
"^^w»»^'^" """T'w^ï- V 'omKsr^ 'ï-raw*-' 

22 OKTOBER ALLEN NAAR BRUSSEL 
7e jaargang - WEEKBLAD - 16 SEPTEMBER 1961 - N ' 37 Losse nummers 6 R 

BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 
BEHEER ; Mauf. LEMONNIERIAAN 82, BRUSSEL. TEL. 11.82.16 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Ziekelijk, dom 
of misdadig 
Sedert zijn ambtsaanvaarding 
heeft de (zgn. VUuimse) minis
ter van ekonomische zaken en 
energie, de heer Sptnoy, geen 
gelegenheid laten voorbij gaan ' 
om zijn bijzondere helangstsl-
hng voor de Borinage te tonen. 
Zoals icij er m ons nummer 22 > 
op wezen, werd de eerste xerga- ' 
denng van het Kernkabinet 
voor Ekonomische Ekspansie 
uttslintend geicijd aan de om- • 
schakeling van de Borinage en 
het Centrum. 

Sedertdien is er waarschijnlijk 
geen ueek verstreken zonder dat 
deze mijnstreek blijken van be
zorgdheid heeft ontvangen. 
Einde juni begaf de heer Spi-
noy zich naar Bergen waar hij ^ 
de industriëlen op de hoogte * 
bracht van de bedoelingen van 
de regering. Spoedig daarop 
werd bekend gem-aakt dat tn de 
Bonnage een cellulose-fabriek 
zal worden opgericht icelke 900 
miljoen zal kosten : 200 mil
joen zal worden geleend door de 
Europese Investeringsbank doch 
de rest moet in België uorden 
gevonden. 

Vanzelfsprekend is de regering 
bereid kredieten tegen lage ren
te te bezorgen alhoewel wordt 
beweerd (door deskundigen) dat 
een dergelijke investering m 
ons land nooit renderend kan 
zijn wegens het gebrek aan 
grondstoffen. 
Enkele dagen later ontving mi
nister Spinoy een afiaardiging 
vit de Borinage en beloofde, na 
een onderhoud van 2 uur, de 
studie van alle vraagstukken zo 
•'poedig mogelijk te beginnen 
Minister Spinoy heeft echter 
lergeten het t xraagstuk » der 
arbetdslrachten te bestuderen. 
Hij heeft er niet aan gedacht 
dat een te groot aantal nieuwe 
bedrtjxen spanningen zouden 
/unnen leroorzaken op de ar 
heidsmarkt. En zoxer is het nu : 
de nieitue bedrijven in de Bo
nnage xinden geen geschikt 
personeel. Erger nog, er worden 
-oveel mijnwerkers uit de mijn 
iteggelolt, dat de mijnen in 
het buitenland werkkrachten 
moeten gaan zoeken. En dan 
durft men beweren dat nieuwe 
nijverheden nodig zijn om aan 
de ontslagen mijnwerkers werk 
Ie verschaffen. De waarheid is 
dat tussen juli 1960 en juh 1961 
ra Wallonië 21.100 nieuwe 
iterkqelegenheden werden ge-
'cJwpen en ,„ Vlaanderen 
11.600. 

Zo speelt deze Vlaamse minister 
het Waalse spel fhnk mee : m 
Vlaanderen hhjft de werkloos
heid onopgeloit, Vlamingen en 
buitenlanders worden n-aar 
Wallonië gelokt en xerf ranst 
om het bevolkingscijfer op peil 
te houden. 

Moeten wij van hem geloven 
dat hij dit spel met door:iet ? 

^ Of moeten wij eerder geloven 
) dat onbekende machten aan de 
) touwtjes trekken * | 
I Dat zou het beste argument zijn } 
^ teoen de eenheidss'truktuur van ' 
) Belaid en voor ««n federale op

lossing : een imi Vhanderen 
naast een i rij Wallonië. 

A.D.S. 
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OPROEP 

Hef Dagelijks Bestuur van de Volks
unie roep* aliemilitanten, kaderleden, 
leden en sympathisanten van de partij 
op van nu af aan met ai hun krachten 
mee te werken tot het welslagen van 
de « Mars op Brussel » van 22 okto
ber a.s., ingericht door het « Vlaams 
Actiekomitee Brussel en Taalgrens». 

