad 
voor heel wat verbetering vatbaar. Da 
Noord-Amerikanen houden de landen bo
neden het Panama-kanaaJ onder zwar* 
ekonomische druk. Ze bHieersen de gan
se grondstof f enmarkt; Amerikaanse maat» 
schappijen zoals « TJnited Fruit » bezit
ten hele Zuid-Amerikaanse provinciea 
waar de bevolking in de monokultnur een 
hongerloon verdient. Het streven der 
ff gringo's » — de zo gehate Noordelingen 
— was er maar al te vaak op gericht, da 
één of andere diktatoriale familie met be
hulp van dollars In het zadel U houden 
om zodoende in lengte van dagen de mo
nopolies veilig te stellen. Terwijl de V.S. 
overal ter wereld het ant)-kolonia}isme 
gingen prediken, maakten ze zich in Zuid-
Amerika schuldig aan kolonialisme waar. 
bij dat van de meeste Europese volkeren 
slechts een onschuldig tijdverdrijf was. 

Aan deze koloniale exploitatie wordt 
thans paal en perk gesteld; de verdienste 
hiervoor komt toe aan één enkej man i 
FIdel Castro. ^. 

De Cubaanse'evolutie heeft van In den 
beginne sterk tot de verbeelding der Zuid-
Amerikanen gesproken. Zulks zal weüirht 
niet blijken uit de tahijke anti-Castristi-
sche uitlaUngen van Zuld-Amerikaanse 
8taat:Cui; de massa der peones ech'er 
volgde met stijgende geestdrift het Cu
baanse experiment. Het feit dat Oastro 
de ruime steun geniet van het kommu-
nistisch blok schrikt de onontwikkelde 
massa's In Latijns-Amerika zeker niet af. 

Cuba luidde de doodsklok over de 
michtspozitie der V.S. in Zuid-Amerika. 
De grote Amerikaaase maatsoha4)pijen 
hebben zulks uitstekend begrepen toen ze, 
enkele maand-n geleden, met behulp van 
de C.I.A. de invazie op Cuba organ-seer-
den en financierden. De Invazie werd een 
mislukking en meteen werd het duidelijk 
dat de V.S. definitief nieuwe wegen dien
den te bewandelen voor hun Zuid-Ameri
kaanse politiek. 

Kennedy heeft thans werk gemaakt van 
rijn « Allianza para progresso x. Op de 
konferentie te Punta del Esfo maakte zijn 
afgezant. D. DUlon, bekend dat in de ko
mende 10 jaar voor 20 miljard dollar zou 
geïnvesteerd worden in Zu'd-Amerika. De 
V.S. hebben bij deze financieringspoIUiek 
voor het eerst terdege rekening gehouden 
met de Zuid-Amerikaanse gevoeligheden : 
de 20 miljard zullen inderdaad bijeenge
bracht worden niet aUeen door de V.S. 
zelf, maar door internationale financie
ringsmaatschappijen, door Europese sta
ten en maatschappijen en zelfs door Ja
pan. Dit financieringsplan betekent hot 
einde van het monopolie der V.S. 

De Zuid-Amerikanen hebben onmiddel-
hjk begrepen waar het schoentje kneit 
Kort voor het begin der konferentie ver-

T eef Koioot. Schild en Zwoord von Vloonderen! 

kla«rde de sluwe Braziliaanse prezident 
Quadros, ekonomische betrekkingen met 
het kommunistisch blok te zullen aan
knopen. Zijn verklaring heeft het bedrai: 
der Noord-Amerikaanse bijdrage stellig 
nog gevoelig verhoogd. Ernesto ff Che » 
Guevara, Castro's luitenant, kon te Punta 

del Este naar waarheid getuigen dat Cu
ba voor heel Zuld-Amerika » de kip met 
gouden eieren » is. Want om te ontsnap
pen aan een uitdeining van de Castristl-
sche revolutie over heel Zuid-Amerika be
schikken de V.S. vandaag nog maar over 
één middel : betalen ! 

Of men de IJzerbedevaart geslaagd, minder geslaagd of he
lemaal niet geslaagd vindt, over één enkel punt zal wel leder
een het eens zijn: de datum is buitengewoon goed gekozen. 
Praktisch ledereen is terug uit verlof, maar de meesten hebben 
nog wed trek In een dagje buiten. En de komkommertijd In de 
pers brengt mee dat de journalisten veel meer aandacht aan de 
plechtigheid schenken dan op enig ander ogenblik van het Jaar 
het geval zou zijn. 

Geen kwaad dus over de datum. En voor het overige beper
ken we ons, althans in deze ruriek. tot het Shakespeariaanse 
woord : the rest Is silence. Ondanks de woordenvloed ! 

Heeft het op de IJzervlakte ontbroken aan precieze taal, 
elders in het land wordt die wel gesproken, met name in Vlaams-
Brabant. De strijd tegen het nieuw franstallg onderwijs te Haüe, 
Alsemberg en elders is meteen de inzet van de slag die ongetwij
feld in de eerst volgende weken zal uitgevochten worden. Reeds 
van bij de aanvang van die slag heeft de Volksunie een treffer 
weten te plaatsen : de samenroeping van het parlement. Door 
deze els wordt het probleem Vlaams-Brabant in alle scherpte 
gesteld, terwijl tevens diets gemaakt wordt dat de Vlaams-na-
tlonale partij in de volgende zltUjd zinnens is fel, zeer fel van 
öch aif te bijten. Wat trouwens allerminst een overtollige bezig
heid zal zijn, wanneer men even nagaat, hoe de regering de 
eerste maanden van haar bestaan heeft huisgehouden. 

Tipisch voor de wijze waarop deze regering dé zakéh aan
pakt en oplost, is het geval Maurage. De koohnijn van Maurage 
in het Centrum behoort tot de putten die geen behoorUJke en 
renderende exploitatie meer toelaten. De kabinetsraad hieJd 
zich bezig met een eventuele sluiting van de mUn; dhr Spinoy 
betoogde, dat een verdere uitbating niet meer renderend zou 
zijn. Een ander minister antwoordde daarop, dat de mijn onmo
gelijk kon gesloten worden omdat zulks koren op de Renardisti-
sche molen zou zijn. Inderdaad is dhr Renard volop bezig, zijn 
MP.W. in het Centrum uit te bouwen. Agitatie rond Maurage 
zou hem zeker welkom zijn. Om hem de mond te stoppen en 
om te beletten dat de B.S.P. tenslotte door de MP.W. in het Cen
trum zou worden overvleugeld, pleitte minister Merlot — want 
hij was de opponent van Spinoy — voor de verdere exploitatie. 

Zoals men ziet zijn in België louter nuchtere, ekonomische 
overwegingen die voorzitten bij het bepalen van een koers voor 
de streekekonomle ! Hageland-Zuiderkempen geeft er zich trou
wens rekenschap van : uit louter nuchtere berekening is de 
regering al lang tot de konkluzle gekomen dat voor deze streek 
mets hoeft gedaan worden. De nuchtere berekening hoort ech
ter niet zozeer thuis op het gebied der ekonomie; ze beperkt 
zich tot het postulaat dat men in de Kempen te doen heeft met 
mensen die braver zijn dan die van Maurage Postulaat waar
aan 100.000 IJzerbedevaarten niets zullen veranderen. 

De streekekonomle moge dan voor Vlaanderen stilaan een 
reusachtige flop worden, ze is het daarom nog niet voor iedere 
Vlaming en zeker niet voor dhr Antoon Fimmers CVP -volks
vertegenwoordiger uit de stal van wijlen van CauweLaert Deze 
heer, de wijze lessen van zijn grote voorman indachtig heeft 
zich via de poUtiek thans in de richting van de zakenwereld 
begeven. Hij is de grote manitoe van de nieuwe Bayer-fabrte-
ken die te Kallo zullen worden opgericht. La poiltique mène «l 

Inmiddels blijven in deze komkommertijd — nog altijd 
komkommertijd, maar nu niet meer voor lang ! — de pronos-
tieken in verband met de benoeming te Mechelen hun gang 
gaan. Algemeen worden de kansen van Mgr Suenens hoogst 
aangeslagen. Er Is echter nog een andere zaak : die van de her
groepering der bisdommen. En hier zijn de pronostieken noch de 
verlangens zo eensluidend. Het heet dat de regering helemaal 
mets voelt voor een splitsing van het aartsbisdom Mechelen 
vooral niet voor een spiitsing langs de taalgrens. Dhr Theo Le-
fèvre vreest dat een dergelijke hergroepering de federalistische 
tendenzen zou versterken. De franstalige katholieke pers jam
mert dat het aantal roepingen in de franssprekende delen van 
Brabant veel lager ligt dan in de Nederlandssprekende delen 
Een hergroepering zou, vo'gens hen, de ontkerstening bij de 
iranssprekenden bespoedigen. 

Het is wel eigenaardig dat voor bepaalde zaken de Vlamin
gen toch maar goed zijn. zo o.m. voor zielszorg bij franstaligen 
Ook hier dus is mobiliteit een levensbehoefte van het centra
lisme. 

Een enkel verheugend feit deze week : de Servaes-tentoon-
steUing te Brugge werd uiteindelijk bezocht door 26.000 mensen, 
een ongehoord getal voor wie thuis is in de wereld der kunst-' 
tentoonstellingen. De verdienste hiervoor komt volledig toe aan 
een bepaald soort weerstanders met een bepaald soort uur
werken. Uurwerken die zijn blijven stilstaan op september 1944. 

Toon de Pesseroy zal ons die vaststelUng niet ten kwade 
duiden. 
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VOLKSUNIE BIJ DE SOLDATEN MiDDENSTANDSRUBRIEK 
Geachte Heren, 

Sinds een drietal maanden opgeroepen 
onder de wapens hebben we alle moge
lijke informatie-zalen nagelcelcen bij alle 
dagbladverljopers die de kazerne aan
doen, maar ons blad : de VOLKSUNIE is 
niet te vinden. 

Is het soms verboden soldaten op te voe
den In Vlaams Nationale zin ? Of is het 
vrees van de hogere legerleiding ? 

Wij kunnen niet anaers doen dat dit 
feit betreuren en kunnen bc^en, ja, ho
pen zoals Vaanderen lang hoopt, op ken
tering in deze zaak. 

Wanneer komt daar verandering In ? 
Wie brengt de Volksunie binnen in de 

kazerne ? 

KOMMENTAAR 
RedaJttie : We geloven niet dat de 

< Volksunie » langs de gewone weg in de 
leeszalen van de opvoedlngsdlenst zal ge
raken. Best Is het da t diegenen, die ons 
bad lezen, het doorgeven aan soldaten en 
aldus, ook In het leger, propaganda ma
ken. 

