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ONZE TAAK 

• 

Hel is de taak van onze generatie 
de Vlaamse beweging op te doehen 
Al te lang is het bewuste deel van 
ons volk verplicht geworden, alli 
energie te besteden aan een hopelo-
te en negatieve verdedigingssrijd. D< 
uniianstische erfzonde mag aan geen 
volgende generatie meer kleven. Er 
moet komaf mee gemaakt worden; 
wij dienen doordrenkt te zijn van 
het besef dat nu dadelijk de Vlaam
se beweging haar objektieven kan 
en moet bereiken. 

Vi'e moeten dag-in dag-uit dit 
evangelie prediken. In de straat, bij 
de gewone man, tussen het volk. 
Hel volk is de woorden zat; het zal 
echter luisteren naar wie in de 
woorden de bezieling van de ivaar-

• aehtigheid, van de eerlijkheid weel 
te leggen. Het zal luisteren naar de 
man die werkt en leeft als een apos
tel voor zijn zaak. ^'iet naar politi-

' kosters I 

Na ISO jaar Vlaain.'ie beweging zijn 
ICC er slechts ten dele in geslaagd, 
ons volk duidelijk te maken hoe het 
in zijn taal en kuituur geminacht 
en in zijn sodaal-ekonomische be
langen bestolen en bedrogen ivordt. 
De fout ligt niet zozeer bij het volk; 
zij ligt bij om. Omdat wij met on
geschikte middelen naar het volk 
zijn gegaan. Omdat wij wél over
tuigd waren van ons goed recht, 
maar minder van de praktische mo
gelijkheden om dat goed recht t» 
veroveren. Omdat wij ons zelf geen 
termijn hebben durven stellen : 
deze generatie, niet de volgende, 
die van vandaag ! 

Hel is goed, dagelijks veronl-
xi'nardigd te xtjn over het dagelijkse 
onrecht. Het is beter en het it 
broodnodig, deze verontwaardiging 
iedere dag van de daken te schreeu
wen. Omgezet in nuchtere cijfers en 
f dien. Ook vanop een zeepkist aan 
de uilgang van de fabriek. Waarom 
ni.'t r 

Wi] moeten hel ons volk duide
lijk maken dat het de macht heeft 
vin het aantal. In een demokratie 
bruist het aantal. Het Vlaamse aan. 
tul heeft nooit beslist, omdat er in 
Vlaanderen nooit demokratie is ge
weest. De Vlaamse meerderlieid 
werd opgedeeld in partijen met uni
taire struktuur. Daarom moeten wi] 
aftekenen met de partijen. We moe
ten hel pragmatisch doen. We moe
ten niet steeds trachten de Vlaamse 
kalholiek, de Vlaamse socialist, de 
Vlaamse liberaal te « bekeren ». 
11/; moeten hem vragen, met ons 
een eind weegs af te leggen. Tot 
wanneer enkele scherp afgelijnde 
objektieven zijn verwezenlijkt. Bij
voorbeeld federalisme. Het is niet 
onze taak, iedereen een gesloten en 
voorgekauwde levensvizie op te 
dringen. Het is onze taak, iedereen 
te overtuigen van de noodzaak van 
échte Vlaamse demokratie. Van de 
noodzaak, deze Vlaamse demokratie i 
te veroveren met politieke macht. ' i 
Met een Vlaams-nationale partij. 
Daarna herneme ieder zijn vrijheid. 

Demokratie en federalisme : een
voudige waarheden. Gonzague de 
Beynold heeft eens gezegd dat de 
federale gedachte een integrerend 
ïcslanddeel U van de échte demo 
hratie. Laat het ons iedere dag over-
«! herhalen, ook met eenvoudiger 
U'ooiden, 

T.V.O. 
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Terwijl De Standaard een proefballonnetje opliet over hel 
nieuw franstalig onderwijs te HaUe en te Alsemberg, klaarblij
kelijk een schuchtere poging tot verzet van de adjunkt Van 
Elslande, berichtte Het Volk dat, om leerUngen te ronselen voor 
de transmutatieklassen te Alsemberg, een bus 20 km ver zal 
rijden rondom de helft van de Brusselse agglomeratie ! 

Om het taalprobleem « op te lossen » zal men Vlaanderen 
begiftigen, zal men Vlaanderen vergiftigen, met nieuw Fran» 
onderwijs. Staatsonderwijs te Halle, Alsemberg, Vilvoorde, St-
Genesius-Rode en Dilbeek, vrij onderwijs te Heverlee. 

Wij wensen hierbij de Vlaamse socialisten, en de Vlaamse 
C.V.P. een laatste maal te waarschuwen. Zegt neen, neen en nog 
eens neen aan uw imperialistische franstalige partijgenoten. 
Volgende week is het te laat. En het groeiend aantal bewuste 
Vlamingen in uw partij zal neen zeggen. Neen aan uw partij. 

NEEN AAN UW BEKROMPENHEID 

NEEN AAN UW LAFHEID 

NEEN AAN UW VERRAAD 

FEDERALISME VANDAAG 
Uet dehatrovd het federalhme. gaat verder : haast dagelijh lezen wij in d» 

prrs artikels pro en contra. Zoals in de perwde 1935-40 homt het federa-
hswe terug m het brandpvnt der belangstelling te staan. Het is daarbij niet 
meer, zoals nog enkele jaren geleden, een akademisch debat tussen intellec
tuelen, maar het is een aktneel politiek probleem geworden. Het probleem 
u gesteld. Dit is een gevolg van de onnmrht, de flagrante mislukhinq der 
opeenvolgende regeringen, in alle mogelijke combinaties, om een min of 
meer bevredigende oplossing te geven aan de Vlaams-Waalse problemen in 
het kader van de unitaire staaf. Men heeft deze problemen laten « rotten » 
en hoogste politieke wijsheid bestaat er in.ze te negeren, desnoods een studie-
oovimissie op te richten of ze te verwijzen naar een Vlaams-Waals collo-
qinu7n ! 

Debal* zonder 
dubbelzinnigheid 

I>e stijgende misnoegdheid zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië Is dan ook be
grijpelijk. In beide landsdelen heeft de fe
deralistische stroming aan invloed en aan
trekkingskracht gewonnen. Alles laat voor-
Bien dat wij naar een krachtproef gaan 
met de hardnekkige verdedigers van het 
unitarisme waarvan de huidige eerste mi
nister een der aanvoerders is. 

Zoals gewoonlijk in dergelijke omstan
digheden heeft men niet alleen te doen 
met openlijke en oprechte voorstanders en 
tegenstanders, maar ook met heimelijke 
tegenstanders die er zich vooral op toe 

leggen verwarring te stichten. Sommigen 
van hen 2setten eenvoudig de taak voort 
die zij reeds voor d« oorlog vervulden ; 
wij herinneren ons een polemiek in 
« Nieuw Vlaanderen » tussen wijlen Prof 
Dr. L. Van Bauwel en de heer L. Kiebooma 
die kenschetsend was. 

Federalisme is een zeer duidelijk begrip, 
zoals wij reeds verleden week aantoonden. 

Het is dan ook barre onzin wanneer wij 
lezen : < wat bedoelt men door federalis
me ? ». 

Er stelt zich wel een voorafgaand pro
bleem dat uiterst belangrijk is. 

In onze opvatting leven er in België twee 

losbreken uil de 
unilaire kooi 

Tolksgemeenschappen en is het federalis
me de aangewezen staatsstruktuur om aan 
deze twee volksgemeenschappen een maxi-
miun a«n autonomie in het kader van de 
Belgische Staat te verlenen. Dit is voor 
ons het vertrekpunt en het grondgegeven. 

int 'THx.'P.lMKdeftSUe 
Dit is ook het standpunt der Waalse 

federalisten : de Waalse socialistische 
volksvertegenwoordigers die op II juli 1961 
een voorstel tot herziening van de gi-ond-
wet in de Kamer indienden, zeggen het 
duidelijk in de Memorie van toelichting. 

Er moet zeer uitdrukkelijk gewaarschuwd 
worden tegen zekere tendenz^sn die zich 
onder invloed van bepaalde Brusselse ele
menten aftekenen in de Waa)s9 Volksbe
weging (of juister : in de Brusselse afde
ling van de Waalse Volksbeweging). Ben 
federalisme met drie is niet alleen onaan
vaardbaar maar het is een onmogelijk
heid. De hegemonie van Brussel over 
Vlaanderen en Wallonië zou er door be
stendigd worden, door aan de deelstaat 
Brussel de beslissende rol in alle aange
legenheden toe te kennen. Wie zich op het 
standpunt plaatst van een federalisme met 
drie maakt daardoor het federalisme in 
België onmogelijk. De Waalse federalis
ten moeten dan ook, voor zover dit nodig 
Is, op hun hoede gesteld worden teg9n 
zekere tendenzen die van Brussel uit ver
spreid worden. 

Tot opklaring van het debat moeten wij 
er ook op wijzen dat de houding aangeno
men ten overstaan van het federalisme 
verschilt naar gelang het standpunt dat 
men inneemt. Ons .standpunt is duidelijk: 
het is het Vlaams-nationaal standpunt het 
sUndpunt van het Vlaams volksbelang 

Wanneer men zich op een ander stand
punt stelt, bv. het standpunt van het par
tijbelang, en bereid is daaraan de Vlaam
se volksbelangen op te offeren, wanneer 
men bereid is genoegen te nemen met de 
lagere lonen, de werkloosheid, de mobili
teit der arbeidskrachten in Vlaanderen en 
bereid te zwijgen over andere Vlaamse 
grieven omwille van de partij-eenheid 
dan kan men moeilijk tot overeenstemming 

Wanneer bv. de socialisten zich op Vlaams
nationaal en demokratisch standpunt 
plaatsten dienden zij voldoende zelfver
trouwen op te brengen om te geloven in 
eigen kracht. Thans zoeken zij hun toe
vlucht en steun bij volksvreeraden en zijn 

bereid in ruil het belang ^an hun Vlaam. 
ie volksgenoten op te offeren. 

Dat daardoor het welbegrepen belanf 
van het socialisme in Vlaanderen gediend 
wordt is meer dan twijfelachtig ! Derge
lijke houding moet integendeel uiteinde
lijk ledere vooruitgang van het socialisme 
in Vlaanderen afremmen en onmogelijk 
maken. Men zal zich niet verhelen dat het 
veeleer het persoonlijk belang is dat dik
wijls de doorslag geeft — bewust of on
bewust : met de steun van Waalse partij
genoten hoopt men in een unitair België 
meer persoonlijke voordelen in de wacht 
te kunnen slepen.. 

Om In het debat rond het federalisme 
tot klaarheid te komen moet daarom voor
afgaandelijk duidelijk gemaakt worden aan 
welke belangen men de voorrang geeft. 

INTERPELLATIE 
Ondergetekende wenst zeer dringend 
de Heren Ministers van Nationale 
Opvoeding te interpelleren over : 
De instandhouding en uitbreiding 
van het franstalig onderwijs in be
paalde staatsscholen in Vlaamse ge
meenten van het arr. Brussel In 
strijd met de taalwet inzake lager 
en middelbaar onderwijs, 
TOELICHTING 
l — De instandhouding van een bij
zondere taalafdeling is in strijd met 
art. 9 van de wet van 14 juli 1932 en 
kan onder geen enkel opzicht meer 
aanvaard worden vooral doordat het 
aangrenzend Waals Brabant thans 
over betere onderwijsmogelijkheden 
beschikt. 
II. — Anderzijds worden op verschil
lende plaatsen in de Vlaamse ge
meenten van het arrondissement 
Brussel en Leuven, o.m. te Alsem
berg de oprichting van nieuwe trans
mutatieklassen overwogen. In de an
dere plaatsen o.m. te Tienen werd de 
afschaffing van zekere transmutatie
klassen ongedaan gemaakt. 
Het Vlaamse land eist de algehele 
opheffing van een beperkend over
gangsregime dat uitsluitend aan het 
Vlaamse land werd opgelegd. 

D. De Coninck, 

Volksvert. 
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peRNoreN 
SCHIJN BEDRIEGT 

In een echo « Vlaamse üniversl-
tairen » schreef De Standaard voor 
enkele dagen dat de volstrekte aan
winst van in het Nederlands stude
rende Vlaamse studenten de laat
ste drie jaar opeenvolgend 599, "JOS 
en 736 bedroeg. 

In percenten uitgedrukt gaf dit 
achtereenvolgens '58 : 40 %. In '59 : 
41,3 en in '60-61 42,1. 

De Standaard schreef daarbij dat 
onze toestand zienderogen verbe
tert. 

Vorige dinsdag bracht een arti
kel « Kulturele autonomie en kul-
tuurbeleid » van de hand van Dr. 
Van Haegendoren een rechtzetting. 
De vooruitgang is slechts schijnbaar 
omdat ook ons aantal soldaten ge
stegen is van 62 op 65 %. De verho
ging is slechts toe te schrijven aan 
het feit dat het geboortecijfer 18, 
19 en 20 jaar terug in Vlaanderen 
naar verhouding hoger lag dan in 
Wallonië. Het is dus uitsluitend een 
demografische faktor die speelt. De 
verhouding 65 % miliciens 40 % 
studenten blijft konstant en als er 
Iets verandert is het eerder een ver
slechting. 

Wat de leidende ambtenaren be
treft tellen de franstaligen er 37,5 
per 100.000 inwoners tegen Vlaande
ren 20 voor hetzelfde getal. 

Opgedragen aan » Combat » en 
«an Thew Ld^èT^e. "T * ' ^ ' 

IS DAT wfttR^:s«iisrii 
«ad» 

Ons *werd meegedeeld dat de 
Amerikaanse ^^ vulpenfabrikanten 
Reynolds zinnens wal'en een grote 
fabriek op te richten in West-Eu
ropa, ergens in Nederland of in de 
Limburgse gemeente Tessenderlo. 
Uiteindelijk viel de keuze op Tes
senderlo. Toen de zaken zover ston
den begon o.m. de Société Générale 
sterke druk uit te oefenen op Rey
nolds om het bedrijf in Wallonië 
te bouwen. 

Naar men ons verzekert s taat 
Reynolds op het punt toe te geven. 
Zij kennen maar al te goed de gro
te macht van de Société in België. 
Nu hopen wij maar één zaak : dat 
onze informatie onjuist is. Maar 
als het waar is, wat denkt minis
ter Spinoy dan te ondernemen om 
tussenbeide te komen. En wat den
ken de Vlaamse ABVV-ers en ACV-
ers te ondernemen om aan het on
duldbaar inciviek gestook van de 
Société Générale een einde te ma
ken ? Want het is niet de eerste 
keer dat zoiets voorvalt. Denk maar 
aan Siemens en aan Goodyear 

MERLOT ZAL LACHEN 

In « Het Volk » van 26 augustus 
lezen wij dat de kommissie, belast 
met de studie van het probleem 
van de tweede Scheldeoeververbin-
ding te Antwerpen, tot geen eens
gezindheid kwam omtrent de vraag 
of het een brug of een tunnel moet 
zijn. De heren hebben nochtans 
tijd genoeg gehad. Het enige waar
over zij na lang praten akkoord wa
ren was dat ze de Minister van 
Openbare Werken (Merlot) zouden 
verzoeken een wedstrijd uit te 
schrijven voor de aanbesteding van 
een brug en van een tunnel. En 
Merlot zal daar wel zijn tijd voor 
nemen. En met welke reden zullen 
de Vlamingen dan nog kunnen kla
gen. Zelfs « Het Volk » kan niet 
nalaten met bitterheid te konsta-
teren « De commissie » bru^r of tun
nel « Is aldus haar verantwoorde
lijkheid ontslopen. Dit gebrek aan 
moed heeft ongetwijfeld voor ge
volg dat de tweede Scheldeoever-
verbinding op de lange baan is ge
schoven ». 