Mr FRANS V A N DER ELST, 

Voorzitter, 
DRS W I M JORISSEN, 

Alg Sekretaris. Vrije vaart 

voor Antwerpen 
- aag j^.»A&jtf .'.i^,. i 

BESLISSEND OFFENSIEF 
Aulonomie: hel volle 

pond voor Vlaanderen 

.erwiZ Z '""/^ 6e/«n^n;i-« politieke gebeurtenissen die mogen 
verwacht worden voor dit najaar en de algemene ontwikkeling van de poli. 
1 , . T 7 i ? ''^ België IS het met overbodig aandacht te schenken aan 
d^ verhouding Vlamingen-Walen. Wij wensen ons geenszins te meng.n . « 
naalse aangelegenheden en wij aanvaarden dat de Walen zelf moeten oor-

delen en beslissen hoe zij hun belangen best xerdedigen. Wij zijn ook mei 
zo naïef van de Walen xn 't algemeen simpatifi of ,teun xoor de Vlamingen 
te verwachten ! Maar het i* een feit dat Vlamingen en Walen in eenzelfde 
staat leven en dat een vreedzame samenleving uiteindelijk slechts mogelijk 
%s mits een algemeen akkoord dat voor beide volks gemeen schappen aanvaard-

Het 13 een verheugend verschijnsel ge
weest dat zowel In het Harmelcentrum 
als in het Vlaams-Waals Kollege gebleken 
Is dat dergelijk akkooid mogelijk Is op 
voorwaarde dat men zich verenigt op be
paalde beginselen 

Een dezer beginselen is het wederzijds 
verzaken aan een impenalistische politiek 
en het eerbiedigen van de integriteit van 
de beide volksgebieden 

Het zou betieurenswaardig zijn dat on
der invloed van de Franstalige Brusse
laars de Walen de geest en de beginselen 

die een akkooid tussen Vlamingen en Wa
len moeten mogehjk maken, zouden ver
loochenen 

Het is daarbij paiadoksaal dat de Wa
len, die steeds vijandig gezind waren ten 
overstaan van Brussel en niet ophielden 
het Brussels centralisme aan te klagen, 
die In het verschijnsel Brussel een bedrei
ging zagen voor Wallonië, thans ten strij
de zouden trekken gegroepeerd m de 
Waalse Volksbeweging niet ter verdediging 
\an specifieke Waalse belangen, maar ter 

11̂ . ^MinijyisflAi;. ijL^, 

Uw waarheid pasr niel 
in hun kraam 

verdedigmg van de mateloze expantie van 
de hoofdstad en de versterking van de 
machtsDositie van Brussel. Dit m het te
ken van een soort imperialistisch natio
nalisme en van een liberaal individualisme 
dat zich op de vrijheid van de enkeling 
beroept tegen het belang van de geor
dende gemeenschap 

De felste bekampers van het federa
lisme zijn, om zeer begrijpelijke redenen 
(zij zijn toch de grote profiteurs geweest 
van het unitarisme '), de Prans^rekende 
Brusselaars Het toppunt zou zijn dat zij 
er m slagen de Waalse federalisten voor 
hun wagen te spannen 

door 'JH^,'P,1kK<Ce%S^ 

Wat er ook gebeurt, welke houding de 
Waalse federalisten ook aannemen, onze 
houding zal hierdoor niet veranderen • wij 
zullen konsekwent blijven m de verdedi
gmg van onze opvattmg over de noodza
kelijke herinrichting van België en m de 
verded'gmg van onze volksbelangen tegen 
wie ook en m welke omstandigheden ook 

WIJ staan niet samen met de Walen m 
een unitaire partij, wij kunnen onze hou-
dmg zelfstandig en zonder Waalse inmen-
gmg bepalen met als enige maatstaf het 
volksbelang Wat wij niet aanvaarden is 
dat personen die partijgenoten zijn van 
de Walen m de schoot van eenzelfde i>ar-
tij en daar de Waalse inmengrmg dulden 
ook In Vlaamse aangelegenheden, ons be
strijden met het argument dat de Walen 
onbetiouwbaar zijn en dat de Waalse fe
deralisten het met ernstig menen Indien 
de Walen onbetrouwbaar zijn. indien de 
Waalse federalisten het niet eerlijk me
nen, dan kan ons dit enkel versterken m 
onze overtuigmg dat wij met nog meer 
hardnekkigheid moeten <^komen voor 
federalisme. 