AUTOBUS 
Waarde Redaktie, 

De Towzltter van het ri.C.V.S., de 
Vlaams-onkundige waal h Thiebaut, heeft 
te St. Pieters-Leeuw een tweetalig strooi-
brlefje doen uitdelen waar. ' n de Neder
landse tekst gezegd wordt dat vanaf 1 sep
tember een a&toinis gratis de kinderen 
cal afhalen, die la de Vlaara.se afdeling 
van de Rijksmiddelbare school vftn de 
Sleesbroekstraat de lessen wensen te v<A-
gen. 

Het is maar ncHmaal da t een gemeente
raadslid zorgt voor de kinderen van zijn 
gemeente.- • ' - ' - - . »• --

Maar wat niet normaal ia, en dies^fd» 
beer Thlebiuit rangschikt onder de « in-
dvieken » m d e r de mensen die we
tens en willens de Belgische wetten over
treden, dat Is dat in de franse tekst het 
volgende gejtegd wordt : 

Wij vertalen : 
<i Aan U die uw kinderen wenst te zen

den naar een franstallge afdeling van de 
officiële school, melden wij met genoegen 
dat een autobus gratis, en dit vanaf 1 
september a.s.. het vervoer zal verzekeren 
naar de gemeentescholen van Ander-
lecht «. 

Ziezo, de beschermer van de c^jenbarp 
school van St. Pieters-Leeuw, het gemeen
teraadslid, minacht diezelfde school, om
dat het een Vlaamse school Is. Kn hij 
lapt de Belgische wet aan zijn hielen, door 
de kinderen van Vlaamse franskiljons en 
van Walen, die het vertikken zich aan hun 
Vlaamse omgeving aan te passen, uit zijn 
eigen school weg te trekken om ze te stu
ren naar de scholen van die andere wets
overtreder, de rode franskiljonse oud-school-
meester Bracops, burgemeester van An-
derlecht. 

De Walen en de franskiljons gaan voort 
met hun offensief ter verovering van de 
Vlaamse randgemeenten van Brussel. 

Wij hopen dat de « Mars op Brussel » 
van 33 (*tober 1961 daar duidelijk een 
tegenoffensief <^ zal zijn, aonder aflei
ding naar nevendoeleinden. 

A.P. - Zuun. 

Geachte redaktie, 

Met genoegen las ik in uw blad dat U 
nog dit jaar een middenstandsrulx^ek ault 
openen. Dat vind Ik een prachtig Idee 
want U zult ook wel beseffen dat de ver-
klezingsoverwinnmg van maar t JJ. mede 
verwezenlijkt werd door de stemmen van 
ontevreden middenstanders die geen uit
weg meer zagen. Wij hopen dan ook dat 
he t niet alleen blJ een rubriek zal blijven 
maar dat de volksvertegenwoordigers van 
de Volksunie In het parlement ook krach
tig op tafel zullen slaan ten oate van on
ze eisen. In dit verband vinden wij het 
optreden van Reimond Mattheyssens be
treffende de F>ensioenen der zelfstandigen 
reeds zeer goed. Nog (en veel) van dit 
en bij de volgende verkiezingen staan de 
middenstanders achter Uw part i j . 

Ben middenstander - Antwerpen. 

^ J ^ HERMES 
WTÉ SCHOOL 
^ " — ^ 54, ZUIDLAAN 

211, M. LEMONNIERLAAN 
FEL. 11.00.33 

VOUEDIGE SEKBETARIAATKURSUSSEN 
STENO- «n DAKTYLOGRAFIE 

In vl*r tal*n 

B O E K H O U D E N 
S O C I A L E W E T G E V I N G 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 

O» School waar Vlaminoon 
xich thul veolan. 

BETER an VOORDELIGER 
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• WIE ANTWERPEN BEZOEKT 
• 
• EET IN DE 
• 

«OUDEN LEEREN EMMER» 
• (achter de kathedraal) 

• BLAUWMOEZELSTRAAT 9 
• 
• Voordeliga prijzan 
• Volledtga maaltiid vanaf 30F 
• 
• Uitbatar : L. Wouter* 
• 

s 
1 

VERDIEN MEER 

5.000 k 10.000 F p.m. kunt U 

bijvardlenen mlt* 2 i 3 avonden 

p. vireak werk vr. public organ. 

Geen «chriifworfc. Ernstig, ontw., 

voorultttr., worten. Brab., LImb., 

O.VI. Vr. Inlicht. : schrijf aan 

postbus N ' 4 Ie Leuvan 3. 

HUISIUGIM 
HOOGSTRAAT 15̂ ^ en 17 - ANTWERPEN 

"jUr Slaapkamers - Eetkamers 
'jAr Salons — Kinderwagens 
•^ Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRUZEN OP VERTOON V A N DEZE AANKONDIGING 

^ K o n t a n t - K r e d i e t 
J L OPEN ALLE DAGEN V A N 9 TOT 20 UUR 
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I Voor betere Kolen | 

I tel... alle Vlamingen | 
S (Antwerpen en omgeving 30 Km) S 

I op n 74.91.39 I 
I Jos van Alphen | 
I Heide 1 
RiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiil 

Op doorgang naar de kost i 

• bezoekt hef . • 
U' 1 

VLAAMS HUIS 
IJZERLAAN 83, DIKSMUIDE i 

Lokaal van de Volksuhie 

• Uitbater • 

Leo Dev reese j 

P£R5SP/^GBL 

OFFICIEEL BEL6IE IS WEER GERUS1... 

; BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS 
• 

• 

• EXPERTISES 
• FISKALITEIT 
: ORGANISATIE 
: BANKKREDIETEN 
« 

j K. V. 
i J. De Windestraat 38 
I Dilbeek 

1 T. 21.14.58 
• na IS u. 

wl 

1» 

in 

WIo Gent bezoekt. 

Het stadhuls bewondert, 

loopt zeker even aan bIJ RIK, 

café «RUBENSHOF» 

BORLUUTSTRAAT 13, GENT 

l l l l l l l l l l 
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I Zetelfabriek Boterberg i 
= lEDEZIJDE • LEDE 

Alleenverdeler t = 

Engel & C i 
Eigen produktie 

Uitgebreid gamma 
Aan huis geleverd 

Prospektus 
op veno•^ 

IEL. (053) 225.60 = 

= Voor leden = 
M on abonnees = 
s Volksunie ; = 

i 20 V. K O R T I N G I 
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• Vraag bi | hel inrichten 

• van uw woning raad bij 

galerij 

\ MARGARETHA de BOEVE 

ASSENEDE 

TEL. (09) 78 50 57 

kannen ons niet van de indruk ont 
doen da t de vijanden %an Vlaanderen 

die met een zekere spanning bet verloop 
van de IJzerbedevaart volgden, opgelucht 
en voldaan zijn. 

Nu de dreiging van het Eenardisme 
iteeds sterker wordt, begrijpen velen dat 
de houding van de Vlamingen in de l<o-
mende maanden misschien wel beslissend 
kan zijn. Maar Diksmnide was, eens te 
meer, geen dreiging... En dat stemde zelfs 
« La Libre Beiglque » tot een mild be
grijpen, tot « on pen dlndnlgence ». 

UECHO DE LA BOURSE 
(21-8-61) 

< ProfesscM" Fransen, traditioneel spre
ker op de IJzerbedevaart, verheugde 
Elch om de overwinningen, t)chaaJd 
door de Vlaamse Beweging, vooral dan 
om het afgelasten van de talentet-
Ung. Er waa trouwens niet veel l)e-
langrijks te eisen in naam van de vo> 
gelingen. Hij sprak zich pro forma uit 
voor de volledige ontdubbelmg van 
het Mini.sterle van Nationale opvoe
ding, voor een beter taalevenwlcht op 
het departement van Buitenlandse Za
ken, voor volledige amne.stte ten bate 
van de Incivleken, voor een «paritair» 
•teenkolendirectoilum en voor de ad
ministratieve decentralisatie en volle
dige tweetaligheid te Brussel. Maar er 
was geen overtuiging. De bez'elingult 
de period-n van hevige Vlaam.se strijd 
Is er niet meer. De enige ware l)edrel-
glng voor de eenheid van het land 
komt naar onze mening «It het Zui
den, a's de heer André Renard t^n 
minste zijn gevaarlljlc speT voortjwt ». 

Red. : Is het IJzerl>edevaarthoniitre nu 
tevreden 7 ^. 

LA LIBRE BELG^QVE 
« En RR op deze vlakte van KaaF*erke 
duizenden stemmen de Vlajimse Lreuw 
aanheffen, voelt men zo aan dat dit 
een meer dan gewone pleclit pheid is. 
Het Is het bi^na mrst.iefce beleven van 
een ideaal dat, hoewel vaak du»>bc!-
zinnjg. toch eerbied afdwingt en zeMs, 
als wij ons zo mogen uitdrukken, wat 
welwi".end begrip. » 

Red. : Zo'n tekst bewijst meer dan wat 
ook dat de bedevaart («taal ongevaarlijk 
is geworden. Wij zijn er indcrdaid ver 
van af dat daar heTder en onvervalst de 
stem van het strijdende VHaneleren 
Idonk. Wij hebl>cn het zover gebracht dat 
onze ergste vijanden ens met een w ilwil-
lend paternaiisme gad'siaan. 

De Vlaamse partijpers ig tevreden w n t 
zij oordeelt dat het zo goed is. Zie eens 
hoe braaf en eerlijk wii zijn, z 'gt zij, tot 
de regeerders en znit gij onze " ed-imoe-
digheid » nu ook eens wat meer waarde
ren ? 

HET VOLK 
121-8-61) 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

warme en koude gerechten 

open dag en nacht 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 

ANTWERPEN 

« De Vlaamse beweging is noou een 
wraakondememing geweest, a'j is 
nooit een haatbeweg'ng gewfest; zij is 
soms hard geweest; in de vei-waning 
van de gebeurtenissen zijn er buite
nissige afwijkingen geweest: maar, 
wanneer we de vergelijking maken 
met wat elders m geüjkaard ge om
standigheden in Europa en m de we
reld is gebeerd, dan mogen wij zeggen 
dat nooit een verkeerd gesti-uc'ureer-
de staatsgemeenschap door een voik zo 
eerlijk en zo dehcaat behandeld is ge
worden. En daarvan getuigt op zeer 
bijzondere wijze deze 34.ste TJzrb-de-
vaart. Wij mogen zeggen dat de edel
moedigheid van de Vlaamse Beweging 
zich uitg:strekt heeft ook tot degenen 
die haar zo dikwijls en zo lang hebben 
miskend. » 
En verder : 

« Het behoort aan de gezagdragers en 
de wetgevers de grote kans van der
gelijke Vlaam-se gemoedsgesteldheid te 
baat te nemen. Indien dit niet moest 
get>euren dan zou men werkelijk moe
ten zeggen dat de Belgische Staat,s-
gemeenschap schipbreuk hee.t galeden 
omdat zij een Staat was zonder Slaats-
lieden. » 

DE GAZET 
(22 8-61) 

« De strijd om Bru.s.sel blijft de kracht
proef voor Vlaanderen. 
Federalisme werd gevi-aagd in alle po
litieke eerlijkheid niet tegen maar in 
het raam van de Belgische staatsidee, 
In positieve opbouwende zin Bij deze 
IJzerbedevaart Is gebleken dat de voor
waarden die het Vlaamse volk te stel
len heeft eerlijk zijn en te verwezen
lijken zonder uitzonderlijke moeilijk
heden. Mjiar dan moeten de gezagdra/-
gers in dit land begrip tonen voor de 
Vlaamse gemoedsgesteldheid en zich 
eerlijk inspannen om er aan te gemoet 
te komen. » 

m. STAKDAARB 
(22-8-61) 

Vond zelfs de schuchter geformuleerde 
eis voor federalisme nog ongepast. De 
Standaard is immers maar federalist dan 
wanneer er in de verste verte geen mo
gelijkheid bestaat dat het er komt. Maar 
nu, met Renard . 