En Iaat ons ondertussep maar 
betogen !... 

LOMP MINISTER 
Onder dit opschrift schreef De 

Standaard op zaterdag 29 juli een 
artikel over het bezoek van minis
ter Merlot te Gent waar deze knaap 
meende geestig te doen door te zeg
gen dat hij rustig Frans kon spre
ken daar hij geld bracht. 

De Standaard beoordeelde toen 
de burgemeesters van Gent en Zel-
sate als volgt : 

« Integendeel, de belediging is 
dutibel en we betreuren ten zeerste 
dat de burgemeesters van Gent en 
Zelzate het nodig oordeelden mede 
te doen in de onbeleefdheid en ook 
Frans te gaan praten. Een burge
meester van een Vlaamse stad 
heeft het recht niet aldus te han
delen. Hij moet meer lelfrespekt 
bezitten ». 

Tot daar De Standaard van M 
Juli U. 

Vorige week echter kregen we in 
De Standaard - Het Nieuwsblad de 
zoveelste foto van burgemeester 
Fiers te Oostende te bewonderen. 
Elke week zien we hem één of twee
maal in De Standaard - Het 
Nieuwsblad. Niet in de andere C.V.P. 
kranten. Alleen De Standaard di-
rekteur De Smaele schijnt alles In
teressant te vinden wat schoonbroer 
Piers doet. 

Wat gaf echter de jongste foto ? 
Het bezoek van minister Merlot te 

Oostende bij burgemeester Fiers. 
, Welke taal sprak Merlot ? 

-f,t̂  Frans, want hij kent er geen an
dere ! De Walen en Fransen zijn 
Immers van Europa en van de we-

j'-jreld afgesloten door de slagboom 
van hun eentaligheid. 

En over F i ^ s die Frans sprak met 
Merlot 7 

Geen woord in De Standaard over 
zijn gemis aan « zelfrespekt ». 

Is iemand er verwonderd over 7 

van dit Jaar zal de regering haar 
ontwerpen indienen. 

En de Vlaamse socialisten 7 Zullen 
zij hun Waalse partijgenoten steu
nen 7 Wie twijfelt nog aan het ant 
woord op die vraag, wanneer Vooruit 
vorige week en maandag 11. opnieuw 
heeft bevestigd, dat de Vlaamse so
cialisten éérst socialist zijn en de 
socialistische eenheid niet zullen op
offeren aan een of ander «senti
mentele Vlaamse eis op kultureel 
gebied 7 » 

Tot daar De Standaard van S6 
Juli 11. 

Ondertussen sullen onze lezers 
merken dat alleen De Volksunie de 
strijd voert tegen het nieuw frans-
talig onderwijs te Halle, Alsemberg, 
Dilbeek, Vilvoorde en St-Genesius-
Rode. De Schildwacht van het Volk 
Is in slaap gevallen en zijn klaroen 
sit verstopt. De Standaard probeert 
zoveel mogelijk de aandacht af te 
leiden. De Gazet van Antwerpen 
geeft geen kik. 

Zullen de kleurflaminganten ein
delijk begrijpen en doen zoals de 
Jeugd 7 Zullen zij eindelijk in gro
ten getalle naar de Volksunie over
komen 7 Daar zullen ze ten minste 
niet gedwongen worden met de par
tij mee te helpen aan de verfransing 
Wat ze in de kleurpartljen uiteraard 
moeten doen. 

WAARSCHUWING 7 
Onder dit opschrift schreef V.A. 

In een hoofdartikel in De Standaard 
van 26 juli 11. Wij nemen het slot
stuk van dit artikel hier over : 

« De derde faze werd zopas In het 
officieel (Franstalig) B.S.P. orgaan 
ingeluid : men zal een stap zetten 
in de richting van het Renardisme 
en zo trachten de M.P.W. — voorlo
pig althans — te paaien. Het taal
probleem biedt het gewenste terrein. 
Tot grote verwondering van La Wal
lonië, de spreekbuis van Renard, 
heeft Le Peuple verzamelen geblazen 
ter verdediging van de Franse taal. 
De B.S.P.-krant treedt helemaal de 
stellingname van de M.P.W. bij : 
Wallonië moet eentalig Frans blij
ven, in de Brusselse agglomeratie 
moet het Frans blijven overwegen, 
In de Brusselse periferie moeten 
Franse scholen worden geopend en 
ook de Waalse minderheden in 
Vlaanderen moeten hun kinderen 
een Franstalig onderwijs kunnen la
ten genieten. 

Het punt is ontdekt, waarop de 
Franssprekende socialisten eensge
zind een gemeenschappelijke aktie 
kunnen voeren. Het is bovendien 
een aktuele kwestie. Vóór het einde 

ABONNEMENT 

OP DE VOLKSUNIE 

TOT HET EINDE 

î AN DIT JAAR : «O F. 

150.000 LEDEN 

Volgens Manu Ruys heeft Renard 
rijn MPW 250.000 leden. 

Waar haalt hij dat cijfer 7 

Hét A.B.V.V. heeft d rca 700.000 
leden, waarvan 52 % in Vlaande
ren, 16 % te Brussel en S3 % In 
Wallonië. 

Te Brussel heeft Renard hoog
stens een paar duizend aanhangers, 
te Luik heeft hij een meerderheid 
van circa 80 %, te Namen bedraagt 
zijn aanang een 50 % en in Hene
gouwen een 35 %. 

Als dus de helft van de A.B.V.V. 
leden van Wallonië achter hem 
staan (wat veel is) dan telt de 
MPW de helft van 230.000 leden of 
115.000 leden. Gesteld dat zijn or
ganisatie reeds zo ver zou zijn. Als 
dan de vrouwen en kinderen van 
die mannelijke leden ook lid zouden 
zijn zou men aan 250.000 komen. 

Wat betekent de aanhang van 
Renard in zetels, gesteld dat hij zou 
meedoen aan de verkiezingen ? 

Een 15-tal. 
Als Manu Ruys echter denkt dat 

Renard het met kanonnen en 
atoombommen zal doen, dan zullen 
we de veldheertalenten van Theo 
Lefèvre kunnen bewonderen. 

De Volksunie zal zich ondertussen 
klaar maken om de Vlaamse barrl-
kades te verdedigen. 

TWEEDE KLASBURGERS ? 

Herhaaldelijk hebben we reeds be
toogd dat het niet opgaat de mid
denstand bij de kapitalisten te rang-
schiltken. 80% van de middenstan
ders werkt zeer hard, vaak 14 uur 
per dag om niet zo heel veel te ver
dienen. Inzake pensioenen en kin
dervergoedingen nu zijn ze bena
deeld. En pas had de regering laten 
weten dat de kindervergoeding 
licht verhoogd werd of de midden
standers vernamen dat de kinder
bijlagen heel wat meer verhoogd 
werden t De midenstanders krijgen 
1 F meer als ze 2 F meer betalen ! 

De C.V.P.-kranten vinden dat nor
maal. Er Is geen geld om de zelf
standigen meer te betalen, betogen 
ze. 

Inderdaad voor de zelfstandigen Is 
er nooit geld. Die mogen alleen maar 
geld «an de staat geven. Sik Jaar 

•leer. KrIJffMi t» echter e«n andere 
•aak. 

De ndddenslanders hebben dat zo 
feweten onder de regering Van 
jéker, onder regering Eyskens en zij 

kennen het thans weer onder de re
gering Lefèvre. C.V.P., liberalen, so-
olalisten. Drie partijen, één politiek. 

De middenstanders zullen best 
massaal de kleurpartljen verlaten. 
Van den Boeynants en Van Auden-
hove zijn kapitalistische midden
standers, die blij zijn dat de klein
tjes verdwijnen. Van hen moeten de 
middenstanders niets verwachten. 
Zij kregen thans een bewijs te meer 
van Van den Boeynants, waarvoor 
60.000 middenstanders kozen ! 

HET TEKEN AAN DE WAND 
Het federalistisch vraagstuk in dit 

land is gesteld. Het zal van jaar tot 
jaar, met de groei van de Volksunie 
scherper gesteld worden. De flamin-
gantische unitairen schijnen wel in 
paniek geraakt. Het Laatste Nieuws, 
bijgevallen - natuurlijk - door La 
Libre Belgique stelt voor er liefst 
over te zwijgen omdat erover schrij
ven propaganda ervoor betekent. De 
unitairen kunnen echter over het 
federalisme spreken of erover zwij
gen, zij zullen het niet ontlopen. 

Ook te Rome heeft men de onaf
wendbaarheid van het federalisme 
Ingezien en men wil het aartsbisdom 
Mechelen en het bisdom Luik split
sen. Theo Lefèvre heeft er unitaris-
tlsche buikkramp bij gekregen en 
doet uitermate zijn best om via de 
nuntius deze boze Volksunieplannen 
van Rome te verhinderen. 

De federalistische inrichting van 
de Kerk mag die van de Staat niet 
voorafgaan want anders betekent ze 
propaganda voor de federalisten. 

« Dat zou Rome toch moeten be
grijpen » zegt Theo. 

Theo zal echter de loop van de ge
schiedenis niet tegenhouden. En Ro
me schijnt beter België te kennen 
dan Lefèvre dit doet. 

ring Eyskens en begem dan maar op
positie te Toeren. Het spelletje is 
weinig oorspronkelijk maar slaagt 
vaak. Volhouden dus maar Hubert. 

Vermits Leynen een volgende 
meer rechtse regering verwacht 
moet hij de gunst winnen van de 
Belgische ultra's zoals La Libre Bel
gique. 

Daarom schrijft ook Hubert te
gen de boze boeman van het federa
lisme en over de boze wolf-Renard, 
die de vijf miljoen Vlaamse geit
jes wil oppeuzelen. 

Hubert vindt zelfs verschikkelijk 
oorspronkelijke argumenten. 

Men kent geen land waar federa
lisme met twee bestaat. Dus kan zo 
een land er niet komen. In de ge
schiedenis kan er niets nieuws ge
beuren ! 

OOK EEN REALIST 
Hubert Leynen behoort tot het 

klassieke soort politici, zonder veel 
visie, maar slim genoeg om langs 
klelnpolitieke kronkelpaden zijn el-
gen voordeel te bewerken. 

Hubert, werd tot zijn grote ont
goocheling geen minister. Hij volgt 
thans het voorbeeld van het ander 
Limburgs politiek genie Raoul Vre-
ven. Die zat niet in de tweede rege-

Er waren ooit landen waar het 
federalisme met twee bestond : zo 
de Verenigde Nederlanden van 1815 
tot 1830, en die vielen uiteen ! 

Heeft Leynen geen politieke visie 
dan heeft hij wel een historische, 
zoals men ziet. Zijn standpunt werpt 
een gans nieuw licht op de periode 
1815-30 nu wij eindelijk weten dat 
de Verenigde Nederlanden een fede
rale staat waren ! 

Leynen weet niet wat federalisme 
is, dat is alles. 
Het voorbeeld van Oostenrijk-Hon-

garije dat hij aanhaalt valt tegen 
hem uit. Want in dat land was er 
geen federalisme en leefden er niet 
twee volkeren Oostenrijkers en Hon
garen maar ook nog Tsjechen, Slo-
vaken en andere volkeren. 

Oostenrijk-Hongarije viel niet uit
een omdat het een federahstische 
staat was, maar omdat de staat wei
gerde federalisme in te voeren. 

Zoals België ook zal uiteenspatten 
zo de federalisten de redding niet 
brengen en België één houden, maar 
één in zijn verscheidenheid. De na
tionale leuze la niet eenheid maakt 
macht maar wel eendracht maakt 
macht. En eendracht heeft meer een 
federalistische inhoud dan een uni
taire. 

OPEN RAAM 
Wij zijn in 1961. En onze strijd is reeds oud. 
Er waren perioden van ontroering en geluk en er waren er 

van diepe vernedering en bittere ellende 
Dit jaar konden wij, Vlaamse Nationalisten, voor het eerst 

sedert lang weer hoopvol glimlachen. 
Wij zijn allen getekend door onze strijd, de ouderen het 

meest. Zovele jaren oppositie tegen een oppermachtige vijand 
gaf ons vaak een negativistische kouding. Wij dreigden eeuwige 
opposanten te worden. Het bittere besef van onze onmacht fa-
natiseerde ons en te dikwijls ontlaadden wij onze woedde in een 
woordradikalisme zonder inhoud. Jaren waren wij opgesloten 
In een ghetto, omgeven door de koude onverschilligheid van ve
len en de haat van sommigen. Wij verkeerden te veel en te uit
sluitend in eigen nationalistische kring : het was als een gezel
lige haard in een barre winter. En wij vertelden elkaar altijd 
hetzelfde, wij luisterden altijd naar hetzelfde en wij overtuig
den elkaar van wat wij overtuigd waren. En onmerkbaar werden 
wij stereottiep, niet alleen in onze woorden, maar in gans onze 
houding en gedragingen en in onze manier van reageren, in onze 
wijze van argumenteren en ook als wij naar buiten gingen, op 
onze vergaderingen en in onze optochten, bootsten wij steeds 
onszelf na. En ondertussen gingen de jaren voorbij en veran
derde de wereld van aanschijn. Soms waren wij zo vergroeid 
dat elke poging tot vernieuwen wel leek als een aanslag op de 
zuiver doorgetrokken lijn. En we zagen niet dat er geen lijn 
meer was. De lijn was een punt geworden. Een dood punt. 

Te eenzijdig werd onze belangstelling. En de werkelijkheid 
werd ons steeds vreemder. 

Het Vlaams Nationalisme was geworden als een dicht-be-
volkte kamer die niet verlucht werd. 

Was... want daarin is een kentering gekomen. Bijna on
merkbaar is er nieuw leven gekomen. Nieuwe, jonge mensen 
hebben resoluut de kringloop doorbroken — en velen zijn ver
heugd. Nu staan wij als ' t ware nog half slaperig in een nieuwe 
frisse morgen. Met de oude vlag in jonge handen. En wij wil
len deze vlag dragen, in deze tijd, met open oog voor de werke
lijkheid van deze tijd, hier in Vlaanderen, daar in Eiuopa. en 
ginds in de wereld. 

Daarom deze nieuwe rubriek « Open Raam »• 
M. 
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Een nieuw element In het Oost-West-debat Is de aankon
diging van de Sovjets dat zij de kemproeven zullen hernemen. 
Deze aankondiging op dit ogenblik, is mede bestemd om te on
derstrepen dat het de Russen ernst is met Berlijn. Maar ook 
zonder Berlijn zou het wel zover zijn gekomen. 

Men weet dat sinds Jaar en dag te Geneve een kernstop-
konferentie aan de gang was. Aanvankelijk begon deze konfe-
rentie haar werkzaamheden onder een gunstig gesternte; gedu
rende de dooiperiode kort na de ontmoeting in Camp Davis leek 
een akkoord zelfs zeer nabij. Maar de ontnuchtering rond de 
Parij se top betekende ook voor Geneve een gevoelige tempera
tuurdaling en de konferentie is nooit meer vlot geraakt. 

Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat beide partijen 
te Grenève in de eerste plaats hun eigen propaganda gingen 
dienen en dat slechts in zeer bijkomende orde ernstig gepeild 
werd naar de mogelijkheden om tot een realistische formule 
voor een kernstop te komen. Vandaag zijn het de Russen die 
definitief een einde stellen aan het dialoog. In het verleden zijn 
het een paar maal de Amerikanen geweest die een definitief 
akkoord hebben verijdeld. Wat er schijnt op te wijzen dat beide 
partijen inzake kernstop — net als inzake Berlijn en talrijke 
andere problemen — het er roerend over akkoord zijn, niet ak
koord te zijn. Men werkt wat voor de binnenlandse en de buiten
landse galerij maar men houdt zorgvuldig een slag om de arm 
totdat het gepaste ogenblik is aangebroken. 