Wij willen zoveel mogelijk los van de 
Walen, wij wensen een einde te stellen 
aan de Waalse inmenging in Vlaamse 
aangelegenheden, wij willen vow Vlaan

deren het maximum aan autonomie dat 
verenigbaar Is met het voortbestaan van 
de Belgische Staat Wij willen dit omdat 
wij vast overtuigd zijn dat wij alleen 
daardoor aan het Vlaamse volk gezond« 
levensvoorwaarden kunnen verzekeren 
Dat is klare en duidelijke taal. 

Het zou ons genoegen doen mdien de 
tegenstanders van het federalisme m 
Vlaanderen, de openlijke en de heimelijke, 
eveneens duidelijke en klare taal zouden 
spreken en ons zeggen hoe zij de Vlaam
se problemen gaan oplossen en een emde 
stellen binnen afzienbare tijd aan de 
Vlaamse grieven 

Niet met vage beloften \oor de toekomst, 
niet met ijdele bedreigmgen die nooit uit
gevoerd worden. Na de triestige ervaring 
van meer dan een eeuH Vlaamse Beweging 
moeten zij ons weten te zeggen hoe zij 
de Vlaamse kwestie in het kader van de 
unitaire staat zullen oplossen. 

WIJ zijn besloten over te gaan tot het 
offensief en de tegenstanders van het fe
deralisme voor hun verantwoordelijkheid 
te plaatsen. 

Er is een strijd die uitgevochten moet 
worden en hij zal uitgevochten worden! 

-ir Vijf voor twaalf 
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peRNoreN 
OOK DAAR HERVORMING 

Men spreekt veel van de herin
richting van de bisdommen. Rome 
zou dit ernstig overwegen. 

Mogen we dan ooit eens opnieuw 
de aandacht vragen voor de frans-
talige universiteit te Leuven. Vlaan
deren zou die liefst missen en kato-
liek Wallonië kan best een Katolieke 
universiteit gebruiken. 

Als men de noodzakelijke hervor
mingen toch doorvoert, houdt men 
best ineens grondige kuis. 

GEEN VLAMINGEN IN KONGO 
Af en toe geeft onze Vlaamse pers 

nog tekenen van leven en waak-
saamheid. 

Toen minister Gilson een « com
missariat general au redassement 
des coloniaux » had opgericht, wou 
hij dit volstoppen met Walen. De 
Vlaamse pers ging echter heftig te 
keer en de minister beloofde zich 
te beteren... 

Men kan zich echter afvragen 
waarom er Vlamingen in deze 
dienst zouden moeten worden op
genomen, als er toch geen Vlamin
gen in Kongo zijn geweest. 

U lacht ongelovig ? Nochtans is 
drt openlijk verklaard. In de ge
meenteraad van Luik van 3 juli jL 
beweerde de heer Pouret namelijk 
dat het de Waalse ingenieurs wa
ren die van Katanga hebben ge
maakt wat het nu is. 

R.T.T. EN ELASTIEK 
Het V.V.O. heeft er onlangs op 

gewezen dat Minister BUSIEAU aan 
de syndikale Raad van advies van 
de R.T.T., de kwestie van de perso
neelsleden van het Telefoon- en Te-
legraafgewest Brussel, die in kon-
takt komen met het publiek, ter be
spreking heeft voorgelegd. Zijn be
doeling is zo veel mogelijk posten 
aan de Vlamingen te onttrekken om 
se aan eentalige franssprekenden te 
kunnen toevertrouwen. 

De taalwet van 1932 gebiedt dat 
alle personeelsleden van de gewes
telijke diensten, in de Brusselse ag
glomeratie gevestigd, dit is het ge
val voor 90 % van het personeel 
van de T.T.-gewesten Brussel, twee
talig moeten zijn wanneer zij met 
het publiek in aanraking komen. 
Onnodig te zeggen dat de meeste 
tweetaligen Vlamingen zijn. 

Minister Busieau oordeelt eigen
machtig : dat alleen degenen die 
BESTENDIG in kontakt staan m«t 
het publiek nog langer onze twee 
landstalen moeten kennen. 