« Zelfbesluur en amnestie, splitsing 
van de administratie, vernederlandsing 
van de diolomatie of van het bedrijfs
leven : ziedaar du'delijke strljdobjek-
ten. Maar wat is federalisme, hlc e t 
nunc ? Het lijkt ons minder gelukkig 
dat het Bedevaartkomitee dit slag^ 
woord aanvaardde, nu wij niet weteix 
wat men er juist onder verstaat. 
Men besluite uit deze kritiek niet dab 
wij TEGEN federaM.^me zijn; wl] wen
sen alleen dat men In het vrtle dag-
I'cht en niet in de mist xou vooruit 
gaan De eerste vereiste is daaro m : 
dat wij vandaag onze polltielce plan
nen klaarder aflijnen en uitdiepen. » 

Het argument van <i De Standaard » ia 
»t t» dwaas. Geen enkele opioesing voor 
een probleem wordt ooit pasklaar voorge
schoteld. Een federaal systeem kan ons 
volk onbelemmerde ontplooiiogsmogeiijk-
hedcn gev.n. Hervoriringen - bij - i>eetjea 
zouden het misschien ook ooit eens kun
nen. Maar wij hebben na 130 Jaar erva. 
r ing met de B-'gisehe geieideiijkbeld ge
noeg scepticisme opgedaan om het eens 
met federalisme te beproeven. Welk fedo
ra lisme ? Dat is toch het werk der poU-
tlekers. En zi.i zuilen wei een oplossing 
vindt n als de WIL er maar is. En die ont
breekt vooralsnog, ook bij «De Standaard» 
blijkbaar. Heo zwaar het ons ook valt, wi] 
willen ook tegenover deze belijders van 
een politiek masochisme « un pen d'indul-
gence » opbrengen. 

Maar wi.j volgen hen niet. 

HET PAROOL 
(21 861) 

• Een dergelijke stap van Renard kan 
een staking tot gevolg hebben met als 
mzet een autonomiebeweging voor 
Wallonië. Als het zover komt, ontke
tent natuurlijk de Volk-sunle In Vlaan
deren een zelfde directe actie en dan 
k<Hnt niet alleen de nieuwe regering 
maar de gehele eenhe d van het land 
in gevaar. De rust en de orde In Dlks-
muide kunnen wel eens de voorbode 
zijn van een zwaar onweer, dat moge
lijkerwijs heviger zal zijn dan de sta
kersbeweging van de afgelopen winter 
toen Renard met zijn Waalse autono
miebeweging voor het eerst openlijk 
startte. » 

DE VOLKSKRANT 
(21-8-61) 

« Met de grote t)eweging, die /.ich 
thans achu'r voormalig stakingsle.der 
André Renard verzainelt, om ook voor 
Wallonië zelfbestuur te eisen, toonien 
de Ijzerbedevaarteis z'ch nadrukkelijk 
mede de grote middelpuntvlicdende 
beweging, die Inwerkt op de splitsing 
van de Belgische staat » 

P..M. 

om beter te wonen 
m a a n d b l a d 

a r c K i t e c t u u f 
i n r i c h t i n g 
k o m f o r f - l e u n j l 

h o n d e r d e n f o t o ' s 
a d v i e z e n • t i p t 
n i e u w e i d e e ë n 
uniefce documen la t re 

vridf fratU proflfiir. 
hereitiiweMlr. 7 - jcBt 

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
SJ qUMMARtrsSTR. 28-30 ANTWERPEN - TEL. 32.94.77 

http://Vlaara.se
http://Vlaam.se


DE VOLKSUNIE • N ' 34 • 26 AUGUSTUS '61 • 

ANTWERPEN 
V.M O KOLPORTAGEN 

Langs deze weg worden onze militanten 
er nogmaals van verwittigd dat onze kol-
portagen terue befi;mnen vanaf zondag 3 
september Volgende kolportagen zijn 
rerds gepland 

Zondag 3 september te KALI O 
Zondag 10 september te DUFFEL 
Zondag 24 september te WILRIJK 
De V M O leden verzamelen voor elke 

ko Dortage zoals steeds aan de Nieuwe 
Carnot, Camotstraat te Antwerpen om 
9 uur 15 stipt Propagandisten niet V M O 
leden die in hun gemeente wensen mee 
te kolporteren, verzamelen steeds te 10 
uur aan het gemeentehuis hunner gemeen
te 

Wij rekenen zoals steeds op stipte te 
genwoordiKheid bij elke koiportage 
V.MO. OPTOCHT 

f'er gelegenheid van het tulnteest te 
S"hot<>n op 9 september a s . waar voor
af een optocht plaats heeft, neemt ook 
oas muziekkorps deel Verdere schikkingen 
daarover volgen 

V.MO HERHALINGEN 
De herhalingen voor ons muziekkorps 

h»i beginnen vanaf maandag 28 oogst Dus 
vanaf die datum terug regelmatig herha
ling in het gewone lokaal, zaal Rubens, 
Statiestraat 175 te Berchem 

Op Maandagaovnd herhaling tromme
laars steeas te 19 uur 30 

Op woensdagavond herhaling trompet
ten zelfde uur 

Nieuwe leden kunnen zich steeds op de
ze herhalingen aanbieden, ot zich in ver
binding stellen met het P ronndaa l sek'-e-
t a r a a t , Wlm Macs; Lanteemhofstraat 28. 
te Borgerohut Tel 39P2 06. 
V.MO M U Z I E K K O R P S 

Voor verdere uitbreiding van ons mu-
ztekkorps worden gevraagd : muziekantei» 
voor trommelflnlt en voor slagtrommels 
aanbieden op de herhalingen of blJ Wlm 
Maes 
AANDACHT 

Nieuwe leden voor het muziekkorps wor
den aanvaard vanaf 16 Jaar 

Nieuwe leden V M O militanten worden 
a«n\aard vanaf 18 Jaar 

IN HOUWE TROUWE • 

SCHOTEN 
• 

De Vlaamse kuituur en ontspan • 
nmgsknng « TIJL » uit Antwerpen, : 
v rwacht u stellig op zijn eerste tuin- ï 
feest met bal zaterdag 9 september • 
te 20 uur 30 m het piachtige kader : 
van de Riddershoeve te Schoten ï 
WiJ verzekerden ons de medewei king • 
van Rudl Sinia de virtuoos op ham- : 
mondorgel — de radio- (n filmvedet- ï 
te konferencier Jan de Vel terwijl het [ 
orkest van Al Mme ten dans speelt j 
Deelname In de onkosten 25 P i 
Bij ongunstige weerstanstandigheden l 
zal het feest plaats hebben in de ! 
Riddershoeve ï 

i' 

( 

;: 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJE, 

of een pracht 

van en bontmantel ? 

Wendt U vol vertrouwen 
tot het huis 

W. GLAYKENS-NEVEN 

OUDERGEMSELAAN 328 , • 
ETTERBEEK - BRUSSEL 1 
• TEL 48 37 01 k 

Allo inlichtingen 1 
op verzoek f 

Zondag, 8 oktober te 14 uur 30 heeft te 
Antwerpen een provuaciale kaderdag 
plaats onder het motto : « Naar een méér 
efficvente werfcmg in het partijleven » 
Deze kaderdag voorgezeten •\o<x provin
ciaal voorzitter Rudl Van der Paal, heeft 
volgende agenda : 

— overzicht politieke toestand en parle
mentaire werking docH- volksvert^ Rei-
mond Mattheyssens 

— « Inleiding tot vonrnng en stijl » door 
dhr Bdmond Breugclmans 

— « De werking van de C O O » door se
nator Dr Robert Roosens beheerder 
C O O -Antwerpen 

— « Richtlijnen voor de Propaganda » 
door Toon van Overstiaeten 

— » Hoe organiseren wi] met sukses een 
koiportage ? » door prov propaganda 
leider Wlm Maes 

— Slotwoord door alg sekr d r s Wim Jo-
nssen 

Tijdens deze kaderdag brengt ir Oskar 
Renard de groet van het arrondissement 
Mechelen en dhi Jos van Bniggen van het 
arrondissement Turnhout 

Tijdens deze kaderdag zal dhr Kaïel 
Dillen het ideologisch gedeelte behandelen 
en zal provinciaal voorzitter Rudl Van der 
Paal, algemeen organisatieleider, het zps-
maandenplan voor de proivincie Antwer
pen ontwikkelen 

Deze kaderdag is slechts toegankelijk 
voor de kadei leden die in het beaat zijn 
van een peisoonlijke uitnodiging. 

Vlak Toor de aanvang van de kader
dag zal een nieuwe aulokamionn^tte met 
volledige mikro-Installaiie overhandigd 
worden aan het arrondissement Mechelen 

BERCHEM 

WIJ herinneren er aan dat zondag 8 ok
tober e k (voormiddag van de piovmciale 
kaderdag) te 11 uur Mi Frans van rter 
Eist, volksvertegenwoordiger de vaandel
overhandiging zal doen aan he t afdelings
bestuur van de Volksiinre-Berchem Deze 
overhandiging wordt voorafgegaan door 
een optocht door de voornaamste straten 
van de gem+'ente Deze ptechtigheid zou 
bijgewoond worden door alle leidende 
eJementen van de partij in de provincie 
Antwerpen Dr Hektor Goemans voorait-
ter van de afdeling Berchem, zal de plech
tigheid voorzitten 

*!§ BRABANT i 

ANDERLEGHT 

Op 21 augustus vergaderde het voltall g 
kantonnaal bestutir m het hotel Raven 
stem In aanwezigheid van A van Mal de
ren Er werd beshst een grote meeting te 
organizeren te St. Martens Bodegem op 
17 september Nieuwe leden en abonne
menten werden opgetekend. 