Voor de Russen is dat thans het geval. Ze maken dankbaar 
gebruik van het voordeel, zelf een timing te mogen kiezen zon
der dat hen het tempo wordt opgedrongen. Berlijn en de daaruit 
voorvloeiende Westerse onenigheid en onzekerheid zijn een « ge-
fundenes Fressen » voor een nieuwe atoompolitlek; de nieuwe 
atoompolitlek op haar beurt versterkt de Berlijnse pozitie. 

De V.S. hebben de troost dat ze — in het vooruitzicht van 
de onafwendbaarheid der Russische beslissing — zeer onlangs 
een witboek over het kernstop-geschil hebben uitgegeven. De 
uitgave van dit dokument had een drieledig doel, nl. de Ameri
kaanse pozitie te Geneve te versterken, de neutralen van de 
oprechtheid der Westerse bedoelingen te overtuigen en de schuld 
voor een eventuele mislukking bij de Russen te leggen. 

Op één enkel gebied is de Russische timing niet perfekt. 
Er is thans nl. te Belgrado een konferentie van de Neutralen 
aan gang die onmiddellijk zeer scherp heeft gereageerd op het 
nieuws uit Moskou. Het heette dat de Russische beslissing een 
kaakslag is voor de neutralen. 

Zij zullen daarbij — zoals steeds en met goed gevolg re
kenen op het feit dat de Amerikanen er niet in slagen, zich in 
her neutrallstische kamp blijvend bemind te maken. Ook en 
vooral t.o.v. de neutralen is het zo dat de Westerse flaters de 
voornaamste kracht van het Oosters blok zijn. 

Ken westerse flater — althans toch de flater van een Westers 
land — heeft in de U.N.O.-vergadering een scherpe veroordeling 
gekregen. Een overweldigende meerderheid keurde een door 
32 Afro-Aziaten ingediende motie goed, waarbij de Fransen 
verzocht worden dadelijk hun troepen uit Blzerta terug te trek
ken. De Franse afgevaardigde was — overeenkomstig de orders 
uit Parijs — noch bij het debat noch bij de stemming aanwezig. 
Men weet dat de Gaulle van de U.N.O. steeds spreekt als van 
« ie machin » en dat hij verklaarde, in geen geval gevolg te 
zullen geven aan een voor Frankrijk ongunstige resolutie. Het 
moge dan al spreken tot de verbeelding van eenvoudige lieden 
dat Frankrijk heel alleen het opneemt tegen de rest van de 
wereld, praktisch voordeel hoeft Frankrijk uit een dergelijke 
houding niet te verwachten. Het raakt steeds meer en meer ge-
ïzoieerd en, waar de GauUe « Ie machin » ieder recht ontzegt om 
bij te dragen tot een oplossing, blijkt inmiddels voortdurend 
duidelijker dat hijzelf dringend om een oplossing verlegen is. 
In Blzerta zowel als in Algerië. 

Want ook in Algerië is er nieuws. Ferhat Abbas word aan 
het hoofd der Voorlopige Algerijnse regering vervangen door 
Ben Khedda, van wie over het algemeen een strakker houding 
wordt verwacht. Voor de Franse prezident worden de zaken er 
stellig ni*>t eenvoudiger om. Zijn Algerijnse politiek heeft steeds 
gespekuleerd op de mogelijkheid, de « interlocuteur valable > 
te verleiden tot deelneming aan de franse dagdromerij in Noord-
Afrika. De kansen daarvoor waren bij Ferhat Abbas zeer klein. 
Nu echter zijn ze absoluut nul geworden. 

Frankrijk, dat In de U.N.O. zelfs in de steek werd gelaten 
door de landen van de Gemeenschap, komt hoe langer hoe meer 
in het Gaullistisch straatje zonder eind terecht. Het ontwaken 
uit de Ve zou nog bitterder kunnen zijn dan het ontwaken uit 
de rVe republiek. 
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VERSLETEN Janio Quadros exi l 

De BraiilUsiue preiident JMUO Qa»-
dro* trad b«g1ii van dit Jaar In fanktlai 

Hij bad e«n verlüezingskainpaiije f*. 
Toerd In het teken van de bezem en hU 
hanteerde de bexem nadat hij door een 
(rote meerderheid tot president wa« ver-
lioxen. (( J.K. », loals hlJ genoemd wordt 
door de Brasillaanse arbeider*, had reeda 
vroeger ala Koeverneur van Sao Paulo d« 
bezem gezet in de tipisoh Zuid Amerikaan
se Invalen : de gemakzucht der ambtena
ren, de spUzucht en de komiptie. De eer-
»te maanden van zijn prezidentieel beleid 
waren een sukses, hij had de meerderheid 
der bevolking achter zich, alles scheen so 
goed als in de beste der werelden. 

En plots, zonder enige overgang en 
schijnbaar zonder enige noodzaak, legt hij 
zijn ambt neer. Op een vliegiriein, omge
ven door hogere officieren, verklaart hij 
dat duistere machten hem beletten te r»-
geren in eer en geweten en dat blJ on
herroepelijk verzaakt aan d« presldentiei* 
funktie. 

Zoeken naar de reden la een raadsel
spelletje. Sommigen beweren dat de 
« duistere machten » In werkelijkheid de 
ambassade der V.S. en de C.I.A. zonden 
zijn. Op het eerste zicht lijkt het een aan
vaardbare uitleg. De linkse simpatiën van 
Quadros zijn bekend, alhoewel tevens al
gemeen geweten was dat deze simpatiën 
zuiver pragmatisch waren bij een man die 
vurig katholiek en van huize uit Hberaal-
gezlnd is. Vlak voor de konferentie te 
Punta-el-Este had hij nog het Inzicht te 
kennen gegeven, betrekkingen met de lan
den van het Oosters blok aan te knopen. 

Bij nader toezicht Is de zaak echter 
niet zo eenvoudig. Quadros moge dan al 
simpatiën gehad hebben voor het Castris-
tlsche experiment op Cuba, hij was voor
lopig voor de Amerikanen zijn preziden. 
tieel gewicht aan goud waard. De Tan-
kees zijn de laatste tijd tot een realisti
scher inzicht In de Latljng-Aroerlka.anse 
toestanden gekomen; zij beginnen einde
lijk te beseffen dat, wanneer een maa 
met voorzichtige linkse simpatiën ver
dwijnt, hij bijna wiskundig zeker opge
volgd wordt door Iemand met vert dlrek-
ter linkse gezindheid. Quadros was een 
man die Brazilië uit het moera» kon ha
len en tevens een direkt Castristlsch ex
periment kon beletten. De Noord-Ameri
kanen waren dan ook graag bereid, de 
linkse vlekjes samen met de zekerheid in 
koop te nemen. Het verdwijnen van Qua
dros zet dit alles op losse schroeven. De 
New York Times schreef dan ook dat het 
ontslag van Quadros een Jobstijding voor 
voor de V.S. was. 

Te meer daar, met het verdwijnen van 
Quadros, niemand met zekerheid weet 
welke richting het uitgaat. De man die 
Quadros ten val heeft gebracht Is Lacer-
da, prezident van de staat Guanabars en 
één der scherpste pamHetisten beneden 
het Panama-kanaal. Van hem is bekend 
dat hij jarenlang aktief in de kommunU. 
tUche partij stond en dat zijn breuk met 
het kommunisme slechts dateert van en
kele jaren heen. Zijn houding t.o.v. het 
kommunisme vandaag is trouwens alles 
behalve duidelijk. 

De opvolger van Quadros, vice-prezident 
Gonlart, staat zeker verder naar links dan 
de gewezen prezident. 

Men kan bezwaarlijk aanvaarden dat de 
V.S. als bondgenoten van een voondch'ig-
llnka prezideoit Juist uitgesproken linkse 
elementen zouden hebben gezocht. 

De vraag bUjft dan ook. waarom Qua
dros ontslag heeft genomen en welke de 
« duistere machten » zijn waarop hIJ zin
speelde. Laeerda zou dew^ vraag kunnen 
beantwoorden; bij hem Hgt de oplossing 
van het raadsel, bij hem en zijn opdracht
gevers. 

De zaak Kjkt welUcht niet zo heel be
langrijk : dekorveranderlngen behoren in 
Zuid-Amerika nu eenmaal tot de dagelijk
se gebeurtenissen. 

Tieef Koioof. Schild en Zwavd von Vlaanderen! 

•e«Is w« verleden week reeds 
Mlireven. ook Zuld-Amerlka Is frontgebied 
few«rdea ia de koude oorlog. Mocat Br»-
•<»• brekea met de V.S., d«a soa lalka 
•oer deae hwtsteii niets meer of niets 

minder daa de ondergang cijn. Want Br»-
•lllë ia in Zuid-Amerika heelwat. Ea 
Zuld-Amerlka la do leverancier van da 
(rondstoffea die de rtconomle der V.S. 
rechthonden. 

Met rasse schreden gaat de regering thans de belangrijke 
vervaldagen tegemoet en ze wordt almaardoor zenuwachtiger. 
Het einde der vakantie wordt Immers het einde van alle illuzies. 

Men koesterde in de Wetstraat de Uluzie dat de regering 
Bpaak-Lefèvre, steunend op een zeer brede parlementaire meer
derheid, zonder veel moeite haar weg zou kunnen gaan. Deze 
indrukwekkende meerderheid, geleid door het duo wonderoeners, 
«ou zich in alle gemoedsrust kunnen wijden aan de oplossing 
van enkele der belangrijkste slepende problemen. Van deze lllu-
«le is nu wel langzamerhand ledereen genezen in de Wetstraat 
en daarbuiten. 

Zelfs de heren Spaak en Lefèvre 1 In hun zeer brede par
lementaire meerderheid schijnen ze helemaal geen vertrouwen 
meer te stellen. Ze zouden de kaap van de vervaldagen liefst 
willen omzeilen zonder die meerderheid. Het is gemakkelijker 
en vooral veiliger. En er bestaat een zeer eenvoudig middel om 
de meerderheid en het gehele Parlement de laan In te sturen : 
de bijzondere volmachten. 

Bijzondere volmachten hebben steeds behoord tot de lieve-
lingsprocédés van dhr Spaak, specialist in wat hijzelf de c indi
recte demokratie » pleegt te noemen. Hij schijnt In dhr Lefèvre 
een ijverig adept te hebben gevonden want het is de omgeving 
van de eerste-mlnister, het zijn de bladen die hem persoonlijk 
genegen zijn — € De Gids > en « La Clté » — die de eerste proef-
ballonejes hebben opgelaten. Echte kermlsballonetjes trouwens I 

Het duo wonderdoeners buigt zich vol deernis over het harde 
lot vna onze parlementariërs. Het heet dat de Kamer onmoge
lijk tijdig kan klaarkomen met alles wat ze — vofgéhs "Óhrn 
Lefèvre en Spaak — op de dagorde moet brengen. Om de vroede 
Vaderen te sparen voor oververmoeidheid en zenuwinzinkingen. 
Bullen de noeste ministers misschien gedwoh'gen worden het 
Parlement naar huis te sturen en zélf helemaal alleen de lasten 
van 's lands bestuur te torsen. 

Zover staan we dus na nauwelijks een halfjaar geel-rood 
bewind. De eerste-mlnister, die nooit heeft afgelaten te verkla
ren dat alleen de huidige formule mogelijk was omwille van de 
ruime parlementaire meerderheid, staat voor een klaarblijke-
UJke mislukking en loochent doodeenvoudig de conditio sine qua 
non die hij gisteren van de daken schreeuwde. Met als doekje 
voor het bloeden : dat het parlement niet vlug en efficiënt kan 
werken, dat het parlement het regeringstempo niet kan volgen. 

De klachten betreffende de ondoeltreffende werking van het 
Parlement zijn niet nieuw. 

Het Is hoogst vermakelijk thans deze klachten te horen uit 
de mond van hen die sinds Jaar en dag in grote mate verant
woordelijk zijn voor het bedenkelijk peil der parlementaire be
zetting. Het is hoogst vermakelijk ze te horen nauwelijks enkele 
maanden nadat verklaard werd dat de regering haar gezag en 
haar efficiëntie in de eerste plaats ging ontlenen aan een ruime 
parlementaire meerderheid. 

Bijzondere volmachten zijn steeds een teken van zwakte. Die 
zwakte van de regering steekt de ogen uit. Het duo Lef èvre-Spaak 
heeft op korte termijn hervormingen aangekondigd, niet om
wille van de hervorming zelf maar omwille van de politieke 
konkurrentie. De regeling van de Vlaams-Waalse verhouding 
vóór einde van het Jaar moest de dodelijke nekslag voor de 
Volksunie worden. Een kind kon echter voorzien dat de huidige 
regenng op geen enkele wijze in staat zou zijn, ook maar een 
begin met deze regeling te maken. Daarom dus maar het Parle
ment naar huis en een regeling — hoe dan ook — van boven 
uit opgelegd. De formule kan dan al afdoend UJken, In de prak
tijk is ze het zeker niet. Hoe kan men zich in godsnaam één ogen
blik voorstellen dat deze gedlkteerde regeUng zou aanvaard 
worden doe een publike opinie die, in Vlaanderen en Wallonië, 
haar volksvertegenwoordiging steeds tot meer spoed, tot meer 
waakzaamheid en tot meer strijdbaarheid aanzet ? 

Zo voor de Waals-Vlaamse verhoudingen, zo voor de fiskale 
hervorming, zo voor het kolendirektorlum, zo voor de onderwijs
politiek, enz., enz. Op al deze punten zijn de regeringspartijen 
scherp verdeeld, ook binnen de grenzen resp. van de C.V.P. en de 
B.S.P. Deze verdeeldheid mag nog niet blijken. De eenheid moet 
voorlopig te allen prijze gehandhaafd blijven. Want het gaat om 
het lot van de C.V.P. en de B.SP. zelf. Het lot van het land is 
daarbij van ondergeschikt belang ! 

IJdel spel, spel op korte termijn. Het onweer pakt zich sa
men boven de Wetstraat. De eerste bliksems trekken hun lijn 
reeds tegen de unitarisüsche hemel. Ze verlichten één ogenblik 
de naakte waarheid : het land wordt onbestuurbaar, tenzij het 
zich hervormt. 

De Volksunie zal er bij zijn, wanneer het begint te donderen. 
Ze zal erbij zijn vanaf het eerste ogenblik. Ze zal, volmachten 
of geen, de vragen stellen die moeten gesteld worden. Ze zal 
desnoods het antwoord zelf geven. 

Want de onweerswolken boven de Wetstraat worden thans 
méér en méér samengedreven door een wind die opgestoken Is 
In de Vlaamse vlakte. 
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BEDROGEN 
Beste Volksunie, 

Sinds een 4-tal maanden ben ik een 
trouw aanhanger van de volksunie gewor
den. Vroeger twijfelde ik tussen C.V.P. en 
B.S.P. doch vond bij deze partijen niet 
wat ik zocht en vooral na de laatste ver
kiezingen voelde ik mij meer dan ooit be
drogen. Zo kocht Ik uit nieuwsgierigheid 
in het station te Antwerpen het blad van 
de Volksunie en eindelijk vond ik mijn 
ideaal. Van toen af ben ik een regelmatig 
koper van de Volksunie geweest en heb er 
hier in de kazerne reeds stille propaganda 
voor gemaakt en aal dit blijven doen tot 
ik afzwaai. 

D.K. - Meerhout. 

Redaktie ; 
Wij vragen niet beter dan dat ook In 

het leger, voor onze partij en ons blad pro
paganda gemaakt wordt. 

Langs hun kant kunnen de soldaten ook 
«teeds beroep doen op ons om wantoestan
den op Vlftamg g«bied aan te klagen. 