Het spreekt van zelf dat hij zich 
aldus alle vrijheid van handelen 
wil voorbehouden om de tunkties, 
met zogezegd « sporadisch » kon-
takt, willekeurig elastisch uit te 
breiden. 

KERKELIJKE INDELING... 
Dat Rome concrete plannen heeft 

om de kerkelijke Indeling in België 
grondig te wijzigen wordt door nie
mand in twijfel getrokken. 

Zelfs wordt algemeen aanvaard 
dat men sinds jaren gewacht heeft 
op het overlijden van Kardinaal 
Van Roey om deze plannen uit te 
werken. De aanstelling van Mgr. 
Suenens als apostolisch adminis
trator, amper enkele uren na dit 
overlijden, kwam deze vermoedens 
bevestigen. Het kerkelijk recht im
mers leert ons dat een pauselijk ad
ministrator wordt aangesteld voor 
een zetel die vacant is, voorname
lijk wanneer zich moeilijkheden 
voordoen bij de bisschopskeuze (zo
ver zijn we nog niet) — wanneer de 
burgerlijke grenzen gewijzigd worden 
(zover zijn we evenmin) — of wan
neer de opheffing van een bisdom 
wordt overwogen. Splitsing of her
verdeling kunnen we daarmee ge
lijkstellen. Zodat de bedoeling van 
Rome wel duidelijk lijkt. 

De overwegingen die aan de 
grondslag hiervan liggen, zijn wat 
men in kerkelijke kringen noemt de 
« mentaliteitsverschillen » tussen 
bepaalde streken van het land. Be
nevens de tegenstellingen groot
stad - platteland, vertonen deze 
« mentaliteitsverschillen » opval
lend veel overeenstemming met de 
Vlaams - Waalse tegenstellingen, 
die op alle gebieden van het maat
schappelijk leven een steeds duide
lijker lijn trekken. Het is geen toe
val dat deze grotendeels samenvalt 
met de taalgrens. Meer concrete 
overwegingen als de afmetingen en 
de bevolking van het aartsbisdom, 
de onverantwoorde samenvoeging 
van Limburg en Luik, de grenzen van 
Doornik en Namen liggen in dezelf
de gedachtengang. Voegen we daar
bij de vastlegging van de taalgrens 
die niet meer kan ontweken wor
den, en de aanpassing van de be
stuurlijke grenzen die daaruit bij
na noodzakelijk voortvloeit, dan 
kunnen we de overwegingen van de 
Kerk ten volle begrijpen en met on
ze volle Vlaamse overtuiging toe
juichen. 

Vijf voor twaalf 
Het gaat niel op dat de visserij-

nijverheid nog langer itiejmoeder-
lijk behandeld wordt I Het « Minis
terie van Landbouw » moet worden 
« het Ministerie van Landbouw en 
Visserij » Er moeten enkele van de 
talrijke ambtenaren, die er zitten, 
aangeduid worden voor een afzon
derlijke uDienst voor de Zeevisserij». 
Deze dienst moet geleid worden 
door een topambtenaar en geen on
dergeschikte van lagere rang. 

Andere maatregelen dringen zich 
op zo o.m. 
1 ) opdrijven van de produktiviieit 

door : 
a.) modernisering van de vloot. 

Hiervoor moet : • een slooppre-
mie van 5000 fr. per ton toege
kend worden. 
- de lening door het « Krediet 
aan de Nijverheid » op 85% ran 
de kostprijs van het schip ge
bracht worden. 

b.) wetenschappelijk onderzoek op 
nieuwe visgronden en nieuwe 
meiodes : bv. de spanvisserij, 
die men in Polen nu toepast, 
brengt 5 x meer haring op dan 
de oude metode. 

e.) aanvullen van het bemannings
tekort : door verbetering van de 
sociale toestand van dt vissers, 
o.a. het verlenen van hel pen
sioen op 55 jaar in plaats van 
op 66 jaar. 

Z ) de vrij verkoop stimuleren door: 
a.) aangepaste reklame, die best 

niet door fantazieloze ambtena
ren wordt gevoerd. 

b.) het aanwenden van nieuwe me
todes : 
• ter bewaring : bevriezen. 
- ter verbruik : bv. : in Japan 
maakt men nu worsten van vis. 