BRUSSEL 
RADIOWAGEN 

Wie het werk van onze propagandisten 
die met ons blad regelmatig de straat 
opgaan, bewondert vergete m e t zeer mild 
te storten op P R 8654 50 - Voiksume Ar
rondissement Brussel - Londerzeel met de 
vermelding «Voor de nieuwe radiow^en» 

VILVOORDE 
Op zondag 27 augustus maken we een 

tocht m t t verkoop van ons blad door Vil 
voorde, stad die op bewonderenswaardige 
wijze haar Vlaamse aard heeft bewaard 
en als voorbeeld mag gesteld worden voor 
andere bedreigde randgemeenten 

Voor deze belangrijke tocht komen de 
propagandisten samen om 8 uur 45 achter 
de K V S of om 9 uur 30 aan de grote 
kerk te Vilvooide 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 
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VLAAMSF ZIEKFNKAh 
Gesticht in decembei 1951, wettelijk 
erkend biJ K B van 16 apnl 1952 fnr 
1037/4 aangesloten bij 0 3 . Ora^ 
mayestraat 2. Antweipen 
Vlaamse Nationalisten sluit aan bij 
de VLAAMSE ZIEKENKAS 
Wendt U onmiddellijk tot een der 
onderstaande adressen : 
Antwerpen Centraal S^ctetariaat 
Koningstraat lo, tel 32 3139 
J Lefroid, Ten Bogaerdeplein Ede-
gem tel 49 48 92 

GEWEST ANTWERPEN • 
Tak Boreerhout A Depauw Bo'iw 
handelstraat 22 Borgerhout 
Tak Hoboken en omgeving Mw K 
Buielemans Podderiestraat 36 Ho 
bok en 
Tak Merksem en omgeving J Pee 
ters Kistei-veldensiiaai 84 Mo ^ 
sem 
Tak Schoten. • T< Lejeune. Rub ns 
straat 11 Schoten 
Gewest Brussel A Van Matde'pn 
Nmove steenweg 342 Anderlecht 
(Brussel 8) Tel. 22 59 53 
Gewest Mechelen Mw TUer incKx 
Thys. iteenweg op Biussel 53. Me
chelen * 
Gewefat Leuven, h |»ens. Noormannen-
straat 73 Leuven 

Gewest Dendermonde • Bngg nho'rt 
Rmgstraat 35. Hamme 
Gewest Ljjid van Waas H Pieters. 
M-nderbro-derssTaat 47 St Niklaas' 
teL 76 26 91 

Gewest Gent Tlieo de Jaegerstraat 
11 Gentbrugge 
Gewest Umbuig Manu Bians St 
Tiudostraat 7 St Ti uiden 
Gewestelijke Afdelingen ir opricn 
tuig m gans het Vlaamse Land 

0-VLAiiNDER£N 

WETTEREN 

Openbaie volksvei ga dering op ^af/^rdag 
14 October a s 

In het teken van de maib op Brussel de 
week daaropvolgend 

MQORSEL 

Aan de abonnementen op he ' weekWad 
der Volksunie vragen wij dat ieder van 
hun, al zifli krachten m zou spannen en 
bij zijn vrienden en kennissen zou 
aandringen om een abonnement op ons 
weekblad te nemen Wanneer leder abon-
nent zich een beetje moeite getroost, 
dan kan hij zeker en vast en zonder veel 
moeite, toch een nieuw lid aanbrengen, 
zo verdubbelen wiJ dan ons aantal . 

Deze maand n-oet en zal Jn het teken 
der aetie sta n, nieinand ;an ons mag 
versagen, meer dan ooit moet ons blad 
gelezen worden, ieder van ons moet na 
giondigs lezing van zijn blad, he t door
geven aan gebuur viiend, of kennis Zo 
?Al de Vlaams Nationale gedachte door
dringen m alle huisgezmnen 

De afdeling Moorsel rekent ten stelligst 
op uwe waardevolle medewerking maar 
verwacht dan ook goede resultaten 

DIT MOET DE MAAND DER ACTIE 
ZIJN > IEDER ABONNEMENT BRENGT 
ZIJN NIEUW ABONNEMENT AAN OP 
HET GEKENDE ADRES Secietaiiaat -
47 Waverstraat - MoorseL 

WAKKEN 

De Vlaamse Klub « De Mandel » nodigt 
U uit op zijn eerste prtvé Kontakt-Avond, 
die plaats heeft op het Kasteel « Jeugd
zorg » te Wakken op 2 september 1961 te 
20 UUT 

Het Tyrolerorkest • Üe Thosnz » (22 alt-
voerders) speelt ten dans vanaf 20 uur 

Vlaamse gemoedelijkheid bij pot en pint, 
benevois versnappermgen wacliten U, Uw 
famüie en vrienden t 

NINOVE 
De goede werking van de afdeling en 

de toenemende aangroei der partij waar
tegenover de plaatselijke kleurpartljen 
machteloos moeten toezien hebben onze 
vijanden naar borstel en teerpot doen 
grijpen De nacht van 21 op 22 1uli had
den deze heren niets beter gevonden dan de 
vandalenstreken van 1944 te herhalen door 
het besmeuren van private eigendommen 

Deze laffe daad wekte verontwaardiging 
bij elk rechtgeaard mens, en gaf de te
genovergestelde uitslag die Vlaanderens 
vijanden beoogden 

De toenadenng en eendracht werd ver
stevigd en tal van tot op heden ongeken
de werkkrachten vervoegden onze ran
gen 

Onmiddellijk werd er met vernieuwde 
moed een werkprogramma samengesteld 
da t onze tegenstandeis een les zal wezen 
voor hun lage werkwijze 

70EKERTJ 

HASSELT 
Op zaterdag a s h^tt te 20 uur een 

grote kadervergadering plaats m he t ho
tel Warson Stationstraat Iedereen wordt 
dus verwacht op 28 dezer voor deze zeer 
belangrijke bijeenkomst 

I l W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
BETOGING TE BRUSSFL 

Nog een tiental weken schelden ons van 
de eerste grote Vlaamse betoging te Brus
sel 

De verleden Jaar gehouden antl-talen-
telling betoging te Brugge was zekerlijk 
niet indrukwekkend evenmin als de 11 Ju. 
U-optocht dit Jaar, en wij voorzien dat de 
deelname voor de bovenvermelde betoging 
evenmin een succes zal worden wanneer 
de zo nod'ge massale propaganda niet da^ 
ddi jk aangevat wordt 

Wachten op de officieele medewerking 
van het stAd.sbestuur voor deze Vlaamse 
manifestatie is zeker vergeefs want onze 
plaatselijke drukklngsgroepen beschikken 
nog n 'et om- een macht als de MPW* 
(Renard) 

Laten wii deze Heren kleur doen beken-
n « j 

Vlaamse Volksbeweging. wlJ wachten op 

Vlaams Jengdkomftee wij wachten op 

Davidsfonds wij wachten op ü ' 
De V U J wensen mede te werken tot 

het wels'agen van deze manifestatie 

HANDFV T f K O R T ! 

Het ari Biugge werd in 18 voorlopige 
afdelingen onderverdeeld. Hoeds hebben 
de afdelingen Blankenberge. Brugge St 
Pteters s t Andries en Torhout bewijs van 
hun kunnen geleverd Iraai. T f t iH tn i 
rn handen Wijft echter welkom speciaal 
uit de gemeenten BEERNEM MOERKER-
KE, RUDDERVOORDE ZEDELGEM Het 
ware immers wenselijk dat deze genfSen-
ten niet zoals nu deel van een afd«^ng 
zouden blijven doch een eigen V ü - a f d e 
ling zoudrn uitbouwen 

KORTRIJK 

Het provinciaal bestuur heeft de leiding 
van he t arrondissement Kortrijk voorio 
p g txDevertiouwd aan de Heren Vanwyns-
b^Tghe en Van Malderen 

VEURNE DIKSMUIDE 
Wie de aktie oudei de vissers kan steu

nen wordt vcr-'ocht zich aan te me d'-n 
op vogende adressen 

Mei tens Lotus Canadalaan Nie«wpoort 
Provinciaal sekretariaat . Pieler Bor-

liei aan 27, Gistel, 

Prachtige Jonge Boxers hondjes, met 
stamb. St Hubert, kampioen afst z w 
Baalgemstraat, 36 Gavere O VI (Geert) 

GETROFFEN SPECIALIST zoekt werk 
als esthetisch masseerder bij damescoif-
feur of dergelijke Begeeft zich ook bij 
partiku lieren 

Schrijven bur blad P P 120 

PROPAGANülSTENBLAD 

Dringend verzoek aan de afdelings 
sekretarissen onmiddellijk de h t n 
toegezonden definitieve lidmaat-
schapskaarten aan de betrokken le
den liefst per post, te bezorgen 

Michel Boussemaere geboren te Holle-
beke, lange ti1d in 't onderwijs voor en 
tijdens de oonog aktief op vl gebied Na 
45 In Spanje en Argentinië t aldaar bui
tengewoon aktief ais koordlnator van 
Vlaams leven, organisator van Viaamse 
aktlviteiten (richtte de eerste Guldenspo-
renfeesten In evenals de N derlandsc mis
sen) Overleden 21-7 te Bariloche (An
des) 

HUWELIJKEN 
Op zatci-dag 26 dezer t reedt te Kraal-

nem de heer Willem Brusselaers in het 
huwelijk met MeJ Vlvlane Leplat Onze 
allerbeste wenvsen voor het Jonge paar en 
de families 

GEBOORTEN 
Onze hartelijkste gelukwensen bfj de 

geboorte van de kleme Joris, zeoatje wan 
hoofdbestuurslid en Mevr Polgrlms-Robbe-

^ r ^ f t w nsM»( "jb tAP~ 

- DIENSTBETOON -
AALTER 

Elke zaterdag provincieraadrtW D Y. 
d Kerkhove a ^ i g s t r a a t 5i 

ANDERLEGHT 
SOCIAAL UIINSTBETOON 

Vanaf volgende nnaand richt de V D 
arrondissement Brussel sociaal dienstbe-
toon in te St Martens-Bodegem zi tdag : 
elke eerste donderdag van de maand van
af 20 uur in het lokaal « In de Sarma », 
Stationsstraat biJ dhr Massage Dit so-' 
ciaal dienstbetoon wordt gehowfen ^oor 
volksvertegenwoordiger D Deconmcfc of 
door AchilJes Van Malderen, sekre 'an» 
van de Vl3am.se Z'ekenkas 