EEN VRAAG 
Waarde Redaktie, 

Enkele lijntjes om U te vragen waarom 
dit jaar, voor de eerste maal het Zuid-
Afrikaans volkslied niet gezongen werd op 
de IJzerbedevaart ? 

Is voor het Uzerbedevaartkomitee het 
volk van Zuid-Afrika plots geen broeder
volk meer 1 

P.N. - Brussel. 

MIDDENSTANDSPOUTIEK 

Qeachtp Heren, 
Dit om U mijn groot genoegen te laten 

kennen, bij het initiatief dat U zinnens 
bent te nemen, nog dit Jaar een midden-
Btandersrubrlek te openen in het weekblad 
De volksunie-

Nu hoop ik nOg maar een ding en dat Is 
dat naast'"é«l*'%ii«Jiflên*taJiöertWubri8fc te 
het V.ü. weekblad ook onze verkozenen 
een krachtdadige middenstandspolitlek 
zullen voeren en , o t ^ jjelangeia daadwer
kelijk aulen verdedigen Jn de kamers. 

E.K. - Herzeke. 

OOK IN PARLEMENT 
Mijnheren, 

Met veel genoegen las ik in uw blad van 
19 augustus dat er nog in de loop van dit 
jaar een middenstandsrubriek zal geopend 
worden, 

Het heeft mi] ook genoegen gtdaan wat 
Mr Mattheyssens aan Leburton heeft her
innerd over die 30.000 F f)en.sioen doch 
van die mijnheer is voor ons zelfstandi
gen niets te verwachten. 

' . hoop dat Mr Mattheyssens niet zal 
wacnten op het wetsvoorstel Leburton en 
dat hij er zelf een indiene te beginnen 
met de afschaffing van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen. 

J.M. - Brasschaat. 

Redaktie : Bij een rubriek zal het niet 
blijven, Onse mannen in het parlement 
zdUen voor de middenstandsbeiangen In 
de bres springen xo wel als zij dat doen 
voor de belangen van de andere Vlaamse 
mensen. 

MARCINELLE'BETEKOM 
Op zondag 6 oogst had bij het eregraf 

op het kerkhof te Betekom 'ie bedevaart 
ter herdenking van de mijnramo te Mar-
cinelle plaats. 

Alhoewel deze bedevaart plaats had on
der het impuls van het kristen smdikaat 
heeft het bestuur van de V.ü. gewest Leu
ven er aan gehouden op deze herdenkings
plechtigheid aanwezig te zijn en het ere
graf met een krans te versleren. 

Wanneer de V.U. zich bij deze heeft 
aangesloten dan is dat zeker in pisteits-
volle herdenking aan de zovelen die te 
Marcinnelle slachtoffer werden van de 
schraapzuoht der holdings en de kortzich
tigheid van onze regeerders, maar, ons 
herdenken gaat verder. 

Voor ons is de zerk van Betekom, deze 
van al de Vlamingen die vielen op het 
arljeidersfront, ver van huis in een vreemd 
land; van al de arbeiders die sterven bij
gestaan door dokters, priesters en ver
pleegsters die hun taal niet kennen, die 
hun niet verstaan. 
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= 3 

I Voor betere Kolen | 
I tel... alle Vlamingen | 
^ (Antwerpen en omgeving 30 Km) = 

I op n'74.91.39 I 
I Jos van Alphen | 
I Heide | 
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Onze herdenking gaat tevens naar dezen 
die vielen op het front der mobielen. 

Want ook daar is er een enorm rerüm 
van Vlaamse werkkra<*ten. 

Indien wij een degelijke statistiek kon
den opmaken over de verhouding tusen 
de gesneuvelde arbeiders van het Vlaamse 
landsgedeelte en dezen van het fransspre-
kende dan zouden wij eens te meer vast
stellen dat het Vlaamse mensen zijn die 
de hoogste tol betalen. 

Redaktie : Dat is inderdaad de treurige 
waarheid en het ereperk te Betekom on
derstreept dat op bizondere wijze. Voor on
ze arbeiders kan het een (treurig) sirabool 
zijn een simbool bijna van wat de IJzer-
graven en de IJzertoren voor onze Vlaam
se so'.daten is. 

ONDUBBELZINNIG 
Waarde Redaktie, 

Ik zal waarschijnlijk niet de enige zijn 
die het betreurt dat de IJzerbedevaart een 
ro uitsluitend katoUeke aangelegenheid Is. 
Ik meen dat het Uzerbedevaartkomitee 
zelf in zijn oproep sprak van de plaats 
waar alle Vlamtagen zich zouden moeten 
een voelen. Inderdaad, maar laat ons eer
lijk zijn. Wat heeft men er reeds voor ge
daan opdat een Vlaamsgezlnd vrijzinnige 
zich daar zou thuis gevoelen 7 Het begint 
met een H, Mis, daarna komt het Oebed, 
dan zijn er de lleder en blndteksten die 
duidelijk katoliek geïnspireerd zijn en dit 
alles onder het motto AW-VVK Met dit 
« Vlaanderen voor Kristua » kan geen en
kel vrijzinnige vrede nemen. 

Ik weet nu wel dat de IJzerhelden waar
voor de toren werd opgericht wellicht al
len katolieken waren en dat het AW-WK 
hun ideaal vertolkte. En wanneer de IJzer
bedevaart enkel een hulde 70u zijn aan die 
jongens, katolieken, die de bezieling voor 
hun strijd haalden uit hun katolieke over
tuiging, dan zou daarop niets te zeggen 
zijn. Maar dan is het ook een aangelegen
heid alleen voor Vlaamsgezlnde katolieken, 
die heteelfde ideaal delen. 

Maar de IJzerbedevaart is «n wil meer 
zijn dan dat. Het Uzerbedevaartkomitee 
richt zijn oproep tot alle strijdende Vla
mingen. De Bedevaart Is trouwens niet 
louter eett. bedevaart maar terzelldertijd, 
en daarin ligt juist zijn rulmer aktuele 
betekenis, een soort Jaarlijks politiek ren-
dez-vous van het strijdtiare Vlaanderen. En 
Juist dat aspekt gaat alle Vlaamsgezmden 
aan; de Vlaamse ontvoogdlngsstrijd is im
mers geen uitsluitend katoïleke aangele
genheid en is het nooit geweest. Daarom 
moeten alle Vlamingen zonder onderscheid 
naar de IJzervlakte kunnen komen 

In de huidige omstandigheden Is dit on
mogelijk voor de vrijzinnige Vlamingen. 
Daarom ligt het lot van de IJzerljedevaart 
uitsluitend in handen van de katolieke 
Vlaamsgezinden. Ofwel blijft aUes zoals 
het tot niu toe was : een aangelegenheid 
uitsluitend voor katolieke Vlaamsgezinden, 
maar dan moet men ophouden met huiche
len en geen oproepen meer richten tot al
le Vlamingen zonder onderschei^. Ofwel 
doorbreekt men het levensbeschouwelijk 
ghetto en stelt een daad van werkelijke 
tolerantie. 

Bijvoorbeeld het scenario van da plech
tigheid in dat opzicht herzien en, waarom 
niet, het AW-VVK dat op de nieuwe to
ren zal k(»nen vervangen dow het woord 
« Pax » of « Vrede » of eenvoudig door 
een kruis. Ik geloof niet dat dit een smaad 
zou zijn op de nagedachtenis van de Uzer-
helden, gezien het beoogde doel. Het nu 
bestaande witte AVV-WK kruis kan trou
wens behouden blijven als hulde aan die 
generaties flaminganten die door dit ideaal 
bezield, het hoogste offer brachten 

Zouden de katolieke Vlaamsgezinden het 
offer kunnen brengen door een daad van 
grootse tolerantie de toenadering onder 
kinderen van eenzelfde volk te bevorderen 
of niet? 

M.H. 
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VLAAMS HUIS 
UZERLAAN 83, DtKSMUIDE 

Lokaal van de Volksunie 

• Uitbater • 

Leo Devreese 
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Red. ! Onze lezer stelt hier zeer scherp 
een probleem dat met de daf groter zal 
worden. Wanneer wij er, als Vlamingen, 
niet in Blagen elkaar over de levensbe
schouwelijke grenzen heen de hand te rei
ken, zal onze strijd nog lange jaren ge
doemd zijn om onvmchtbaar te blijven. In 
feite is dit de grootste opgave van de he
dendaagse Vlaamse Beweging : we moeten 
elkaar vinden. 

Wat het praktisch voorstel van onze le
zer betreft i.v.m. de IJzerbedevaart gaan 
wij met hem akkoord waar hij zegt dat het 
Bedevaartkomitee ONDUBBELZINNIG 
zou zeggen wat het wil met de IJzerbede
vaart. En dan ook alle konsekwenties aan
vaarden. 

lOEKHOUDINO IN T NiDERLANOS 

• 
EXPERTISES 
nSKALITEIT 
OROANISATII 
•ANKKRtDIETEN 

• 

K. V. 
J. D« Windestraat 38 
Dilbeek 

T. 21.14.58 
n« I I H. 
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Wie Oent bezoekt, 

Het ttadhuli bewondert, 

loopt zeker even aan bl] RIK, i 

in café «RUBENSHOF» 

BORLUUTSTRAAT IS, OENT 

j Zetelfabriek Boterberg | 
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• Vraag btj het Inrichten 

• ven uw woning raad bij 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

• ASSENEOE 

• TEL. (09) 78 50 S7 

P£R5SP/^GÊl 

Wachten op Renmd 
Iedereen wacht af. Wat zal september 

ons brengen ? Men spreekt steeds weer 
•ver Renard en niemand weet eigenlijk 
goed wat hij zinnens Is. Ook de meeste 
Walen niet. De regering begint steeds meer 
een Indruk van fanmobilisnie te geven. Zal 
S^tember ook hierin verandering bren
gen T Wl] zollen het weldra weten. 

Ondertussen sullen de Vlamingen best 
scherp op hun hoede zijn. 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

vvarme en koude gerechten 

open dag en nacht 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

WEUWE GIDS 
c Wij stat» dus thans, met het opko
men van de M.P.W., voor een radicaal 
nieuw feit in de geschiedenis van het 
Belgisch socialisme, en dus van België 
kortweg. Het 1« te vroeg om zich uit 
te spreken over de werkelijke macht 
en betekenis van dit nieuwe feit. De 
•oolalistische eenheid wordt bedreigd, 
niet alleen van bulten nlt, maar door 
•en inwendige crisis. Deze crisis schijnt 
echter niet van ideologische aard te 
Bljn, de antagonisten blijven de grond
stellingen v«n het socialisme trouw. 
Ze moet eer verklaard worden op 
grond van geschillen betreffende de 
socialistische tactiek (strucbuiu-her-
Tormingen), betreffende de economi
sche politiek en de Waalse reflexen 
hierop (federalisme). Psychologische 
tegenstelilingen en personenkwesties 
«pelen daarbU ongetwijfeld een rol, 
minder, dunkt ons, generatieconflic
ten. 

Wij hebben hier aan toegevoegd, om
dat het onze oprechte menmg is, dat 
de staking van december — januari jl. 
grotelijks verantwoordelijk is voor het 
Uitbreken van een abces dat wellicht 
al lang aan het rijpen was. Voor die 
staking, een zware socialistische vergis
sing, zal België nog boeten. Na bijleg
ging van het conflict, teert de M.P.W. 
steeds voort op het dynamisme der 
toenmalige agliatie. In de eerstvolgen
de weken zullen wij weten hoe ver dat 
alles gaat het is ijdel zich daaromtrent 
thans aan voorspellingen te wagen. De 
twistende broeders zuUen, hoe dan ook, 
rond<wn de tafel moeten gaan zitten, 
wat uit hun dialogen zal voortsprui
ten, weet op dit ogenblik niemand. At 
leen kunnen wij de hoop uitdrukken 
dat het land zelf er zonder te veel 
kleerscheuren zal van af komen. » 

DE GAZET 
ff Zo iMleven we dan het paradoksale, 
maar lang niet unieke feit, dat In de 
huidige omstandigheden konservatle-
ven en revolutionairen bondgenoten 
zijn. De eersten vinden het huidige 
kabinet te travailllsttsch ondat het, 
zeer voorzichtig en langzaam, de 
grondslagen legt van strukbuur die wat 
verder gaat dan de tradltloneQe demo-
kratie. De tweeden vinden de regering 
verfoeilijk omdat zij het resultaat Is 
van een kompromls, dat als een ver
raad van bet « ware * socialisme 
wordt beschouwd. Wat dit ware socia
lisme eigenlijk is, moeten de socialis
ten eerst maar onder elkaar eens uit
vechten. ZIJ hebben daartoe weldra 
gelegenheid genoeg, want er zijn niet 
minder dan drie grote bijeenkomsten 
voorzien, die in de herfst zullen wor
den gehouden. » 

POURQUOi-PAS 7 
ff Het lot van de demokraUe in België 
is niet meer in handen van de heer Le-
fèvre. Het is helemaal in de handen 
van de heren Collard, Van den Boey-
nants en Vanaudenhove. Van de wijze 
waarop deze mannen zullen antwoor
den op de gestelde problemen, van 
hun slagen of misbruiken zal voor lang 
het lot van België afliangen. » 

VOLKSGAZET 
Haalde een tekst aan van wijlen Maz 

Buset over de Vlaeuns-Waalse verhoudin
gen en dit met bet doel de Renardisten 
de les te spellen. 

Volksgazet beshiit : 
ff Max Buset... die er nooit van ge
droomd heeft, Busetisten te kweken, 
zoals men nu van Renardisten hoort 
spreken, doch wiens enige betrachting 
het steeds was. zoals thans die van 
een andere Waalse socialist Leo Col

lard, « de kerk in het midden van het 
dorp te houden » in een B.S.P. waai 
Walen en Vlamingen hem even lief wa
ren en waar zij trouwens sedert 1885 
broederlijk samenleven, niet als aan
hangers van een man of steunpilaren 
van een pretentie, doch als socialis
ten. 
WIJ weten dat er mensen zijn, aan wie 
geen zalf is te strijken en nieuwlich
ters die niet eens lieseffen dat de hum
bug die zij verkopen reeds tientallen 
Jaren geleden is verteld en terechtge
wezen. 
Wij zijn echter overtuigd dat de over
grote meerderheid der anderen, die 
vandaag aarzelen, in de woorden van 
wijlen Buset een draad zullen vinden, 
die hun de goede richting wijst, ver 
van de noodlottige weg waarop sora^ 
migen hen willen meeslepen. » 

DE LINIE 
Over de IJzerbedevaart verscheen nog 

kommentaar in de weekbladen. 
« Het Is een zware eis die eenheid te 
verwezenlijken, en op dat gebied valt 
minder te verwachten van de volwas
senen die reeds door hun belangen en 
hun maatschappelijke posities zijn ge
bonden en verstard in hun gedragsge-
woonten. De jeugd daarentegen is op 
dat terrein uiteraard nog niet vastge
roest, en zij moet overtuigd worden 
van het belang van haar opdracht 
eenheid van handelen mogelijk te ma
ken. Het moet de blijvende bijdrage 
zijn van de huidige jeugd dat zij de 
eensgezinde samenwerking van Vla
mingen in Vlaamse aangelegenheden 
verwezenlijkt. Zo werkt zij Immers 
voor haar tijd het testament der 
IJzerjongens ült naar de geest. » 

DE RODE VAAN 
« De Vlaamse strijd is voor tlendiU» 
zenden nog steeds niet geplaatst In de 
hedendaagse realiteit. In de strijd tu» 
sen het verleden en de toekomst, tua-
sen oorlog en vrede ook, staan tien» 
duizenden Vlamingen die Wij ais eel* 
lljke en offervaardige mensen willen 
beschouwen, aan de kant met alleen 
hun smal programma. 
Het Vlaamse volk leeft in oen wereld 
zoals die is en niet zoals sotnmlgen 
zich die dromen. Er zijn er nog dl» 
rechtvaardige verzuchtingen misbrui
ken zoals die reeds misbruikt Bljn ge
weest. Br zijn er die opnieuw of op 
l*un beurt langs de rug van de veront
waardigden en de goedmenenden kun
nen omhoog kruipen, zoals dit reeds Is 
gebeurd. Om dit te vermijden zullen 
de meest bewusten, de meest klaarzien-
den en de moedigsten een andere weg 
moeten inslaan. Maar voor allen die 
eerlijk vooruit willen zou het «eer goe
dig duidelijk moeten worden, dat ds 
enige macht in dit land die opgewas
sen is om de burchten van het verle
den neer te gooien en om de oplossin. 
gen af te dwingen die de vooruitgang 
en de demokratie In de weg staan, de 
arbeiderst>eweglng is. » 

DE VOLKSMACHT 
ff De jongste bedevaart stond in het 
teken van het federalisme. 
Niemand zal loochenen dat een ern
stige decentralisatie van het Belgisch 
staatsbestel in brede kringen, ook m 
regeringskringen, wenselijk wordt ge
acht. Is dat dan federalisme ? Er zijn 
Inderdaad vele vormen van federalis
me mogelijk, zoals er In de wereld ook 
vele vormen van democratie zijn. Wan
neer echter te Diksmuide over federa
lisme wordt gesproken door de woord
voerders van het Bedevaartcomité dan 
geloven we dat zij hierdoor eenvoudig 
dit bedoelen : het Vlaamse volk, op 
grond van zijn herwonnen jMlitieke 
mondigheid, op grond van vele pijn
lijke ervaringen met de buitensporige 
centralisatie van de Belgische Staat, 
wil het grootst mogelijke zelft)escliik-
kingsrecht over alle zaken die spec fiek 
het Vlaamse volk, zijn eigen welvaart 
en zijn eigen toekomst, aangaan De 
culturele belangen zijn daar ongetwij
feld in begrepen. » 

P.M. 
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ANTWERPEN 
A\NDACHT : TUINFEFST SCHOTEN OP 
9 SEPTEMBER E.K. 