ê.) het opsporen van markten in 
het buitenland. Dit is een taak 
voor onze diplomatie. Van één 
diplomaat per ambassade moet 
een uhandelsattaché voor visse-
rijproduktena gemaakt worden. 

Over deze en andere problemen 
gaat de Volksunie, bij monde van 
dr. Van Leemputten, volksvertegen
woordiger en dr. Herman Le Comp-
te, plaatsvervangend volksvertegen
woordiger, spreken : 
Op 82 september te Oostende in het 

Prinsenhof, Romestraat, te 10 uur. 
Op SS september te Nieuwpoort in 

de herberg « De Beurs », Kaai, 99 
om iO uur. 

Op 30 september te Zeebrugge in 
« Jan Bart » te 19 uur. 

dr. Herman Le Compte. 

.EN UNITARISME 

Maar deze eerlijke stellingname 
heeft gerekend zonder de invloed 
van de traditionele machten in dit 
land. Het is duidelijk dat het Hof, 
het groot-kapitaal en de grote po
litieke partijen — waarbij vooral de 
Socialisten zeer hardnekkig zijn 
opgetreden — al hun invloed ge
bruiken om deze hervorming voetje 
te lichten. Ze gaat immers duide
lijk in de richting van het federa
lisme, ze zal alleszins een belang
rijke stap en een felle propaganda 
in die zin betekenen. Vandaar het 
sterke verzet en de nijdige strijd 
die de laatste dagen en weken werd 
uitgevochten. De Eerste-Minister en 
het Hof hebben niets onverlet ge
laten. En ze hebben, althans op het 
binnenlands front, de overwinning 
behaald. Tot grote misnoegdheid 
en woede van de vooruitstrevende 
geestelijke gezagdragers in dit land. 

Daarmee is het een uitgemaakte 
zaak : de Belgische geestelijkheid 
zal negatief advies uitbrengen te 
Rome over de hervormingsplannen. 
De unitaire machten in dit land 
hebben hun veto gesteld. Indien 
ook Rome aan hun chantage toe
geeft, hebben zij hun slag thuis
gehaald. Dat zij hierbij hun poli
tieke belangen loodrecht tegenover 
die van de Kerk hebben gesteld, 
schijnt hen helemaal niet te deren. 
Ook niet dat ze hier hun linkse 
princiepen van scheiding van Kerk 
en politiek geweld aandoen, door 
zich actief in het kerkelijk leven te 
mengen. Zelfs de C.V.P. is gerust, 
want < de kleine man begrijpt er 
toch niets van ». En zij zullen rus
tig doorgaan hun eigen belangen 
met de godsdienstige waarden te 
verwarren, als hadden ze steeds de 
kleinste wens van de Kerk tot de 
liunne gemaakt. 

EER WIE ERE TOEKOMT 

Zondag j.1. werden te Overijsse d« 
nieuwe wijnkelders van de druiven-
kwekers - kooperatieve « Isca » 
plechtig geopend. 

Merkwaardige plechtigheid daar 
in het hart van het bedreigde 
Vlaams-Brabant : alle toespraken 
alleen en uitsluitend in het Neder
lands, en voor de nieuwe gebouwen 
wapperende een reusachtige Leeu
wenvlag. 

Wij zijn zo vaak verplicht het 
franskiljonisme van de zakenwereld 
aan te klagen dat we niet kunnen 
nalaten een eresaluut te geven aan 
deze zakelijke onderneming die het 
aandurft, aan de rand van Brussel 
bij iedere gelegenheid de nadruk te 
leggen op het Vlaams karakter der 
druivenstreek. De schuimwijn « De 
Blauwvoet » is werkelijk — en dan 
eens letterlijk — de parelende geest 
van Vlaanderen. 

Een eresaluut ook aan dhr Lup-
pens — voorzitter — die onlangs 
nog het slachtoffer was van een 
pijnlijk misverstand en wiens 
Vlaamse trouw wel boven iedere 
verdenking staat. 

GENTSE OPERA IN GEVAAR 

De kunstenaars - muzikanten van 
de koninklijke Opera te Gent heb
ben een motie uitgegeven waarin 
xij het stadsbestuur van Gent ver
antwoordelijk stellen voor het te
kort aan uitbetalingen voor wedde 
en betaald verlof. Zij zeggen verder 
dat het Gentse stadsbestuur de toe
lagen, van staatswege verleend aan 
de opera, in gevaar brengt en daar
mee het bestaan van de instelling. 