BRUGGE 

VOLKSUNfE 
is verkrugl)aar fe OUDENAARDE 

bij J I F DENYS Tussenbru«ge 7 

Wie in I IUVEN 
da BIERKEIDER nl«t bnecht, 

wat In LEUVEN nl«< 

Oud« Markt 22 
U «nx» bi*rk*ld«f 

I 

Algamsen «gent voor Belgl* 

ABTS 
STSNWEO OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

Op9«patt voor namaak DORT I 

Het Witte Paard 
WANDEIINOENSTRAAT, 1 4 

t* LEUVEN 

PsMond en sangonaam lokaal 
voer vargadaringan an klubc 

t**'« drankan 
t*9an Maltta pHfiaii 

' -«^^ 

Getrouw aan de stelregel • zttdag elke 
laatste zaterdag wan de maand, zal senator 
D i e p e n d a O ZITDAG HOUDEN In de her^ 
berg « Vüssmghe », Blekersstraat J Brug
ge op ZATERDAG 26 augustus van 18 
uur 30 tot 19 uur 30 

GENT 
Iedere vrijdag van 20 ot 22 uur lokaal 

Roeland, volksvei tegtnwoordiger Leo Wou
ters 4de zaterdag vaii 15 tot 17 uur okaal 
Roeland, eveneens door volkse ert L,eo 
Wouters 

JETTE 
Sociaal dienstbetoon Ie en 3e w c n s d a g 
der maand in herberg «Het land van Aalst» 
Kardinaal Mercieiplaats te Je i te 

KORTRIJK 
In het Vlaams Huis, Oroenlngesti aat 19 

te Kortrijk met ingang van de maand 
september hebben hun zltdagen 

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

3de zaterdag van de maand van 4 tot 6 
uur de hr Vandenbulcke Herwyn. juridisch 
raadgever en de hi Wenes Willy fiskaal 
raadgever 

LIER 
Cafe « Eikenboom » Markt elke 1ste 

en 3de donderdag der maand van 13 uur 13 
tot 14 uur 45, Ludo Sels. 

MALDEGEM 
3de zaterdag der maand lokaal Schouw

burg van 15 tot 17 utir gemeenteraadslici 
Gerard Sto^m en volksveit Leo Wouteis. 

MERELBEKE 
4de zondag der maand, cafe Kantii»ntje, 

Merelbeke statie, prov Jos De Moor 

OOSTENDE GISTEL 
De belanghebbenden worden er aart t e r -

innerd d&t de maandelijkse zitting gehou
den wordt door Senator Diependaele, he
den zaterdag 26 dezer te 20 uur op het ge
westelijke sekrc^r iaa t Plantenstraat 75. 
Telefoon 763 28 

http://Vl3am.se
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*f Allenkanfe verschijnen reeds of fiches voor 

de Mars op Brussel von 22 oktober o.s. 

Werk ook mee aan deze manifestatie van 

Vlaamse m a c h t : bestel een flink aantal 

offiches door storting op P.R. 8659.76 van 

VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL EN 

TAALGRENS, Van Praetstraat 28, Brussel 1. 

Prijs : 2 F per exemplaar ; 

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

NAOELS mdf KOffEN 
S^SS^SBSi 

ml 

22 OklOber: HMR BRUSSEL! 
Of 29 april jl. heeft de Algemene Vergadering van de negenveertig bij 

het Aktiekomitee aangesloten verenigingen besloten dit jaar een groots opge
zette Vlaamse betoging te Brussel te organizeren. Het Uitvoerend Bestuur 
heeft de datum reeds vastgesteld : 22 oktober 1961. 

WAAROM BETOGEN? 

Om de openbare opinie van dit land te 
bewijzen dat het on» ernst is : gmotg 
woorden, nu daden. 

De regering liondigt voor einde 1961 een 
volkstelling- aan zonder talentelllng (eer
ste overwinning). De telling zal gebeuren 
Biet eentalige formulieren (tweede over
winning). Doch er DREIGT GEVAAR : in 
de bedreigde gebieden niUen de tellers o<A 
Franstalige formulieren bij zich hebben, 
om ze op eenvoudig verzoek aan de frans
kiljons ter band te stellen. Dus : 

OPNIEUW VERKAPTE TALENTELLING. 

Wij eisen geen faciliteiten voor vreem
delingen. Zij moeten maar NederUinds le
ren, zoals on M arbeiders en boeren in 
Wallonië Frans leren. Dat men van de 
tellers tevens beëdigde vertalers make, die 
de Franstalige verklaringen onmiddellMk 
omzetten in het Nederlands en op een
talige Nederlandse formulieren zullen ak
teren. Dat is de oplossing : eenvoudig en 
gemakkelijk. 

Deze eenvoudige oplossing werd door het 
Aktiekomitee aan de bevoegde minister ter 
kennis gebracht. Om hem te steunen in 
het afdwingen van deze oplossing : de be
toging van 22 oktober e.k. 

Onze tegenstreven zijn machtig. De 
Brusselse franskiljons zijn zeer sterk, zo 
nist in aantal, dan toch in ekonomlsche, 
sociale en politieke invloed. De WaJen or. 
ganizeren zeer snel hun machtige volksbe
weging, waarmee zij op het beslissende 
moment zullen toeslaan om de zaken in 
hun voordeel te dwingen. 

Wij Vlamingen, mogen dit niet werkloos 
toezien of de oplossing komt er., tegen 
ons. Zekere Walen en Brusselse franskil
jons zullen samen tegen ons werken om 
ons de Brusselse randgemeenten te ont
stelen, om de vestiging van nieuwe nij
verheden In Vlaanderen te beletten, om 
de vernederlandsing van het bedrijfsleven 
en de tweetaligheid te Brussel te saobte-
ren, om te beletten dat de Vlaamse werk
loosheid en mobiliteit bij voorrang zonden 
opgeruimd worden, om de gelijkberechti
ging van Vlaanderen op onderwijsgebied 
en in de Rijksbesturen te beletten, enz. 

Daarom moet Vlaanderen van zijn eens
gezinde en onwrikbare wil getuigenis af
leggen op de straat, in het hart zelf van 
de vijandelijke vesting : te Brussel, voor 
de Beurs. 

ROMANTIEK l 

Men spreekt vaak ovef n>^aiitiek. 
Vooral in de politiek. 

Een van de vormen van romantiek 
Is een kritiekloze houding ten over
staan van de Luikenaar Renard. 

Het feit dat hij zich federalist 
noemt misleidt weer enkele senti
mentele Vlamingen, die politiek niet 
nadenken. 

Volgens zijn jongste rede te Brus
sel begrijpt André Renard de fede
ralistische idee niet. Het federalisme 
staat niet alleen op de eigen gezags
organen voor elk volk of voor elk 
historisch gegroeid problemenge-
bied, het federalisme sluit ook alle 
imperialisme uit. 

Renard heeft in zijn rede te Brus
sel én aangespoord op verovering 
van Vlaams gebied en voor Brussel 
zelf de pariteitsidee verworpen. 
Vooralsnog beschouwen we dus Re
nard als een Waals imperialist. Of 
hij op weg naar het federalisme is 
moeten we afwachten. Wij denken 
dat hij voordien nog een hele ont 
wikkeling moet doormaken. 

In het opzicht van de verfransing 
te Brussel en in de randgemeenten 
is hij een bondgenoot van de Brus
selse unitairen, zoals hij ook hun 
bondgenoot is wat betreft de ver
hindering van de Industrialisering 
van Vlaanderen. 

Op die gebieden is hij alleszins 
een vijand. 

Laten we hem op die gebieden 
dan ook als zodanig behandelen. 

GUNSTIGE LENING 
Verleden week zijn een honderd

tal gezinnen, die vroeger in Kongo 
landbouwbedrijven uitgebaat heb
ben maar niet meer naar de voor
malige kolonie wilden terugkeren, 
vertrokken met bestemming Bra
zilië waar zij een landbouwgemeen-
schap zullen oprichten. 

Van regeringswege werd hen een 
lening toegestaan die 50 miljoen 
bedraagt zodat elk gezin kan be
schikken over een som van onge
veer 400.000 F tegen 2 % terug te 
betalen in 25 jaar. Wij kunnen dit 
gebaar niet anders dan toejuichen. 
Maar waarom dan niet verder ge
gaan ? 

Waarom onze landbouwers die 
door recente onteigeningen van 
allerlei aard getroffen worden, of 
die door onvoldoende mogelijkhe
den hun bestaan bedreigd zien, niet 
geholpen in hun streven naar me
chanisering of specialisering ? Wij 
zijn er van overtuigd dat dergelijke 
gunstige lening bij velen van hen 
zeer welkom zou zijn. 

AMATEURS - POLITIEK 
EN WERELDHAVEN 

V erleden week heeft er een be
richt in de kranten gestaan 

betreffende de benarde finan-
tiële toestand van vele gerneen-
ten. 

Antwerpen dringt in dat opzicht 
zeker naar de kroon met een 
jaarlijks verlies dat tientallen 
Tniljoenen bedraagt. 

'Intussen staan de Antwerpse 
Polderboeren klaar om — in 
navolging van hun Bretoense 
broeders — een traktoren-oor-
log te beginnen. 

Een traktoren-oorlog die moet 
dienen om een behoorlijke scha
devergoeding te bekomen voor 
de ontnomen gronden. 

Sinds de aanhechting bij Ant
werpen van de Polderdorpen 
Berendrecht, Lillo en Zandvliet 
i» het voor de inwoners van die 
dorpen een ware lijdensweg ge
worden van hogere belastingen, 
administratieve plagerijen en 
strijd om het bestaan. Destijds 
hebben wij, rnee door onze ah-
tie — weten te bekomen dat het 
onteigeningsplan — voorzien om 
praktisch gans deze dorpen weg 
te vagen — vervallen is en dat 
men enkel maar mocht onteige
nen voor zover men gronden no
dig had tot de uitbreiding ran 
de haven. Wat die uitbreiding 
nu betreft, iedereen weet dat ze 
veel te langzanm gaat, dat wij 
tegenover buitenlandse havens 
blijven achterna hinken, terwijl 
7/ien in de polder sommige aan 
de gang zijnde werken voor de 
nieuwe sluis te Berendrecht (de 
Frederi k-sluis) moet stop-zet-
ten omdat de stad Antwerpen 
onteigende gronden nog met be
taald heeft of omdat die gron
den nog niet opgekocht werden. 
Amateurspolitiek van het ergste 
soort. Langs de ene kant heeft 
Antwerpen geen geld omdat er 
onvoldoende kredieten vit Brus
sel komen voor de uitbreiding 
van de haven, uitbreiding die 
van levensbelang is voor Vlaan
deren en langs de andere kant 
weigert men een fatsoenlijke 
srhadeverqoeding uit te betalen 
aan mensen die n>ef alleen hun 
gronden en hun huizen maar 
teaelijkerfijd hun bestaansmo
gelijkheid verliezen ! 