KARAVAAN : Al degenen die vanuit 
Antwerpen In karavaan wensen mee t« 
rilden naar Schoten, gelieven te verzame
len aan de parking tegenover Cafe Nieuwe 
Camot, Camotstraat, te 19 uur Vertrek 
19 uur 15 stipt. 

V M.O - MUZIEKKORPS : Verzamelen 
op netzelfde uur en plaats WiJ drinf^n 
er ten zeerste op aan dat ledereen zou aan
wezig zijn, uitrustmg volledig In orde, in
strumenten gepoetst 

V M O - KOLPORTAGE . ZonCag 3 sep
tember, ko.pottage te Kallo Biieenkomst 
9 uur 15 Nieuwe Carnot 
M*RS OP BRCSSEL 22 OKTOBER 
Marhtisp autokaravaan vanuit Antwerpen 

Van nu al zullen alle afdelingen er voor 
zoigen dat zoveel mogelijk wagens uit hun 
gemeente voor die dag gemobilizeerd zou
den worden. 

Personen dic over geen vervoer beschiK-
ken gelieven het Provinciaal sekretarlaat, 
Lanteemhofstraat, 82 tel 39 92 06. hier
van in kennis te stellen, zodat tijdig een 
of meerdert» autobussen te kunnen mge-
legd worden. Verdere mededelingen over 
deze betoging volgen. 

BORGERHOUT 
Emdelijk Is het dan eo ver ! De zich-

Vlaamse - burcht - noemende gemeente 
Borgerhout heeft opnieuw een Herman 
Van den Reeckstraat En we schrijven wel 
degelijk « opnieuw » Inderdaad, reeds 
voor de tweede wereldoorlog werd één der 
straten van de Gitschotelwijk genoemd 
naar Herman Van den Reeck Het toen
malig gemeentebestuur wenste zodoende 
— zeer terecht < — hulde te brengen aan 
die grote zoon van Borgerhout, die bl] zijn 
heldendood in 1920 door woordvoerders van 
ALLE politieke partijen werd geroemd 
als een toonbeeld van idealisme 

Wie zich in deze aangelegenheid terdege 
heeft ingezet om recht te laten geschie
den is wel onze vertegenwoordiger m de 
gemeenteraad de Heer Juul Dillen Hij 
heeft zich, als vertegenwoordiger van de 
Eorgerhoutse nationalisten en als onder
voorzitter van het Aktlekomltee « Herman 

VERDIEN MEER 

5 000 i 10.000 F p.m. kunt U 
bijverdienen mits 2 è 3 avonden 
p week werk vr. public, organ 
Geen schrijfwerk. Ernstig, ontw., 
vooruitttr., wonen. Brab , Limb , 
O.VI. Vr. Inlicht. : schrijf aan 
postbus N ' 4 te Leuven 3. 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJE, 

of een pracht 

van een bontmantel ? 
Wenctt U vol vertrouwen 
tot het huis 

W. GLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
ETTERBEEK • BRUSSEL 
• TEL : 48.37.01 

Alle Inlichtingen 
op verzoek 

Van den Reeck », niet met een kluitje in 
het net laten sturen Zoals we dai van 
de Heer Dillen gewend zijn hield hij voet 
bij stek en won hij wat hij wilde I Wij 
danken hem vaa harte voor zijn volhar
ding en zijn degelijke aroeid. 

AK 

ANTWERPEN 
STADSRAAü 

Alle leden der afdeling Antwerpen wor
den zonder uitzondering verwacht op de 
algemene veigadermg van de Stadsraad, 
woensdag 6 september te 20 uur 15 in het 
lokaal Peter Benoil 

De verschillende Wijkbesturen zullen bij 
deze gelegenheid worden voorgesteld aan 
de Algemenp Voorzitter, Mr Pr Van der 
Eist 

Niemand mag ontbreken ' 
KRING TUL 

De Kuituur- en Ontspanningskring 
« Tijl » richt gedurende het winterseizoen 
ledere maand een kulturele avond m, ge
volgd door een gezellig samenzijn 

De eerste de7«r avonden zal plaats heb
ben op 18 september te 20 uur 30, in de 
zaal Peter Benoit 

Spreker Volksveit R Maltheybsens — 
« Het historisch aspekt van de Guldenspo-
ren.slag » 

MECHELEN 
Debatavond • volk>:vert Mr Daniel De 

Coninck spreek ove'- « Het probleem Brus
sel » 

Nu woen-sdag 6 sepiemoei te 20 uur 30 
in het lokaa) Beffershof, Beffersfraat. Me-
chelen. 

Alle belangstellenden zijn hartelijk wel
kom 

NOOROERKEMPEN 
V.M.O. 

Het distrikt Ekeren Breeht Zandhoven 
met zijn meer dan 10 % stemmen staat 
bij de 5 beste van Vlaanderen gerang
schikt. Onze plaatselijke afdelingen Eke
ren Kalmthout, Brasschaat, Schoten, 
Schilde, Wijnegem s Gravenwezel Loen-
hont en sociale wei kers a.s de « Meester » 
Paelmckx droegen hier ontzag'tjk tot bij ' 
Een bijzonder aandeel in de overwmning 
hebben onze V M O -ers, die elke zondag 
en God - weet - hoeveel avonden op de 
baan waren om de Vlaams nationale idee 
tot de verste mthoeken van ons gewest 
uit te dragen 

Na andei halve maand rust treedt de 
VMO sterker en krachtdadige- dan vooi-
heen opnieuw m 't gelid ' Samen met <MI-
ze propagandisten uit -Merksem, s Gra
venwezel Schilde, Wijnegem, Schoten, 
Brasschaat Ekeren, Kaïmthout, Loenhout 
en Zoersel verwachten wij U voor de 
opening van het werfseizoen op zondag 
3de september te BRASSCHAAT ! Verza
meling vanaf 8 uur op het Sekretarlaat 
of vanaf 9 uur aan de kerk te Brasschaat. 
Voor vervoer wordt, op verzoek, gezorgd, 
in de mate van het mogehike 1 

HERMES 
SCHOOL 
54. ZUIDIAAN 

211. M lEMONNIERLAAN 

TEL 11 00 33 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSEN 

STENO- en DAKTYLOGRAFIE 

In vier talen 

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 

De School waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 
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M BRABANT 

BRUSSEL 
RIDIOWAOEN 

De propagandatochten met radiowagen 
moeten onverpoosd kunnen voortgezet 
worden 

Nogmaals wordt beroep gedaan op le
dere nationalist uit het arrondissement 
Brus.sel om een milde penning te storten 
voor onze nieuwe wagen -waarmee het 
vervoer van de propagandisten regelmatig 
kan verzekerd worden Deze onontbeerlllke 
steun kan gestort worden op P R 8654 50 
Volksunie Arrondissement Brussel - Lon-
derzeel 

ASSE 
De propagandatochten worden voortge

zet en twee gemeenten van het kanton 
Asse komen aan de beurt op zondag 10 
september We zijn overtuigd dat we ook 
daar niet ver van de 200 verkochte num
mers zullen blijven. 

VILVOORDE 
Onze tocht van 27 augustus met een vijf

tiental propagandisten door dit bolwerk 
van Vlaam.s leven liet ons toe om weer 
gemakkelijk een cijfer met dne getallen 
te halen Veiheugend was vooral de ver
koop m d( sliaten van de zogpnoemde ro-
GP wijktn van de stad 

OVERUSE 
Het VLAAMS KOMITEE VOOR OVE

RUSE veigAdeid m '-pocdveigadering, 
orengt hulde aan al de deelnemers aan 

de folkloristische stoe' ter gelegenheid van 
de DRUIVEN en WIJNFEESTEN te Ove-
I ijsp om de waarlijk prachtige inspanning 
we.ke ze daaiToor geleverd hebben, 

uit zijn m spi Ijzen ten overstaan van d« 
ongehoorde bandelwfj7^ van eerste sche
pene LUPPENS, d>e geëist heeft dat d« 
le'̂ uwenv lag, die eel» der wagens vrrs-^^rde, 
onmiddellijr zou verwijderd wordtn voor
wendend dat 7irk» « provokatle » beiek^n-
ric 

het VLAAMS KOMITEE VAN OVE
RUSE be'-chouwt die handelwijze als een 
machtsmisbruik en a s een beledigende 
uitdaging len overs aan van de Vlaams« 
bevolking van Over jsc 

eist dat de Vlaamsvoelende gemeente-
laadsleden schepene LUPPENS ter verant
woording zullen '•oepen 

ST. TRUIDEN 
Onder de stimulerende werk-ng van de 

kantonnale voorzitter Drs 's Heeien werd 
de laatste maanden flink we-k verricht. 
Heel wat nieuwe kontakten weiden gelegd 
en tal van nieuwe leden en abo"nees wer
den genoteerd. 

HASSELT 
Op de jongste kadervergadonng voor

gezeten door Wim Jonssen, werd Ir Clem 
Colemont aangesteld tot provinciaal sekre-
*aris en Drs De Oraeve tot voorzitter van 
het arrondissement Hasselt-S- Truidnn 
Een prov nciale kaderdag wordt voorziMl 
\oor de laatste zaterdag van november. 
Alle kantonnale bestuursleden en propa
gandisten worden verzocht die datum van 
nu af aan vnj te houden 

NEERPELT 
Onder voorzitterschap van Jef van Boe

len en m aanwezigheid van de nationale 
sekretans Wim Jorlssen vergaderden de 
kantons Neerpdt en Peer Een werkplan 
voor de eerstvolgende weken werd uitge
werkt 

ZIEKENKAS LIMBURG 
Opgepast I Verleden week verscheen 

hier een verkeerd apgegeven adres De 
verantwoordelijke voor de Vlaamse Zie
kenkas m Limburg is 

J Colson Gorsemweg 14 St Truiden 

O-VLAANDEREN 
GENT 

De kollektiebus in cafe Rubenshof bij 
Rik, doet goeie dienst Twintig dagen na 
de eerste lichting, werd de bus voor de 
tweede maal geopend en bracht opnieuw 
935 P in de arr kas Dank namens de 
Volksunie Gent aan al dezen die ons hun 
steun verleenden 

ZOMERGEM 
De eerste kemvergadenng geleid door 

de arr propagandaleider en bijgewoond 
door volksvertegenwoordiger Leo Wouters, 
verbep in een gemoedelijke atmosfeer Ou
deren en jongeren besloten gezamenlijk de 
handen uit de mouwen te steken met de 
bedoeUng In <le kortst'mogeMJke tijd het 

gewest Zomergeoi uit t« bouwen. Reeds 
Bljn plannen gemaakt om op donderdag 
12 oct een grote volksvergadermg alhier 
te laten plaats hebben met als thema f fe
deralisme » 

VJVI.O - GENT 
De kolportage van 27-8-61 vond plaats te 

Heusden De belangstelling bl] de inwo
ners was eerste klas, 67 nummers werden 
verkocht, een abonnement genoteerd en 
twee families bij de ziekenkas aangesloten. 

S.O.S. 
We herhalen onze oproep. Steun, breng 

het uwe bij, help de militanten aan ver-
voermogelijkheid De werking mag niet op
houden, het is nodig dat de VMO Gent 
een andere wagen bekomt, stort uw pen
ning op postgiro Rik De Paepe 6974.54, 
Bergwegel 58 te Merelbeke, of bezorg uw 
gift persoonlijk aan volksverteg Dr Leo 
Wouters 

mï W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
GOED NIEUWS VOOR DE BRUGSE 
MIDDENSTANDERS I 

Op 9 september krijgt U het eerste ge
schenk van de CV P-Rode regering : de 
eerste Supermarkt opent haar deuren 

Dit zijn dan de beloften van de voorbije 
verkiezingen ' 

De VOLKSUNIE heeft ü steeds gewaar
schuwd voor de nefaste gevolgen VM) een 
regermg van een partij met haar * WEL
VAART » - of haar t COOP > - winkels 

Voor de zoveelste maal wordt de VOLKS
UNIE m het gelijk gesteld 1 

Deze Supermarkt betekent weer een ver
mindering van uw zakencljler. 

Brugse Middenstanders, er blijft slechts 
één keuze • steunt de mlddenstandspolltlek 
van de VOLKSUNIE neemt een abonne
ment op het weekblad «DE VOLKSUNIEi 

M\RS OP BRUSSEL 
De afdeling « Propaganda i verzoekt met 

aandrang alle plaatselijke kernen van de 
VOLKSUNIE zich volledig in te schaJtelen 
tn de plaatselijke kernen van het Aktle
komltee voor de Mars op Brussel 

Het Initiatief blijft in handen van het 
Akt ekomltee, doch wij moeten er een ere
zaak van maken de meeste effektleven voor 
deze manifestatie te leveren 

Aanplakbrleven « Mars op Brussel > mijn 
te verknagen op het VU pax>pagandaae-
kretarlaat, Delaplacestraat, 121, Sint-
Kruis 

SINT MARTENS BOOEGEM 
Op zondag 17 september 19J1 om 17uur30 

zaal F Van Der Borght, Stationstraat 
GROTE VOLKSVERGADERINQ 

gehouden door 
Meester Daniel DBCONINCK, volksver

tegenwoordiger 
Mr Achlel VAN MALDEREN, bedlende. 
Mr Louis DE COSTER, architekt 

en een bekend Vlaams voorman tjesluit 
met een overzicht van de Vlaamse strijd. 