Met ongehoorde schraapzucht, 
met misdadige hooghartigheid 
heeft een stadsbestuur dat in 
grote lijnen bestaat uit mensen 
die niets maar dan ook niets af
weten van degelijk havenbeleid 
steeds geiceig^rd de elementair
ste tegemoetkomingen te doen 
teqenorer vnensen die zij ten 
slotte de strop om de hals deed. 
Want gronden opkopen van ei
genaars en gronden afnemen 
van huurders betekent nog niet 
dat deze mensen moneliikh"id 
hebben om wat anders te begin
nen. Proces na proces heeft het 

Antwerps stadsbestuur moeten 
verhezen van de Polderboeren 
en nog hebben de magistraten 
niets bijgeleerd. In de Polder 
betaalt Antwerpen 31)0.000 F 
voor de beste landbouwgrond, 
waar men de landbouwers eerst 
had willen doorsturen met 
240.000 F per ha. Dit, terwijl 
een graaf d'Ursel te Oostkamp 
door de rechtbank 800.000 F 
toegewezen kreeg per ha voor 
bosgrond die te mager is om er 
een zak rogge op te winnen. Als 
morgen de pikdorsers, de rolper-
sen, de rupstraktors en de hon
derd laatste Polderpaarden wt 
protest over de Antwerpse Meir 
zullen trekken dan zal dat de 
grootste schande zijn voor die
genen die door hun onverant
woord bestuur, niet alleen de 
groei ran de Antwerpse haren 
hebben vertraagd maar boven
dien mensen die recht hebhen 
op billijke schadever goedin q, 
met lege handen op straat wil
den zetten. Wij en ook de Pol
dermensen, zijn de eersten ge
weest om een spoedige uithrei-
ding te vragen van df haven, 
maar als het moet qebenren ten 
koste en in het nadeel van die
zelfde Poldermen len, dan zijn 
wij niet meer akkoord. 

Havens zijn in België een bij 
uitstek Vlaamse aangelegenheid 
en het is dan ook niet tn ver
wonderen dat men te Brussel 
liever met geld smijt naar leeg
gehaalde Waalse mijnen dan in 
de richting va/n het Antwerpse 
Steen. En van hun kant durven 
de Antwerpse amateurs-politie
ker s, beheerders van een we
reldhaven, te Brussel hun m.ond 
niet opentrekken in het belang -
van die haven net zomin als zij 
dat durven voor het bekomen 
van een broodnodige brug over 
de Schelde of een universiteit. 
Wat doet men met hen die hun 
stiel met kennen f Men zet ze 
aan de deur. 

De haven van Antwerpen zou 
sinds lang van eigenaar moeten 
veranderd zijn. De Antwerpse 
haven zou sinds lang eigen 
rechtspersoonlijkheid moeten 
hebhen binnen een infer-qe-
meenfelijk orgaan bestaandp vit 
afgevaardigden (naar verhou
ding tot hun helanqri jkheid) 
van de gemeenten op wier 
grondgebied de haven gelegen 
is. 

Dan zou de haven niet aU'en 
meer aanzien hebben maar men 
zou ook beletten dat haar be
heer in handen koTnt van on
kundige politiekers dat ge-

m,eenten, thans aangehecht bij 
Antwerpen en gelegen op 2-'> ki
lometer van het stadhuis, be
stuurd worden op een wijze die 
zelfs dorvsvnderen ran roor 

viiftig jaar zou hebben doen 
blozen. 

Schuimrubbermatrassen 
mot 
Gebraveteerde bedekkinslagen 
(Brovet ^ 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebrsveteerde karkastan 
(Brevat -k 512767) 

MEVET 

.STAR: 

Cewatteerde bedspreien 

llllllllll 
Wollen dekens 

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

EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJG€LEGEN VERKOPER. 

•ÉHlft)Ék.;)9^iTil.L 



De VOLKSUNIE - N' 34 - 26 AUGUSTUS é l ' 

OP HET 
De formule van « ZOEKLICHT 
op de kulturele aktualiteit » 
heeft dus een wijziging onder
gaan in die zin, dat er werd 
toegegeven aan de steeds tal
rijker wordende aanvragen 
van organizaloren allerhande. 
Voorlopig nog geen haar op 
onze kaal-wordende schedel 
dat er zal aan denken te zeg
gen, dat het nu beter zou zijn. 
Zeker niet ! Maar wel, dat er 
in deze formule meer moge
lijkheden zitten, op voorwaar
de evenwel, dat het geval vlot
ter wordt geprezenteerd. Over 
het werk van de man achter de 
kamera zeggen we in geen en
kel geval ook maar één woord, 
omdat, zoals een deelnemer 
aan onze enquête schreef « we 
niemand wensen te broodro
ven ! » 

Maria Fedorowa mocht zich 
maandagavond zeker verheu
gen in de grote belangstelling 
van het Vlaamse TV-publiek 
voor haar film « ALJOSJA » : 
de s<Mns wel zeer jeugdige ak-
teurs hebben zich die belang
stelling bizonder waardig ge
toond, We sluiten ons dan ook 
bijna onvoorwaardelijk aan 
bij het ent«eziast applaus, dat 
de jon^e pianist en hoofd-ak-
teur na de slotakkoorden van 
zijn eerste openbaar koncert 
voor zijn inspanningen beloon
de. 

Dit entoeziasme belet ons 
evenwel niet groot voorbehoud 
te maken in verband met de 
opvoedende waarde van deze 
film-geschiedenis. en dit dan 
speciaal bij de gedachte aan 
de jeugdige kijkers die In mu-
xiekschool of konservatorium 
zelf te kampen hebben met de 
moeilijkheden van gebroken 
akkoorden en met de zenuw
achtigheid bij het eerste pu-
bheke optreden 

Want wanneer deze jeugdige 
virtuozen - in - spe zullen ge
hoord en gezien hebben met 
welk meesterschap, welke zelf
zekerheid en vooral welke vol
wassenheid hun Sowjet-Russi-
sche kollega's harp, viool en 
piano hanteerden, dan moeten 
ze zich wel heel klein gevoeld 
hebben ! 

Want, behalve m het Rode Pa
radijs dan, spelen de jonge 
snaken die de muziekscholen 
bevolken, hun stukken met 
heel wat minder brio, met heel 

SCHERM 
wat minder zin voor nuance
ring, staan ze een paar kilo
meter verder verwijderd van 
de volmaaktheid, waarmee wij 
maandagalvond (via de dou
blure, natuurlijk !) Bach, Mo
zart en Tsjaikowskl hoorden 
uitvoeren ! 

Of televisie-kijkend Vlaande
ren helemaal tevreden was met 
het MERCATOR-programma 
van dinsdagavond weten we 
natuurlijk niet, maar Uw die
naar achter de schrijfmachine 
was het in geen geval, op ver
re na niet ! 
Nu kan het heel goed zijn, dat 
er uit de gevolgde formule 
niets meer te halen was dan 
hetgene we hebben te zien ge
kregen. Maar daar zit het hem 
juist ! Was er uit die formule 
niets meer te halen, van de 
Mercator zelf had men toch 
helemaal wat anders kunnen 
maken. Hangmatten en olie
jekkers zijn voor landrotten 
als wij natuurlijk heel interes
sant, maar waarom bv. tussen 
de geexpozeerde soevenirs m 
niet enkele filmpjes afgerold ? 
Men mag toch aannemen, dat 
de hoofdmomenten in het rijk--
gevulde verleden van ons ge
wezen schoolschip op film
strook vastliggen ? 
En indien uit deze formule een 
veel te lang programma zou 
zijn ontstaan, weL dan had 
men de hele zaak rustig over 
twee avonden kunnen verde
len. 
We zijn overtuigd, dat het 
tweede deel meer klj^kers zoo 
geteld hebben dan het eerste ! 
Daar had zeker genoeg «vaart» 
kunnen inzitten ! 

Wanneer wij deze week onze 
kopij in de bus gooiden, was de 
sluitingsdatum van ONZE TV-
ENQUETE nog niet voorbij. 
Maar toch weten wij nu reeds, 
dat het groot aantal inzendin
gen ons heel wat werk zal ge
ven. We verzoeken de geachte 
lezer dan ook enkele weken ge
duld te hebben, tot al het ma
teriaal verwerkt zal zijn en wij 
het hem als een verzamelstaat 
kunnen aanbieden 
Wij danken nu reeds al de in
zenders zeer hartelijk (Mnwille 
van de moeite die ze zich ge
troost hebben, wat deze enquê
te tot een snksesrijke onder
neming deed uitgroeien. 

J.V.B. 

Bouw met om de droom van uw leven ! 
Een heerlijk landhuis In een omgeving 
door Uzelf gekozen 

— onze prijzen buiten konkurrentie 
— een zeer degetijke konstruktie 
— snelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel 

Voor atto i.iiKtmr)gen 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16. ANTWERPEN, TEL 33 85 65 

Dwgwwenit bozoeken wf] U graag tttui*. 
Breng een t>eio«fc sen enze bouwwerven I 

9 12 h - 14 18 h - ook zaterdag 

ALBE 
SERYAES 
in hel 
Brangwliü-iiuseifm 
te BriQue 

n e betekenis van de Servaes-tentoonstelling te Brugge ligt voorzeker In 
-L'de eerste plaats in Jiaar retrospektief karakter. Indjen zij ech'er niet 
honderd-en-tachtig werken, maar slechts de veertien staties van zijn ge
tekende KRUISWEG bevatte, zou i ' i de moeite van een bezoek nog ruim
schoots waard geweest zijn 

Dat WIJ 39 jaar nadat het m de Galerij Giroux te Brussel voor het 
laatst tentdon gesteld werd, dit weik hier thans opnieuw hebben kunnen 
bewonderen, maakte van deze espositie mderdaad reeds een gebeurtenis. 
Er zal thans Immers wel niemand meer gevonden worden die de uitzon
derlijke waarde en betekenis zal durven in twijfel treltken van deze merk
waardige schepping, die door Dr. A. Stubbe als het wellicht indrukwek
kendste religieus gewrocht werd bestempeld, dat sinds El Greco door om 
het even welk Europees kunstenaar tot stand gebracht werd. 