ALLEN DAARHEEN 

WEST-VLAANDEREN 
Het provinciaal bestuur is als volgt sa

mengesteld 
Voorzitter . Dr De Voldere, Oudenburg-

straat, 14, Westkert:e. Tel 059-28011 
Sekretans . M. Zwanepoel, Pieter BOT-

tlerlaan, 27, Gistel Tel 059-285.09 
Organisatieleider Dr. Herman Le 

Compte, Kerkepanneweg, 3 Sint IdeAald. 
Tel 058-224 58 of 224 68. 

W U Ut LEUVIN 

ffe MERKHDER niel beiochi 
wat In LEUVEN niet 

Oude Markt 22 
h enie bWAekkr 

• • • 
Algemeen agent voor BeigW . 

ABTS 
STEENWEO O f TIENEN, M 

KORBEEK-LO 

1 

( 

Opgepast voor namaak DORT I 

Het Witte Paerd 
WANDELINGCNSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
ve«r vefgaderingen en klube. 

teata dranken 
»e«e« ma«l«e pH|i«t 

• • • 

( 
( 

ZOEKERTJ 
Werkhuis voor kunstamoacht (hout) 

vraagt jonge helper 16 17 jaar Zich wen-
den : Mare De Maertelaere, Hooistraat, 60 
Heusden (Gent) 

Te Erpe overleed op 23 augustus 11 ten
gevolge van een auto-ongeval, de goede 
vriend Joos de Somer 

Hij was een overtuigd Vlaming, een voor
beeldig echtgenoot en vadei en een be
gaafd kunstenaar Uit zijn talrijke beeld
houwwerken straalt de adel van een 
schoon en goed mens 

Honderden vrienden hadden er aan ge
houden, de plechtige uitvaart op maandag 
28 dz bij te wonen 

Namens de redaktie bieden we aan de 
geachte familie, aan Mieke en de kindert
jes, onze gevoelens van innige deelneming. 

- DIENSTBETOON -
ANTWERPEN 
ZITDAG 

Voortaan houdt Reimond Mattheyssens 
lijn spreekuur op de 3de vrijdag der 
maand (en niet de 3de) te 20 uur In café 
Peter Benoit, Prankrijklel 8, Antwerpen. 

AALTER 
Elke zaberdag provincieraadslid D V. 

d Kerkhove Brugstraat 8. 

ANDERLECHT 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vanaf volgende maand richt de V.U. 
arrondissement Brussel soclcuil dienstbe
toon in te 8 t Martens-Bodegem. Zltdag : 
elke eerste donderdag van de maand van
af 20 utir in het lokaal : c In de Sarma s. 
Stationsstraat, blJ dhr Massage DU ao-
ciaai dienstbetoon wordt gehouden door 
volksvertegenwoordiger D. Deconinelc et 
door Achilles Van Malderen, sekretarli 
van de Vlaamse ZlekenSras ' 

BRUGGE 
Getrouw a*n d« stelregel : iltdag tik» 

laatste zaterdag van de maand, ml senator 
Diependaele ZITDAG HOUDEN In de her» 
berg « VUssingta» >, BlekersstraAt a, Brutf-
ge, van 18 uur 80 tot 10 tmr 10. 

GENT 
Iedere vrijdag van 30 tot S3 uur KdcMl 

Roeland, voiksvertegenwoordlger Leo Wou
ters, 4de zaterdag van 1£ tot 17 uur lokaal 
Roeland, eveneens door voUuvert. Leo 
Wouters 

NIEUWPOORT 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onze vriend Mertens Louis, Canadalaao, 
Nieuwpoort, stelt ilch ten dienste van on-
se vissers voor het oi>106sen van ti htm 
moeilijkheden. 

JETTE 
Sociaal dienstbetoon : Ie en 3e woensdag 
der maand In herberg fHet land van Aalsti 
Kardinaal Merclerplaats te Jette. 

KORTRIJK 
In het Vlaams Huis, Groeningestraat 19 

te Kortrijk, met Ingang van de maand 
september hebben htm zltdagen : 

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

3de zaterdag van de maand van 4 tot 6 
uur de hr Vandenbulcke, Herwyn, Juridisch 
raadgever, en de hr Wénes Willy, fiskaal 
raadgever. 

LIER 
Café « Eikenboom t Markt, elke Ists 

en 3de donderdag der maand van 13 uur 18 
to' 14 uur 45. Ludo Sels. 

MALDEGEM 
3de zaterdag der maand l(^aa! Schouw

burg van 15 tot 17 uur, gemeenteraadslid 
Gerard Storm en volksvert Leo Wouters. 

MERELBEKE 
4de zondag der maand café Kantienije, 

Merelbeke statie, prov Jos De Moor 

H M A M M M M M M 

WIE ANTWERPEN BEZOEKT 

EET IN OE 

«OUDEN LEEREN EMMER» 
• (achter de kathedraal) 
• BLAUWMOEZELSTRAAT 9 
• 
• Voordelige prijzen 
• Volledige maaltiid vanaf SOF 
• 
• UHbater i L Wouters 

' 
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HUIStUGDA 
HOOGSTRAAT IS'̂  en 17 - ANTWERPEN 

i^ Slaapkamers - Eetkamers 
-^ Salons - Kinderwagens 
'j(f Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 •/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

i^ Kontant - Krediet 
* 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

^,3v?S^ 

SCHILDWACHT 
HF 
SOLDAAT 

Men polemizeert niet met iedereen. Men polemizeert met een lieer, met 
een andersdenkende, met een tegenstrever. Men wisselt van gedachten over 
verschil van inzicht in de strijd. Maar laat links liggen wie steeds in de 
Vlaamse Beweging alleen maar gezien heeft : de zoveelste koningskwestie, 
de zoveelste schoolkwestie, de zovi eiste ziel van het kind, citroen gereed om 
uitgeknepen te worden voor de eigen pozitte in de eigen partij. Daarom pole-
mizeer ik niet met Karel van Cauwelaert, alias Schildwacht. 

Jaren geleden reeds, toen hij insinueer
de dat die boze Vlaams-natlonaJe extremis
ten konununistisclie agenten, elementen 
van de « Bote Kapelle » de internationale 
kommunistlsche spionagedienst zouden 
sijn, konden wij ons alleen maar vrolijk 
maken en dergelijke op hol geslagen ver
beeldingskracht naar het domein van de 
psychiater verwijzen. 

Wanneer dit jaar voor de verkiezingen 
« Het Volk'iV'iüfcdBl' ie liuldlge leiding van 
lijn Schildwacht een rekordpog ng in het 
•puien vaa p o j i t i ^ ^e^eenheid tegen 
de Volksunie ondernam, moesten wij daar
over niet verbaasd staan : het lag in de 
Ujn en het karakter van het ventje. De ver
kiezingsuitslag zelf moge hem een voldoen
de antwoord geweest zijn. 

Hij had dan bijna raak geschoten om 
ons te ergeren en gevoelig te treffen met 
djn artikel geschreven naar aanleiding van 
de republiekwording van Zuid-Afrika. Hier 
werd de femelaar me te gortig. Maar ïijn 
ranzig artikel vond een voldoende afstraf
fing : krachtig rekende de Ambassadeur 
van de Unie van Zuid-Afrika tijdens een 
toespraak te Antwerpen met hem en soort
genoten af. 

Naar aanleiding van de voorbije IJzer
bedevaart echter kwam de klap op de vuur
pijl : « wanneer wij de vergelijking maken 
met wat elders in gelijkaardige omstandig
heden in Europa en in de wereld is ge
beurd, dan mogen wij eeggen dat nooit een 
verkeerd gestruktureerde staatsgemeen-
•chap door een volk zo eerlijk en zo deli-
kaat behandeld is geworden ». Welnu als 

samenvatting van honderd dertig jaar lam
lendigheid, kan het er door! Nooit wel
licht werd er een zin geschreven die mij 
meer heeft laten brokhalzen. Delikaat ? 

Hoezo 1 Noemt men delikaat de afge
stompte onverschilliglbeid waamiee ons 
volk meer dan een eeuw lang zijn ver-
knechting lijdzaam ondergaat ? Noemt 
men delikaat de lafhartige vlucht van de 
politiek verantwoordelijken ? Noemt men 
delikaat de hovelingen- en knechtenmen a-
liteit van diezelfde misleiders bij C.V.P., 
B.S.P. en liberale partij ? No mt men « de
likaat I) dat deze partijen Vlaanderen al
tijd opnieuw opofferden aan kliekjes- en 
persoonlijk belaag ? 

Tot daar, schildwachtje. Moge van van
daag af het woord K delikaat » een onster
felijkheid kennen in de Vlaamse beweging: 
in omgekeerde zin dan. Aan uw psycho'o-
gie van de Vlaamse Beweging wensen we 
ons niet langer moe te maken. Maar met 
de onze zult gij nog moeten afrekenen : 
de natinallsten zullen u willens n-Uens in 
de richting van Vlaanderen stampen. 

Gij zljt schildwacht van een partij. Jam
mer genoeg nooit soldaat van Vlaanderen. 
Ik moet aan een vers van Wies Moens den
ken. Hij moge mij vergeven dat ik het uit 
zijn verband ruk : « Als ik schildwacht 
sta op hete barrikaden » Ais gij schild
wacht staat, Karel van Cauwelaert, zal het 
ten hoogste zijn op die fameuze barrik-i-
den van nonkel Frans ! Nooit op Vlaamse 
barrikaden. Wees blij dat wij het nog zo 
delikaat zeggen. 

Karel Dillen. 

WAASLAND VIJFTIG 
JAAR ACHTERUIT 

- Manke verbindingen 
- Kwijnende landbouw 
- Verdwenen nijverheid 

Tussen Gent en Antwerpen ligt 
St. Niklaas, hoofdplaats van « het 
Boete Waasland », met op enkele 
tellen na 50.000 inwoners. In totaal 
wonen er In het Waasland 200.000 
mensen, verdeeld over 28 gemeen
ten en vijf kantons, nl. St. Niklaas, 
Lokeren, Temse, St. Gillis en Beve-
ren. 

Het « Soete » Waasland wordt ook 
weleens de « Tuin van België » ge
noemd. Al die mooie namen kunnen 
echter niet verbergen dat het Waas
land in onze unitaire Belgische 
Staat nogal stiefmoederlijk wordt 
behandeld. 

Eigenlijk is dit niet te verwonde
ren als men weet dat het Waasland 
zo oneindig ver buiten de wereld 
heeft gelegen en nog ligt... Pas der
tig jaar geleden kon men Inderdaad 
langs de Antwerpse tunnel het 
Waasland bereiken, nadat tenmin
ste vooraf tolgeld werd betaald. Er 
was natuurlijk ook nog die andere 
uitweg over de Schelde, de brug van 
Temse, waarvan de meeste mensen 
gewoonlijk wel weten dat zij 365 m. 
lang is, maar waarvan zij meestal 
niet weten dat voor de jongste we
reldoorlog ook daar tolgelden moes
ten worden betaald om er over te 
mogen, en dan nog uitsluitend voor 
treinverkeer en voetgangers toe
gankelijk was. 

Hoeveel miljoenen in baar geld 
zouden de Waaslanders aldus niet 
hebben uitgegeven aan tolgelden, 
zowel in Temse als Antwerpen-lin-
ker-oever ? 

Dit middeleeuws gebruik heeft 
tot de 2de he'ft van de 20ste eeuw 
op de Waaslanders gedrukt en op al 
diegenen die het Waasland binnen 
wilden. 

Het Is voor niemand nog een ge
heim dat de Staatsbaan nr 14, die 
als een slagader door het WaasJand 
loopt, het verkeer onvoldoende kan 
slikken, en dat de fameuze E3 voor 
Vlaanderen en bijzonder voor het 
Waasland een dringende en levens
belangrijke noodzakelijkheid ge
worden is. 

Het Waasland kent echter nog 
andere problemen. 

Zonder de pretentie te hebben 
volledig te kunnen of willen zijn, 
weze het toegelaten hier slechts en
kele aspecten te belichten, waaruit 
zal blijken dat de « Tuin van Bel
gië > zeker niet het « paradijs > is. 

Wanneer er in België gemiddeld 
25 werklozen zouden zijn, dan zijn 
er minstens 40 werklozen in het 
Waasland. Dit wil in andere woor
den zeggen dat de werkloosheid in 
het Waasland veruit boven het nor
male gemiddelde uitstijgt, nl. 9,2 % 
van de actieve bevolking tegenover 
6,3 % gemiddeld voor het ganse 
land. 

Ongeveer 1.400 landbouwbedrij
ven zijn tussen 1950 en 1960 In het 
Waasland verdwenen. De vrijgeko
men werkkrachten dienden dus el
ders werk te zoeken. De vlasnij ver
heid Is op tragische manier terug
gevallen, terwijl een zeer typisch 
Waas bedrijf, de klompenfabrikatie, 
omzeggen totaal is teloorgegaan. 

Wanneer wij de inkomsten van 
onze boeren zouden omrekenen in 
uurloon, dan moeten wij met ver
bijstering vaststellen dat onze ge
middelde landbouwers (d.L 4 tot 7 
ha.) hoogstens 6 tot 8 F per uur ver
dienen. 

Typisch voor het Waasland is ook 
wel dat op 100 werkgelegenheden er 
35 door vrouwen worden bezet. Voor 
een textielgebied Is dit wel normaal 
te noemen, doch daaruit vloeit ook 
voort dat de mannen veelal aange
wezen zijn buiten hun eigen streek 
werk te zoeken, en dat er van over
heidswege moet worden geholpen, 
niet alleen om in het Waasland 
nieuwe industriën in het leven te 
roepen om de werkloosheid tegen te 
gaan, maar vooral om de Waaslan
ders werk in eigen streek te geven 
en om de vrijgekomen arbeiders
krachten uit de landbouw en vlas-
nijverheid op te slorpen. 

Ook wat het loon van onze arbei
ders betreft Is Waasland stiefmoe
derlijk bedeeld. Statistieken wijzen 
uit dat een arbeider in het Waas
land gemiddeld 213 F per dag zou 
verdienen, daar waar het gemiddeld 
arbeidsloon over het ganse land 
11 % hoger ligt. 

Dat onze kleine bedrijven en 
hoofdzakelijk onze middenstanders 
gebukt gaan onder de te zware druk 
van de RMZ. zal wel zowat overal 
gelden. In het Waasland echter 
voegt zich daarbij nog de gebrek--
klge infrastructuur die het gans eco
nomisch leven remt. 

Wij zegden het reeds echter dat 
het Waasland zeer gebrekkig ver
bonden is met Antwerpen, Gent, 
Brussel, Dendermonde. 

.STAR: 

Voor het Wegverkeer hoeven wij 
enkel te wijzen naar de menigvul
dige opstroppingen aan de wagen-
tunnel, de verplichte omleidingen 
voor onze vrachtvoerders die op be
paalde uren geen gebruik mogen 
maken van de wagentunnel, de 
sympathieke verkeersbordj es te St. 
Niklaas met de vermelding « Opge
past - Staatsbaan in zeer slechte 
staat ! », naar de minderwaardige 
wegverbinding met Gent, naar de 
brug te Hamme, naar de ingesloten-
heid van St. Gillis, Stekene, Moer-
beke. De Klinge, Bazel, Kruibeke, 
Rupelmonde, Vrasene, enz., enz... 
Voor de treinverbindingen hoeven 
wij slechts te vermelden dat men 
van St. Niklaas naar Antwerpen 
L.O. over een afstand van 18 km. 
gewoonlijk 30 tot 40 minuten rijdt 
van St. Niklaas naar Mechelen over 
een afstand van 34 km. 50 minuten 
tot 1 uur; van St. Niklaas naar 
Brussel over een afstand van 54 km, 
1 uur tot 1 uur 30; van St. Niklaas 
naar Gent over 38 km. heeft men 
gewoonlijk 45 tot 50 minuten no
dig; en naar Leuven over een af
stand van 59 km. van 1 uur 20 tot 
2 uur. 