Dat uij dit nuk hier tlums te 
tien Irijgen te eamen met de zeven 
telenmgen dte Sen act <>f lerzorl 
van de Frame- enticus, en later hd 
xan de Académie Franfaise, Louis 
G^Uet, rofjT d» vertaling ran Cyr»-el 
Verschaete's Passieverhaal -ceriaar-
dtgde, onAerstreept er trovvens lutg 
de bedmd^ndheid ran in de onticik-
kebng van de 'meester zeif. Teneijl 
irat ointittipg e^ vttirerlmg Ictreft, 
deze laatste noh vn twee duidelijk 
tf onderscheiaen groepen ui te-en 
vielen, w d-e KRUISWEG immers 
de door qeen enkele aorzelmg meer 
onderbroken uitbloei tan de zwrer 
ej-pres^ioni.f*ische visie, d^e in de 
GEESELnG, de VAL ONDER 
HET KRUIS en de PIËTA vit het 
PassveverhaaJ, definitief gestalte had 
gekretfen 

In de nochtant ruime, maar om 
volledig tot hun recht te lomen nog 
te kleine en overigens ireinig 'tem-
mige zaal van liet Bran gicyn-mu
ze um icaar zt] opgehangen ir aren, 
maakten de-ze veertien staties een 
overweldigende indruk. Zoals Ser-
laes het naderhand zelf vitdnikte, 
u du uerk wel degelijk de triomf 
geireest win de geest o^p de stef Ditor 
mets wordt de toe^rhouirer afgeleid 
van het Goddelijk Lijden ^drama, 
vaarbij hij te gelijk door de harde 
realistische uitbeelding er ran, in 
zijn diepste mentehjklierd betrolken 
vordt. Zodat het behoudens aan de 
nooit aflatende hoop tan de kunste
naar, altijd noq meer en heter te be
reiken, o.i alleen aan h^t feit dat 
Serraes zelf zich met onmid-^elhjk 
de oiertceldtgende grootsheid ver
mocht te realiseren van wat hii hier 
bereikt had, dient toegeschreven te 
worden, dat hij. zoals uit meerdere 
getuigenissen, ook van hem zelf 
blijkt, deze tekeningen als de i oor
studies van zijn GESCHILDERDE 
KRL IS Tt EG u blijven beschau-
ven. Ondanks de uitzonderlijke hra-
hteiten, uaarop ongetwijfeld ook de
ze laatste bogen kan, is hij er im
mers mei in geklaagd met dit werk 
zijn eerste schepping te overtreffen. 

Is de KRUISWEG IN HOUTS
KOOL aldus tot op de huid,ge dag 
het hoogtepunt m het oeuvre van 
Sertaes gebleven, dan is hij te tens 
de inzet geweest xan een periode, 
waarin hij ons zijn beste en gaafste 
werken heeft gesrhonken. 

N aast machtige scheppingen ah de 
DOOD VAN DS H. THERESIA 

VAN AVILLA van 1922, de MA
RIA-MIDDELARES en de HEILI
GE DRIEVULDIGHEID, van 
1923, de indrukueklende SINT-
ANTONIUS - TRIPTIEK mt de 
Sint - Antonixu - Abt - Kerk te Rot
terdam van 192S . iS30 *.a., die wxj 

hier nut te zien kregen, u het de 
ttjd tan de PIËTA uit het Konink
lijk M .se , m voor Schone Kunsten 
te Brussel (1920) en andere Passie-
iekening<n, waann lerder modvlef-
retul op het tenia van Krist us hjden, 
Servaes ons onvergetelijke replieken 
van ztjii Kruuwegstaties Jieeft na
gel-aten, alsmede van .eeu i^^s land.-
*r' apjie'i die, of ze al of met ah ka
der d' en voor een rehqiu-e ge-
he^wteiaf (de vlucht na,fr ^ E-ggpte 
hihj, noihtans altijd ook iol reli
gieuze geladenheid en sfeer zijn : 
MA M \.4CHTEN l o ' sublieme wij
ding ]] n TER LA \ DSC HA PP EN 
rol ifin hef grote geheim der stilte, 
in een woord steeds doelen van blij
vende waarde en schoonheid 

Door haar anders eerder ongeluk
kige opstelling — in plaats -lan chro-
nologisth werden de werken i olgens 
onderwerp gegnepeerd — heeft 
vooral xan deze laatste de tentoon
stelling ons een treffend overzicht 
gelwden Alleen kan men Ie* betreu
ren dat under te felle daglicht som
mige win'erlandsihappcn met loUe-
dig tot hun recht kwamen Hetzelf
de maar dan om prei>es ten • f-
gestelde redenen, is trouwens het ge
val voor de aanwezige P i.s^If,-
TAFERELEy uit de zgn On al
penode. die men over het algemeen 
wehswaar met als een stijging m de 
ontwikkel,ng van Serraes kan be
stempelen, maar waarm hij ons 
niettem n nog lerschillende supe
rieure nerken heeft geschonken 

Zoals biJcend gemet de On al pe
riode m de ontinkkehng van Ser
vaes geen onverdeeld gunstige faam. 
In feite bevatte de KRUISWEG, 
die hij hier in opdracht lan de toen
malige Aht, Dovi 1 an der Crwgssen, 
tn de abdijkerk uitvoerde, reeds de 
kiemen van een nakend venal 

Voor dit werk, waann een totaal 
meuwe iisie op hei Lijdcnsgebeuren 
tot uiting kwam, doch dat overigens 
wat de stijl betreft tamelijk hetero
geen aandoet, en op dit punt dan 
ook laaJ. kritiek heeft geoogst had 
de schilder een rueuw gelaatstype 
ontuorpen /"lange rechte neus, hoog 
voorhoofd, brede wenkbrauwen, bre
de m-ond en hoekige jukbeenderen), 
dat hem kennelijk door het reeds 
eerder m ztjn religieuze voorstellin
gen tot uibing gekomen streien naar 
een meer conformistisi he en t aan-
vnardbare » uitbeelding van de men
selijke figuur was ingegeven. 

Na de veroordeling van ztjn 
KRUISWEG door Rome (30 mei 
1921), had Servaes inderdaad her
haaldelijk getracht ztjn tn kerkehjke 
middens verspeeld krediet enigszins 
te herstellen, en aldus spontaan, ook 
vat hemzelf betreft, voedsel gegeven 
aan de m de jaren '30 vnj algemeen 

verspreide indiuk, dat, ^oui deor-
ges Marker het in LES BEAUX' 
ARTS van 27 oktober 1933 uitdruk
te, « onze vuiigste express i om sten, 
in strijd met de beginselen die zif 
aaniankelijk met zoveel hardnekkig
heid hadden lerdedigd, gehnlelijit 
naar een redelijker en traditumelmr 
kunst ei olueerden 

T\uewel als geiolg hiervan m tijm 
•'-^uerk toen een zekere miUennm 
merk haar was geworden, had dit 
hierdoor op dit ogenblik nog geen 
« essentiële » wijzigimg <mdergaan. 
Nu hij zich weer verder oji dit pad 
geuaagd had, uas deze lieuermg 
etht^r met langer lol te houden. 

• \ ottrzeker kon ^,yr\*n hei, Servam 
met tin kicade duiden, dat hij het 
Lijdtnsgebeuren andere dan iroegef 
aanioe'de., en <?-*tqJJ^ifa«Sqo''-'>""«»» 
•fir-nieeT * orthodoj-e », aanrnreten —• 
een Anstusftguur vol Goddelijke 
adel en serene overgave — tra( httê 
trtp'/^^jfW?**^ ifc^mr^f^dJc h ) de' 
ze « i<infornii^tisihe » vuie om eun' 
den J)o(h al spoedig bleek h>i ooi 
de gei are», die hierm nielhai i meer 
nog voor hem dan loor an.l<itn be" 
sloten lagen, met te kunnen i rinij" 
den Mtt het .geiolg dat « On al », 
waai op hij aanvankelijk vu i zijn 
stemr^l had weten te druk km, al 
spoedig in een procédé or.t'iurdde, 
wa/iriH niet alleen het hieno'n ont
worpen gelaatstve, maar ook be
paalde technische verwon f 'il rdrn, 
tot rhthf verstarden. 

Op één daarvan, nl. ht i licht 
(uaanan hij iinvners ook m zijn 
Zuitset.se periode noo veelnuldig ge
bruik zal maken) willen wij ^pieuiód 
de aandacht vestigen tn een 'olgen-
de bijdrage. 

Na de rerrospekrreve 
/LBERT SERVAES 

De h e m e rond de Serva°s-ten-
toonstelling heeft alvast twee din
gen duidelijk gemaakt. Vooreerst is 
de tussenkomst van de zgn « Weer-
standsgroepen » voor de t-ntoon-
stellirg een enorme rek'a-ne g»*-
weest, zeUs de slechte be'uiiziRi 
van de schilderijen in het « Bran j -
wyn-museum » heeft niet k .nnen 
verhinderen dat de tentoon-^t^Uinf • 
door ver over de 20.000 r" ' ' s f i e» 
werd bezocht. 

Aan de andere kant hebben wij 
eens te meer ondervonden wat hel 
Kollege van Burgemeester en Sche
penen der stad Brugge op radikaal 
Vlaams gebied waard is Tijdens d« 
raadszitting van 17 juli U. heeft de 
Vlaams-nationale gekozene Dr Op 
de Beeek, het stadybestuur immers 
over zijn weinig moedige hondinir 
geïnterpelleerd. Het stadsbestuur 
— dat anders de naam hee' t zon
der zijn bemoeiing te Brugge geea 
steen te lat-en verleggen — ontken
de bij monde van Burgemeester 
Vandamme elke verantwoord^ijk-
heM. Men wou het laten voerke-
men alsof het Vlaams Kunstenaars 
Verbond alleen de beslissing had 
genomen om de tentoonstelling mei 
in het Greeninge-mnseum te Uten 
plaats vinden en om de plechtige 
epealng af te gelasten ! 

http://Zuitset.se
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KOOIVIS OMGETOVERD 
IH KABEllAUW 

(Van onze medewerlcer aan de kust) 

Zoals onze lezers reeds weten bestaat ome visserij uit scheden 
voor de kvstvaart die enkel oy sprot en garnaal uit zijn. Deze sche
pen gaan tot 100 P.K. De Noordzee- en Kananlvissers gaan tot 160 
P.K. en verder komen de IJslandvaarders die wat motor kracht 
en grootte van de schepen veel verder gaan. Het is natuurlijk geen 
gemakkelijke taak uitkomst te vinden in het bijna onontwarbaar 
probleem van onze zeevisserij. Ook de verschillende oorzaken van 
de teleurgang zijn niet zo heel gemakkelijk aan te duiden. 

De invoer van vreemde vis (vooral uit Denemarken en Neder
land) speelt hier fenvolle zijn parten. Deze invoer bederft de 
marktprijzen, want het is inderdaad zo dat goedkopere waar uit 
voornoemde landen kan ingevoerd worden. Vooral het weg
vagen van de grenzen bij het tot stand komen van de gemeenschap
pelijke markt zal nog grotere moeilijkheden met zich brengen 
voor onze visserij, omdat onze vloot totaal verouderd is terwijl 
vreemde vloten als bijvoorbeeld de Nederlandse helemaal modern 
aangepast zijn, goedkope brandstof, visserstuig, Tnotor en scheeps-
onderdelen kunnen krijgen en bovendien ook nog over goedkoop 
vervoer beschikken terivijl eveneens toelagen van regeringswege 
worden aangewend. 