Er zou dus niet enkel een E3 au
tostrade moeten komen, doch ook 
een dubbele spoorlijn Antwerpen -
St. Niklaas - Gent, met elektrisch 
net. Deze spoorverbinding, doorge
trokken tot Antwerpen-C. of tot 
Antwerpen-Z. zou niet alleen het 
Waasland ten goede komen, maar 
bovendien zou zij ook de kortste 
verbinding zijn tussen de twee gro
te Vlaamse steden Antwerpen en 
Gent, die zich geen betere verbin
dingsweg kunnen uitdenken dan 
Juist over het Waasland. 

Ook het goederenvervoer laat In 
de huidige omstandigheden veel te 
wensen over. Als voorbeeld volstaat 
het te zeggen dat goederen, in Be-
veren opgeladen — dus op 10 km. 
van Antwerpen — langs Merelbeke 
(bij Gent) moet worden rondgeleid 
om aan de overkant van de Schelde 
te worden besteld. 

Wanneer wij hier nog aan toe
voegen dat de verzanding van de 
Durmerivier, de waterweg van het 
Waasland, alle binnenscheepvaart 
onmogelijk heeft gemaakt, dan mo
gen wij gerust zeggen dat dtt een 
reden te meer moest zijn om van 
Staatswege dubbel aandacht te be
steden aan de verkeerswegen en 
spoorverbindingen. 

Zolang dit aUes niet is gebeurd 
blijft het Waasland de stiefdochter 
bij uitstek. En mocht, U daarvan 
niet overtuigd zijn, dan volstaat het 
wellicht er op te wijzen dat het 
Waasland met zijn 200.000 inwoners 
slechts 4 volksvertegenwoordigers 
telt, daar waar volgens de grondwet 
5 kamerzetels nodig zijn. 

Maar kom, het Waasland ligt In 
Vlaanderen, en dat legt al heel 
veel uit. 

Mr. Jan Verniers. 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gobrevataerde badakklntUyon 
(Brevet -^ 529768) 

Ressortmat-rassen 
met Oebreveteerde karkatian 
(Brevet ^ 512767) 

Cewatteerde bedspreien 

iiiiiiiii 
Wollen dekens 

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

EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 

. M J 
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OP HET 
Een « Vlaamse ontevreden 
jeugdige kijker », dee lnemer 
a a n onze enquête, Is absoluut 
n i e t te spreken over de a a n 
dach t , die de h e r e n p r o g r a m 
m a t o r s van he t Flageyplein 
a a n de jeugd verlenen, te lkens 
ze de filmen voor de volgende 
m a a n d uitkiezen. 
We t r a c h t e n bij de soms zeer 
heft ige kommen ta ren , die ons 
werden toegestuurd, onze 
ka lmte te bewaren en zo ob-
jektief mogelijk te blijven. 
D a a r o m hebben we, qua kwote -
r ing, de films van deze m a a n d 
eens onder he t vergrootglas 
gelegd, en ziehier wa t de u i t 
s lag is : 

Volwassenen 7 
Volw. aankomende jeugd 1 
Voor al len 2 

10 
De k o m m e n t a a r bij d i t l i jstje 
m a a k t ledereen voorlopig m a a r 
voor zichzelf. We komen op d e 
ze kwestie nog te rug bij de a l 
gemene bespreking van onze 
enquête . Maar we willen de le
zer de k o m m e n t a a r van die 
€ ontevredene » van zoeven 
toch n ie t on thouden : «... « 13, 
rue Madeleine » - « Het verbo
den s t r and », enz., p r a c h t van 
films, m a a r . . . voor volwasse
nen , m e t voorbehoud ! Aré, lap, 
wer niks voor ons ! We k u n n e 
wer gon slope.. . wore we mor 
21 joor ! » 

We kri jgen de l aa t s t e dagen zo 
sti l letjes de Indruk d a t de m e n 
sen van de BRT pogingen doen 
om de vakan t i e - s t emming de 
r u g toe te keren. He t is ne t of 
i e e rvan overtuigd geraken, 
d a t ze misschien toch m a a r 
be te r te rug a a n h e t werk zou
den gaan . En of ze gelijk h e b 
ben : de komkommer t i jd heeft 
zeker l ang genoeg geduurd ! 
We hebben daa r bv. h e t duo, 
d a t i n s t a a t voor h e t « ZOEK
LICHT op de kul turele ak t iv i -
te i t ». Vorige week h a d d e n ze 
reeds a a n de formule gewerkt, 
n u was h e t te rug zo : m e n h a d 
er warempel de r epor tage -wa
gen bijgesleurd om op « t r ek 
toch t » te gaan n a a r de b r a n d 
p u n t e n van h e t Vlaamse ku l 
ture le leven. Het is een goed-
geprezentcerd overzicht ge
worden van wa t ons op opera-
en toneelgebied zoal te w a c h 
t en s t aa t In de voornaamste 
schouwburgen van benoorden 

SCHERM 
de t aa lg rens . 
Smetteloos kon de zaak ech te r 
weeral n ie t verlopen : voor de 
Neder landse versie van di rek-
teur H u y s m a n s u i teenze t t ing 
over de Muntschouwburg k u n 
n e n de kijkers zich wenden to t 
de dienst « Pe r s en Publ iek » 
van de BRT. D a a r was die ver
ta l ing zeker in de i jskast b l i j 
ven liggen ! 

Dezelfde dag nog konden we 
m e t de IFA-producers een be
zoek b rengen a a n de hoofd
s tad van ( f e d e r a a l ! ) Nigeria : 
LAGOS. Het k a n echter n ie t 
worden gezegd, d a t de u i t zen
ding een sch i t t e rende pa re l 
geworden is a a n h e t snoer van 
de « Steden in de b r and ing ». 
De ploeg, die door de IFA n a a r 
de pas onafhankel i jke neger -
s t a a t werd ges tuurd , zal die 
d i ens topdrach t zeker veeleer 
als een vakant ie - re i s je hebben 
bekeken, w a n t h e t is toch n ie t 
te geloven, d a t een s tad als La
gos geen stof genoeg k a n leve
ren voor een heel wa t meer in 
t e ressan te repor tage . 
We beginnen n u zo s t i l aan te 
weten, d a t er in Afrika hoofd
zakelijk zwar ten wonen, d a t die 
g raag dansen , d a t een m i n d e r 
heid kr is ten is, en dergeli jke 
d ingen meer. De hedendaagse 
kijker wil wa t meer dan al leen 
m a a r kijkspel : hi j wil ook wa t 
(objektieve !) h is tor ische gege
vens vernemen. Zodoende zou 
hi j er k u n n e n in s lagen de 
soms zeer tegenstr i jd ige h o u 
dingen van de jonge Afr ikaan
se s t a t en te begri jpen. 

Met reden l ach t iedereen m e t 
de zgn. objekt lvi tei t van d« 
ber ichtgeving, zoals we die e l 
ke dag opnieuw via de BRT te 
sl ikken kri jgen. Dinsdag werd 
d a t nog eens goed onder l i jnd 
bij h e t begin van h e t beeld-
joernaa l . 
De l iberalen h a d d e n te Brussel 
een of ande r Europees kongres 
georganizeerd. Sukses ? Over
donderend : de in r i ch te r s voor 
twee geteld, m a x i m u m h o n 
derd m a n ! 
D a t belet te de BRT na tuur l i jk 
n ie t d a a r me te r s f i lmst roc^ 
a a n te verknoeien, n e t of op 
d a t kongres werd over h e t zijn 
of h e t n ie t zijn van Europa be 
slist ! Alle vergeli jkingen m e t 
onze derde l a n d d a g to t aa l over
bodig ! J.V.B. 

:: 

Voer all* liillchtlng«n : 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN. TEL IS «G M 

DMg«w»ni< b*xo«ken wq U graag Ihutt. 
Brang aan bazoak aan oma bouwwarvan I 
•uralan 9-12 h. - 14-11 h. • o«k satardag 

ALBERT 
SERYAES 
in hel 
Brangwijn-museim 
te Brugge 

R eeds eerder werd er op gewezen 
dat in de jaren '15 en vol

gende, met het lichter en klaarder 
worden van zijn palet, het licht in 
het werk van Servaes zijn intrede 
deed. Daar hij er de man niet naar 
was om, hieruit een « koloristische » 
tchilderwijze te ontirifckelen — dat 
hij (jeen Jeolorist was heeft hij in het 
BOERENLEVEN duidelijk bewe
zen, doch daarenboven was onder de 
schijn van uitbundigheid in de om
gang, ook de diepste grond van zijn 
persoonlijkheid eerder naar het som
bere, vaar de diepere ernst en grond 
van het leven gericht — tou het zich 
echter niet lang onder deze vorm m 
tijn werk handhaven. Van de 
KRUISWEG a.f en doorheen heel de 
daarop volgende periode, tien wij 
het hem inderd-aad bijna vitshiitend 
met eTfres-sieve bedoelingen aanwen
den, d.i. naast de lijn en de kleur, 
als een middel om zich ^lit te druk-

Boekbespreking 
GASTON THEUNYNCK 

door Alberic Delporre 
11 ẑe zeer verzwgde Beatrijsultgave heeft 
•'-'tot (Joel, zoals de sclirijver het Inlel-
dend verklaart, aan Gaston Theunynck 
recht te laten wedervaren. Door hem « te 
ontdoen van de bedrieglijke folklore » wU 
de schrijver hem reëel tot ons laten komen 
•SS de persoon die na lang werken en zwoe
gen met de voorhanden zijnde middelen, 
een eigen plaats heeft weten te verovert 
In de hedendaagse schilderkunst 

Het eerste deed van het boek bevat dan 
ook de c^ygroel van boer Theunynck vroe
ger, tot de schilder Theunynck nu. 

Ondanks de artistieke geaardheid van 
«Ijn vader, die ons in alle opzichten aan 
de XVlIde eeuwse rederijkers doet den
ken, was Gaston In zijn jeugd en man-
nenjaren eerder naar - binnen - levend en 
weinig aktlef op arti.stiek gebied. Het be
gin werd gemaakt tijdens de tweede we
reldoorlog toen hij als burgemeester een 
gfeschiedkundige roman schreef 

Zo werd hij zich bewust van zijn eig^n 
mogelijkheden, van hetgeen in hem leef
de. 

Toen zette zijn vriend Adelson Vermeu
len hem aan zijn kosmische fantasie plas
tisch te vertolken Na lang aarzelen volg
den enkele tekeningen die een sterke li
teraire invloed vertoonden en het onver
mogen om atostrakte begi-ippen uit te beel
den verrieden. Nochtans voelde men reeds 
de ongewone en begaafde mens achter dat 
werk, zodat men geneigd was het artistie
ker te beoordelen dan het was. 

Aan de hand van de beoordlingen van 
de eerste tekeningen van Gaston Theu
nynck schetst de schrijvei- ons de stijgen
de evolutie naar de eerste schUdenj Op
nieuw doet de woestheid van ekspressie 
ons twijfelen aan het ware kunstenaar
schap, doch daarop volgt een noodsake-
Ujke verruiming die de kansen keert. Daar
op toont A. Delporte aan hoe de schilder 
zich losmaakte uit een soort minderwaar-
dlgheidskomplex en zijn intrede deed m 
de « wereld van de kunst » 

Van dan af gaat de ontwikkeJi'X Vm-ve 
In steeds stijgende lijn en groeit Theu
nynck door het breidelen en doelmatig 
richten van zijn eigen mogelijkheden, uit 
tot een « artistieke persoonlijkheid ». 

Na het eerste schriftelijke deel, waar
van de taal soms erg cerebraal aandoet, 
maar waarin de levensliia en opgang van 
achllder Theunynck toch klaar haar ver
loop kent, volgt het tweede deel van het 
boek met de talrijke mooie foto's van het 
werk van de schilder. Eveneens in evolu-
tleve iln kunnen we het werk Tan Theu
nynck rien groeien, nu aan de hand van 
ilJn doeken zelf. 

Wij kunnen nieta anders dan het opzet 
van kunstsal<Hi Beatrijs als zeer welkom 
ontheilen, en het mooie boek aan elk kunst
minnend Vlaming aanbevelen. 

ken. Ook in de Orval-periode zou 
het deze taak blijven vervullen, maar 
dan met veel uitgebreider bevoegd
heden. Op een andere wijze kreeg het 
licht Iner toen inderdaad de plaats 
toegewezen, die het reeds tijdens d* 
oorlog in tijn werk innam, waardoor 
echter de kans toenam, en tevens de 
verleiding groter werd, om hieruit 
goedkope effecten te sorteren. 

B ij nader toetien is het inderdaad 
dit gevaar, meer nog dan zijn 

steeds toenemend oomformnme, 
waaraan Servaes niet altijd weer
stand heeft kunnen bieden, en waar
aan de ongelijkheid van tijn werk in 
die jaren dient te worden toegeschre
ven. 

Doch daarnaast is er ook nog een 
andere evolutie geweest. Deze nl, 
waarbij het licht, tot zijn hoogste 
e.rpressiviteif opgevoerd, een soort 
bovennatuurlijke glavs'- ttnrdt, teen 
teken ran Gods eigen aanwezigheid. 
Want zo' kunnen wij in^tferdaad het 
licht noemen, waarmede Servaes in 
tijn T.atems MARIALEVEN de fi
guur 1V77I de H. Maagd omkranst en 
Haar leven verheerlijkt. 

Reeds ontwoipen en geschetst tn 
de tijd toen hij gebukt ging ond-er 
het onhegnp waarmeAle tijn KRf'IS-
IT EG was bejegend geworden, heeft 
het MARIALEVEN eerst in de ja
ren 19.32-1935 picturaal gestalte ge
kregen. Het omvat zestien schilde
rijen die het leven van de H. .Maagd 
vanaf Haar geboorte tot Haar dood. 
Haar opneming ten hemel en 'Haar 
glorieuze verheerlijking behandelen: 
stuk voor stuk vieesterwerken, die 
boven elk c isme » vifrijzen, en die 
« schoon » zijn ook als men abstractie 
maakt van het behandelde onder
werp, waaraan tij nochtans hun ont
staan en hun uitwerking, ook pictu
raal en compositorisch, te danken 
hebben. Want taferelen waarvan de 
mystieke inspiratie geen twijfel laat, 
doch waarin ook de kunstenaar blijk 
geeft van een rijpheid en gedegen
heid, van een meesterschap om het 
inééns te zeggen, dat alUen de groot
sten, en dan nog slechts in begena
digde ogenblikken, weten te herei
ken. En die wij hier daarom node 
missen, omdat zij na de KRUIS
WEG van 1919 weer een hoogtepunt 
in Servaes werk z'in cewordc" 

Wat zowel t.o.v. de werken waar
mede hij de baan i oor het e.vpressio-
nisme in Vlaanderen qeejfend heeft, 
als t.o.v. zijn KRUISWEG va» 
1919, de tekeningen en schilderijen 
uit de glansperiode van 1920 tot 
193J, en ten slotte dit MARIALE-
VEN, het hierop volgend « Zwitf 
êers » werk nog te beduiden heeft, 
zal de bezoeker van deze retrospec
tieve gemakkelijk zelf uitmaken. On
getwijfeld is Servaes een groot kun
stenaar gebleven, die zelden banaal 
en nooit onbeduidend wordt, iruiaf 
die niettemin nog zelden zijn vroe" 
gere * maat » bereikt. Het verk der 
laatste jaren mist de spankracht van 
het vooroorlogse. Veel wordt ver* 
swakt en ontsierd door een (onht' 
wuste 1) jacht op effect, door hei 
verlangen om te behagen, door over» 
drijvingen die kennelijk een gevolg 

- .«V - W t ]i*t, krJWJLpackti^. pogen om 
te bewijzen « wat Servaes no ff kan », 
Het verschil fw.wn de PORTRET
TEN uit de laatste jaren bvb. en de 
BOEREN- en PATERSKOPPEN^ 
respectievelijk uit de periode voot 
Wereldoorlog I en uit de 'Orval-pe
riode, IS opvallend, terwijl hij zich 
in veel van tijn religieuze voorstel
lingen soms op de rand van het the» 
trale beweegt. 

Er zijn n o c h t a n s ook n u nog wer 
ken — wij denken a a n de dr ie t a 
ferelen ui t h e t n ieuw geschilderd 
MARIALEVEN (1950), een LEIE
LANDSCHAP en enkele a n d e r e , 
waa r in hi j zich op h e t peil van zijn 
vroegere grootheid weet te h a n d 
haven . En er zijn v»oral zijn BERG
LANDSCHAPPEN, w a a r v a n er h ie r 
o.i. te weinig aanwezig zijn in ver 
houd ing to t de a n d e r e t eken ingen 
en schilderi jen ui t de Jaren 1945-
1960, en die niet al leen nieuw, m a a r 
In h u n genre ook werkelijk groots 
mogen worden genoemd. 

Da t de i n t e rna t iona l e ju ry voor 
Religieuze K u n s t te Salzburg a a n 
Albert Servaes h a a r Grote Gouden 
Medalje voor dit Zwitsers werk toe
kende, vervul t ons d a n ook m e t 
f ierheid. W a n t « wij » k e n n e n ook 
h e t werk d a t h ier nog ver boven 
ui t r i js t , en d a t men hopeüjk v a n 
n u af ook niet l anger meer a a n h e t 
oog van h e t bu i t en l and zal t r a c h 
ten t« on t t r ekken . 

Del. 

uitgave 
IK F. 

Beatrijs, Paterastraat, Eeklo* 

¥ 
¥ 
¥ 

tegen gebiedsrooi, 
voor vestiging van zware 
industrie in Vlaanderen, 

voor meesterschap 
hl eigen huis 

22 oktober 196T 

MARS OP 
BRUSSEL 

Hebt U het kenteken reeds ? 
Bestel het kenteken van de betoging, hier
boven In ware grootte afgebeeld, «looi 8toi> 
ting van 20 ff op P.R. 8(>59.'« van Vlnama 
Aktiefromitee Bmssel ea Taalgrens, ^'an 
Praetstr. 28. Bmasel 1. ot Kenrt e«n a*i P-
l>UJet onder gesloten omslag op betzelfde 
idres. Vermeld: kenteken. 1 
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NATIONAIISME DOOD ? 
Her voorbeeld van Wales 

(H) 
Onder de titel « Nationalisme in Europa » versctieen dezer 

'dagen in de « Nieuwe Gids » een vrij oppervlakkige bijdrage, 
waarin op superieure en ironische wijze, enige nationalistische 
stromingen in West-Europa werden behandeld. 

Wat meer bepaald de nationalisten in Wales betreft, weet 
de skribent slechts twee feiten te vermelden : er staan allerlei 
geheime zenders in « Welshe achterkeukens en alkoven * opge
steld; terwijl bij verkiezingen geen enkele zetel behaald wordt... 
Met andere woorden, die Welshe nationalisten zijn ongevaar
lijke fantasten, schilderachtige maar hopeloos verouderde ro-
mantiekers... 

Wie nu echter van meer nabij de werking der nationalisten 
in Wales volgt, krijgt een heel ander, positiever beeld. In om
standigheden, moeilijker nog dan hier, wordt daar verbazend 
hard. en op vele f ron^n tegelijk gewerkt. Dat zetelwinst bij Ae 
parlementsverkiezingen tot hiertoe uitblijft, zal niemand ver
bazen die het Engels verkiezingssisteem kent : iedere partij 
stelt één kandidaat per zetel; deze wordt toegewezen aan de 
kandidaat die 't meest stemmen haalt. Dat de nationalisten in
tussen op lokaal en regionaal plan onbetwistbare suksessen boe
ken, hebben we in een voorgaande bijdrage aangetoond. Ook op 
nationaal vlak is er vooruitgang, waarover verder meer. 

Het nationalisme in Wales, als georganiseerde politieke be
weging, is een der jongste volkse stromingen in West-Europa. 
De verschillende politieke partijen die in Wales op de voorgrond 
traden, (de liberalen tot de eerste wereldoorlog, daarna Labour) 
hebben nu en dan wel een zekere vorm van zelfbeschikking ge
steund, maar het bleef bij tijdelijke, vage maatregelen, die bij 
iedere regeringswisseling door Londen terzijde geschoven wer
den. In de twintiger jaren groeide dan ook bij de jongeren het 
besef dat kulturele aktie niet volstond, en een zelfstandige par
tij de enige oplossing vormde om de, voor Wales noodzakelijke, 
hervormingen van de grote partijen af te dwingen. 

In 1925 stichtten een zestal vastberaden mannen dan de 
« Plaid Cymru » (Party van Wales). In 1931 werd voor 't eerst 
een kandidaat gesteld voor één zetel, in Caernarvonshire : het 
resultaat was niet erg bemoedigend : 600 stemmen. Er werd 
echter doorgezet, en het stemmenaantal groeide tot 2.500 in 
1935- 14.000 in 1945 om bij de laatste verkiezingen 79.000 te be
reiken. 

De Welshe nationalistische leiders beperkten hun aktie niet 
tet>Mfii;U:«^n#3stvJjd.AUeen : onvermoeibaar wordt gewerkt om 
het nationaal bewustzijn van deze oude Keltische volksgroep op 
tSi v i ^ ( [ ^> bet princiep dat de specifieke ekonomische en so
ciale noden niet anders kunnen opgelost worden dan door de 
Welshmen zelf te laten beslissen over hun interne aangelegen
heden dringt geleidelijk in brede volkslagen door. 

De uitgaven van Plaid Cymru zijn vrij talrijk en degelijk 
opgesteld. De officieel orgaan van de partij is het maandblad 
« Welsh nation » in het engels, en dat ook voor de buiten
landers veel interessants bevat. Er Is ook een uitgave in het 
Welsh < Y Ddraig Goch ». Talrijke niet-politieke tijdschriften, 
dragen er onrechtstreeks toe bij de massa meer zelfbewustzijn 
bij te brengen : er verschijnen niet minder dan 6 weekbladen 
in het Welsh, waarvan het volkse « Y Cymro » op 30.000 eksem-
plaren en de uitgaven van de Urdd Gobaith Cymry (de jeugd
beweging) op 50.000 En dat alles voor een taal die men aan ' t 
uitsterven waande, dertig jaar terug ! 

Citeren we tot besluit de hoofdpunten van het werkpro
gramma l%Kdoor Plaid Cymru op 1 maart uitgegeven : 
— het ledenaantal met 25 % opdrijven (thans zijn er 15.000 le

den), 
— honderden kandidaten opstellen bij de verschillende lokale 

en departententele verkiezingen, 
— de strijd voor Welsh zelfbestuur krachtdadiger voeren, 
— de kampagne voor een televisie- en radio-uitzending in het 

Keltisch verder organiseren, 
— de nationale welvaart verhogen en de emigratie verminde

ren door industrialisering en modernisering van de bestaan
de nijverheden, 

— het Welsh officieel doen erkennen in het onderwijs (het 
Welsh wordt — zonder officiële erkenning, en min of meer 
als een « vreemde taal » — in steeds meer lagere en sekon-
daire scholen aangeleerd). 
De Welshe nationalisten zijn met dergelijk programma on

getwijfeld op goede weg om binnen afzienbare tijd, hun eisen 
bij de ganse bevolking weerklank te laten vinden. Op veel pun
ten kunnen zij — die van veel verder terugkomen, en op kor
tere tijd veel wisten te bere|ken — ons tot voorbeeld strekken. 

R. Raes. 

DRIE JAAR GELEPEN 
HEBBEN WIJ 
HET LAATSTE 
SCHIP GEBOUWD 

O p de scheepswerf van de Graeve te Zeehrugge zijn ze na meer dan drie 
jaar, terug een schip aan 't bouwen. Het ligt daar als het geraamte-skelet 

van een reusachtig voorhistorisch dier wat vooral geaksentueerd wordt door 
de boom^tamdikke spanten waaraan straks de huidplanken zullen geklonken 
worden. Al bij al wordt zo'n houten vissersboot een oer-sterke konstruktie en 
een echt voorbeeld van Vlaamse scheepsbouwkunst. Scheepsbouwer de Grae
ve heeft ons trouwens een heleboel verteld over de aspekten van de bouw en 
de moeilijkheden in deze nijverheid. 

* 
Schepen voor'' de mlddenvaart, sche

e n die onder meer naar de Witte Bank 
jaan voor d« Duitse en Noorse kusten, en 
Ue meer dan tien dagen wegblijven, kos
ten om en blJ de drie miljoen. 

« Wie heeft er als Jonge schipper, als 
Jonge stuurman drie miljoen ter beschik
king » zegt scheepsbouwer de Graeve. 

LIEVER EEN HUIS BOUWEN 

Men krijgt bij de bouw van een nieuw 
schip 70 % van het Investeringsbedrag, 
van het krediet aan de nijverheid, zodat 
men om bijvoorbeeld een gamaalboot van 
anderhalf miljoen te laten bouwen, iets 
meer dan een miljoen aan een kleine in
terest t«r beschikking krijgt. Dan blijft er 
toch altijd nog meer daa 400.000 F die de 
schipper zelf op de proppen moet bren
gen. « Hewel » zegt de Graeve « de jonge 
schippem kopen daarvoor liever een stuk 
grond en bouwen een eigen huis ». 

Diegenen die reeds een huis hebben 
krijgen trouwens hoogstens een lening van 
200.000 F op de bank met inp>andstelling 
van hun nieuwgebouwde woning, zodat zij 
dus nog niet aan h«t te Investeren bedrag 
komen dat zlJ voor de bouw van een nieuw 
schip nodig hebben. En toch moeten er 
dringend nieuwe schepen gebouwd worden 
want onze vloot is hopeloos verouderd, dit 
tegenover de visservloten van andere lan-
den die werkelijk modem uitgerust zijn. 
Voornoemde oorzaken liggen natuurlijk 
mede daaraan ten grondslag, maar ook en 
vooral het feit dat de regering geen ho
gere tussenkomsten biedt. 

HOGERE KREDIETEN EN SLOOPPRE-

MIE 

Er zou vanwege liet krediet aan de nij
verheid een bedrag moeten ter beschik
king -worden gesteld dat 85 % bedraagt 
van de kostprijs van het schip en ten 
tweede dient er een alooppremie gegeven 
te worden aan diegenen die hun oude 
Bchepen laten afbreken. Deze slooppremle 
dient 5.000 F per ton te bedragen. Dat 
zijn twee eisen die de Volksunie trouwens 
bij het ministerie dient af te dwingen. 
Het bedrag geleend door het krediet aan 
de nijverheid kan volgens bevoegde men
sen uit de visserij in normale omstandig
heden gemakkelijk afgelost worden op 
tien of twaalf jaar terwijl ook de bijko
mende lening voor de resterende 15 % ge
makkelijk kan verkregen worden op eigen
dommen en eveneens kan afbetaald wor
den in-een normale tijdspanne. Alles bij
een is er dan nog wat te doen voor de 
visserij. Het Is natuurlijk een feit dat het 
velen afschrikt een kapitaal gaande van 
anderhalf tot drie miljoen, te investeren 
vooral dan in een vissersboot. « Want » 
zo redeneren de meesten « dergelijke ka
pitalen brengen in een handelszaak veel 
meer op ». Hier kan dus de tussenkomst 
van de regering via het krediet aan de 
nijverheid veel goeds doen vooral daar er 
een kentering ten goede in de visvangst 
is waar te nemen. Inderdaad zo vertelde 
ons de scheepsbouwer sinds drie jaar heb
ben wij geen enkele bestelling meer ge
kregen maar dit jaar zullen er twee of 
drie schepen de werf verlaten. De voorge
stelde maatregelen en vooral de slooppre-

mie zuïlen de rest doen. Op dit ogenblik 
krijgt men voor een versleten vissersboot 
nog tien of twintigduizend frank en dat 
is natuurlijk geen aanzet om met iets 
nieuws te beginnen. 
40 TON HOUT 

Scheepsbouwer de Graeve is van kinds, 
been opgegroeid in het vak. Hij maakt zelf 
zijn ontwerpen voor de IJzeren en de hou
ten schepen die hij bouwt en wij moeten 
bekennen dat wat wij daar op de werf 
hebben zien liggen werkelijk een staaltje 
van echte scheepsbouwkunst was. Alle 
twintig cm. komt er een spant als een 
reusachtige nb in de ruggengraat van de 
kiel. Het schip dat wij bekeken op de 
werf was bestemd voor de middenvaart het 
heeft een lengte van meer dan twintig 
meter en een breedte die over de vijf me
ter gaat. Er wordt meer dan veertig ton 
hout in verwerkt, eik die uit de Arden
nen komt. Om bij cijfers te blijven : 150 
m. polsdikke elektrische kabel, een halve 
ton gegalvaniseerde kllnkbouten, meer dan 
vier kilometer touw voor het kalefateren, 
een schroef van een kwart ton, een halve 
ton verf voor de vier lagen die er op ge
zet worden en die maken dat het schip 
pot-dicht is. Alleen voor de olie en water
tanks heeft men 100 kilo menie nodig 

De kiel van het schip zo dik als korpu-
lente lijven vein een paar manskerels, be
staat uit twee delen. Er wordt meer dan 
vier maanden met vijftien man aan een 
dergelijke boot gebouwd. 

Dergelijke scheepswerven brengen veel 
werk in de streek daar het niet alleen de 
arbeiders zelf zijn die erdoor van hun 
werkeloosheid veriost worden maar ook 
doordat veel mlddenstandsbedrljven er 
baat bij vinden, niet alleen de houthan-
del maar ook de leveraars van elektrisch 
materiaal, touwwerk, verfhandelaars. 
Ijzerhandelaars, motoren industrie (in dit 
geval een diesel) tot zelfs de leveraar van 
bedden is erbij betrokken want het achter-
onder is volledig Ingericht met slaapplaat
sen voor zes of acht man. Wij kunnen ge
makkelijk drie of er vier schepen per jaar 
afwerken vertelt ons de Heer de Gr.*eve 
en al de scheepsbouwers van de kust kun
nen voldoende werk hebben als de rege. 
ring maar tegemoet wil komen aan onze 
eisen. Iedereen vindt daar baat bij. 

S.D.L. 

Hiermee eindigt onze reportage-
reeks over de vissers die een schilde
ring moest zijn van een Vlaams be
drijf dat nog te weinig In al zijn as-
pekten door de gewone Vlaamse 
mens gekend wais. 
Na een vier - weken - lange reporta
ge (s het mogelijk een voorlopige ba
lans op te maken van hetgeen voor 
onze vissers zou kunnen gedaan wor
den tot gezondmaking van hun be
drijf. Het woord is nu aan de aktie-
groep die de nodige stappen moet 
ondernemen om — zoals wij dat voor 
de hiopboeren deden — inwilliging 
van de rechtmatige en billijke vis
sers-eisen, te krijgen. Een viertal 
punten, die wij menen voldoende 
belicht te hebben dienen hierbij 
naar voor gebracht : aanpassing van 
de sociale wetten voor de visserij, 
stopzetten van vreemde invoer, ver
lenen van een siooppremie en toe

kennen van 85 % van het investerings
bedrag voor de bouw van nieuwe 
schepen, door het Krediet aan de 
nijverheid. 

DE VERMAARDE SIEMENS 

K O E L K A S T E N 
T.V. - Wasmachines - Radio 

-enz... 
ALLE ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN 

Uw verdeler : A . B . K . 

Helmstraat 160 - Borgerhout - .^twerpen 
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