De visserij gaat gebukt onder de sociale lasten. Vooral de 
kleinvisserij dan, waar de opbrengsten veel geringer zijn en waar 
eveneens met de iceersomstandigheden -moet afgerekend worden. De 
sociale lasten worden berekend op de dagelijkse uitvaarten maar 
in bevoegde kringen zijn stevfimen opgegaan om de sociale lasten 
percentsqeicijze te doen berekenen naarmate de opbrengsten, tot 
een wel bepaald « plafond ». 

Bij de middenslagvisserij blijkt het vooral de hoge kostprijs 
van de benodigheden en de gebruikte materialen te zijn die druk
ken op de verdiensten. Zoals wij reeds opmerkten, laat voor de 
IJshmdvisserij vooral het probleem van de territoria zich gevoe
len. Onze vissers klagen ook veel over de te grote ivinstmarge die 
toegestaan is van reder-visser naar visopkoper of verkoper. 

Eerlijkheidshalve moeten wij hier opmerken dat alleen de on
eerlijke vishandelaar profijt wett te trekken uit allerhande om
standigheden. Zo gebeurt het maar al te vaak dat een vishandelaar 
een koolvis in een kabeljauw verandert voor de ogen van de koper 
die in de meeste gevallen geen benul heeft van de vissoorten. Veel 
huisvrouwen verlangen tegenwoordig ook gereinigde vis, waar-
doornen oneerlijke handelaar het nog gemakkelijker heeft. Goed
kope steenschol wordt in een handomdraai omgetoverd tot dure 
tong-fillets. Door deze praktijken worden op kap van de vissers 
enorme bedragen verdiend. ' .-̂ : -''- » -» -^v ..• j , . . 

Vóór de Vlaamse vissers is Iteï gebruik van hóorzüiir, om gar
nalen te bewaren, streng verboden en des ondanks komen er dage
lijks'grote hoeveelheden garnaal over de grens uit Holland, die 
gcfrnalen echter zijn wel met boor zuur bewerkt. 

Een eerste dringende maatregel om, ons Vlaamse visserij te 
redden is : Stop met alle invoer zo voor garnaal als voor alle an
dere vis. Zulke maatregel zou onze visserij van hoog tot laag ten 
goede komen. Tevens zou er een behoorlijke grens Tnoeten worden 
getrokken voor wat de sociale lasten betreft. De wet zegt thans dat 
al wie 24 uren op zee is gelijk dient belast te worden, dit is echter 
een sociale onrechtvaardigheid. Men kan bij voorbeeld de beman
ning van een garnaalbootje toch met op dezelfde voet belasten (so
ciale lasten) als de bemanning van een diepzeetreiler. Het gaat 
niet op ieder gelijk te stellen. De enkele die goede zaken maken 
mag men niet vergelijken met het merendeel van onze vissers die 
dikwijls het zout in hun pap niet kunnen verdienen. 

K. Constandt. 

^ • ^ . ^ ' 

Aan alle Vlamingen verkoop ik tegen groothandelsprijzen: 
40 % KORTING OP DE VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 
+ REISKOSTEN TERUGBETAALD. 

Wasmachines, Droogzwierders &A 
Huishoudstrijkmachines 

— Eerste klas émail, weerstaat aan alle zuren. 
— Vijf jaar waarborg tegen alle konstruktiefouten en 

tegen alle fouten in het gebruikte materiaal 
— Service rechtstreeks van fabriek ten huize van klant. 

Algemeen vertegenwoordiger : 

Vandomme, Bankstraat 44, Hombeek-Mechélen 
TEL 175.08 

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

Oudste visser van de 
kust is bijna 95 jaar 

Herkent schepen nog op mfjien afstand 

{Van onze rcdakteur Staf de Lie) 

III 

W ie de dijk te Heist bewandelt bemerkt daar wellicht een bank. En op die 
bank zitten een paar oude vissers die in zee turen. Dat zijn Frans van 

Torre, die bijna 93 is en Pieter Martoney die zijn 86ste vierde. Frans van 
Torre is waarschijnlijk de oudste visser van onze kust, maar aan zijn gang 
en vooral aan zijn zicht, zoudt ge hem dat niet meegeven, want Frans leqt 
alle dagen nog wel een paar kilometers af, wandelend in zijn geboorteplaats, 
of om zijn duiven te gaan letten. En beter dan gelijk wie herkent hij vanop 
mijlen afstand de vissersboten die terugkeren van de vangst. Hij kan bijna 
een halfuur voor de vaartuigen meren, zeggen aan wie de boten toebehoren. 

Wij hebben met eéff"Titn aezc moniien, 
schipper Pieter Maxtoney een babbeltje 
gedaan over de zeilvisserij waarin zij van 
kindsbeen zijn opgegroeid en waarin hun 
denken sinds hun verste geheugenis is ge
ankerd. 

VAREN VANAF TWAALF JAAR 
Pieter heeft de tijd nog geweten toen 

er niet minder dan veertig zeilvaartuigen 
te Helst lagen. Het waren meestal ronde 
schepen, platbodems die op het strand 
aanlegden. Wij zijn allemaaa t>eginnen 
varen vanaf ons twaalfde jaar, vei-telt hij. 
Als scheepsjongen kwamen we aan boord 
om te helpen aan de zeilen, vis uit te ra
pen, koffie te zetten en eten te maken 
voor de mannen. Onze man spreekt nog 
van gebeurtenissen uit het jaar 1887 met 
een juistheid alsof de dingen nog zo pas 
waren gebeurd. 

Toen hij achttien was heeft hij een dra
ma meegemaakt dat hem zijn gans leven 
zou bijblijven. Tijdens een zware storm 
voor de kust van Schouwen werd het roer 
weggeslagen en de schipper meegesleurd. 
Ze konden hem niet meer bereiken omdat 
ze afdreven en stuurloos waren. Toen ze 
terug aan wal geraakten stond de oude 
vader van de schipper op de wal. Hij zei 
geen woord maar zag dat zijn zoon niet 
— zoals de anderen naax gewoonte — aan 
dek stond bij het binnenvaren. Hij wist 
toen genoeg en ging stomzwijgend naar 
huis terug. « Dat heeft mij gepakt » zegt 
Pieter en telkens als wij op die beruchte 
plaats kwamen waar onze schipper ver
dronken is ging ik naar het vooronder om 
een schietgebed « te lezen ». 

Het moet hem trouwens tot lering ge
strekt hebben, want gedm-ende de vijftig 
jaar dat hij in zee geweest is en ook ge
durende zijn eigen, schlppers-loopbaan, 
heeft Pieter ondanks de talrijke zware 
stormen nooit een enkel ernstig ongevaJl 
meer meegemaakt. 

EERSTE .MOTORSCHIP 

Het is Frans van Torre — op dit ogen
blik waarschijnlijk de oudste visser van 
de kust — die het eerste motorschlp te 
Heist aankocht. 

Dat was meteen het begin van het ein
de, het einde althans voor de roemruchte 
zeilvi.SvSerij, want een voor een verdwenen 
de zeilboten. 

Ze werden omgebouwd en voorzien van 
dieselmotoren waardoor hun stniktuur 
meestal na verloop van enige tijd zo uit 
elkEiar werd gerukt dat de boten dienden 
vervangen te worden. Sinds lang is de 
laatste zeiler dan ook verdwenen uit on
ze kusthavens. 

Uit die tijd weet onze zegsman echter 
nog veel herinneringen op te haten. 

Het moet een armelijk tijd geweest zijn, 
want als jongen gebeurde het meermaals 
dat hij tegen de keien van de zeedijk om-
hoogkrabbelde om de geldstukken, die van
af de hotelbalkons door rijke toeristen 
naar het plebs gesmeten werden, op te 
vangen. « Op ne keer waren de knieën uit 
mijn nieuwe lakense broek » vertelt Pie
ter « en thuis wilden ze mij met de stok 
aan boord gaan, maar toen ze zagen dat 
Ik 35 P opgeraapt had, lieten ze me ge
rust want dat was In die tijd een hele 
hoop geld ». 

TWEE BRODEN 

Ze gingen destijds met hun zeilboten 
tot aan de Westeinder en de monding van 
de Maas waarvoor ze twee dagen en twee 
nachten nodig hadden. Het gebeurde ook 
dat ze bijna een ganse week weg waren 
als er geen wind was om terug te keren. 
De vis werd in een bak bewaard en was 
men lang onderwege dan werd de vangst 
slecht. Er zat toen ook veel meer vis, be
weert Pieter. Hij werd opgekocht door 
groothandelaars, net als nu. en wegge
voerd met karren. Er werd toen ook veel 
gedroogd of gepekeld omdat men niet 
over koelinstallaties beschikte of over een 
koelruim met Ijs. Gewoonlijk had ieder 
bemanningslid een paar broden mee aan 
boord die opgegeten werden met een stuk
je droogvis of wat varkensvlees dat in de 
pekel lag. « We sliepen altijd op planken 
met een doorgaans natte vest onder onze 
kop » zegt Pieter Hij is nu bij zijn jong
ste dochter, wier man eveneens vist. « Ze 
hebben mij een pensioentje gegeven van 
2050 F. » 

Een oude mijnwerker oit Luik die — 
het toeval wilde het — naaet ons op de 
bank was komen zitten, vertelt dat hij 
4000 F pen.sioen trekt en daarmee werdsn 
wij weeral eens gekonfronteerd met een 
sociale onrechtvaardigheid, die wij reeds 
meermaals aangeklaagd hebben nl. het 
feit dat een visser, die zeker een even 
harde stiel heeft als de mijnwerker niet 
dezelfde voordelen geniet. Voor hem geen 
vervroegd pensioen, geen aangepaste ver
goeding ook. Verre van ons de verworven 
rechten der mijnwerkers te betwisten of 
te misgunnen, maar o.l. heeft een visser 
evenveel recht op deze voordelen. 

Pieter Martoney zit op de dijk en kijkt 
naar de zee. Als wij afscheid van hem 
nemen zien wij op zijn hand een blauwe 
tatoeage. Dat is h l nummer van zijn 
boot. Een zeiler die .sinds lang moet ver
dwenen zijn... 

S.D.L. 

Volgende week, laatste grote reportage 
over de visssrs : « Na drie jaar wordt 
weer een nieuw schip gebouwd ». 
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SIEMENS K O E L K A S T E N 

•*i^' 

DE VERMAARDE SIEMENS 

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

ALLE ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN 

Uw verdeler : A » D« lv« 

Helmstraat 160 - Borgerhout - Aülwerpen 
Tel. 49.49i29 

Stuur ont een kaartje en vraag om dokumen-
tatie of het bezoek van onze provinciale 
afgevaardigde. 

VOOR LEZERS VAN ONS BLAD UITZONDERLIJKE VóÖRVWVARDEN 

• 

• 

Schipper Pieter Martoney (86) Vanaf mijn twaalfde jaar ging ik In zee ». 