Het gaat hem hier om een defl-
cltaire toestand nagelaten door 
koncessie - houders van de opera, 
toestand die door bet ^adsbestuur 

gekend was, vermits het de dage
lijkse kontrole op het beheer in 
banden heeft. De hogervermelde 
muzikanten zijn meestal de slacht
offers van deze ongezonde toestand 
en eisen in hun motie dat de stad 
Gent haar opgelegde verplichtingen 
zou nakomen door het uitbetalen 
van de achterstallige lonen en het 
betaald verlof. 

Wij geloven dat bedoelde muzi
kanten niet alleen volledig in het 
gelijk zijn wat betreft de genoemde 
finantiele eisen maar dat zij er ook 
goed aan deden de aandacht te ves
tigen op het gevaar dat de Gentse 
opera en het Vlaams kultuurleven 
van de Arteveldestad in het alge
meen bedreigt, door het niet nale
ven van de voorwaarden betreffen
de de subsidiëring die van staats
wege geëist worden voor liet beko
men van de nodige toelagen. 

CIJFERS 

In ons vorig nummer kwamen 
verschillende cijfers voor wat be
treft het aantal personen die een 
bepaalde taal spreken. Zo werd een 
maal voor het Engels het cijfer van 
het Komitee ter bevordering van 
Engels als 2de taal aangehaald (220 
miljoen), anderzijds gaven we 300 
miljoen op voor het Engels in een 
artikel op de eerste bladzijde. 

De cijfers verschillen reeds gro
tendeels naargelang men de perso
nen neemt die Engels hebben als 
moedertaal of de personen die En
gels spreken. Zo wonen er in de 
Verenigde Staten miljoenen vreem
delingen die in huiselijke kring 
geen Engels spreken maar in het 
maatschappelijk leven van elke dag 
wel. Hetzelfde geldt voor Engeland. 
Anderzijds komen er door de be
volkingstoeneming elk jaar mins
tens 6 miljoen Engelstaligen bij 
(voor het Chinees is dat jaarlijks 
15 miljoen !). Het cijfer 220 mil
joen is alleszins verouderd. De jong
ste statistiek ligt rond de 300 mil
joen wat trouwens overeenstemt 
met de gezamenlijke bevolking van 
de Verenigde Staten, Engeland, Ka-
nada, Nieuw-Zeeland en Australië. 

Wat de franstaligen betreft ga
ven de jongste statistieken van de 
Unesco zelfs 80 miljoen. Het gaat 
hier onbetwistbaar om personen die 
ook Frans spreken want Frankrijk 
self telt slechts 46 miljoen inwoners 
(waarvan 6 miljoen een andere 
taal als moedertaal hebben : Duits, 
Bretoens, Nederlands, Baskisch, 
enz.) 

Buiten Frankrijk zijn er 4 mil
joen franstaligen in België, 1,5 mil
joen in Algerije, 1,2 miljoen in 
Zwitserland en 5 miljoen in Kana-
da. Alles samen dus tussen 50 en 60 
miljoen. 

Als er 80 miljoen opgegeven wor
den gaat het klaarblijkelijk voor 
minstens 20 miljoen voor personen 
die het Frans kennen maar het niet 
als huistaal hebben. 

Zo komt het dat de cijfers, die 
aangehaald worden, nogal uit el
kaar liggen. 

ENGELS EN FRANS 
Het debat over Engels of Frans 

als tweede taal werd de jongste da
gen druk voortgezet. Terwijl « De 
Standaard » en « De Gazet van 
Antwerpen » in hun kommentaar 
het hekken aan de oude stijl hou
den richt Het Volk krachtig de ste
ven naar de toekomst en blijft op
komen voor 2de taal Engels. 

Het is o.i. onbetwistbaar dat men 
vooral in de toekomst verder zal ge
raken, ook in Befgië, met Engels 
dan met Frans. Toch schijnt een 
voornaam punt « De Standaard » 
en « De Gazet van Antwerpen te 
ontgaan. Het gaat hier voorlopig 
slechts of naast het Frans ook het 
Engels als tweede taal aan bod zou 
komen. Van de theoretische moge
lijkheid — die er is althans voor 
de atenea — zou moeten gebruik 
gemaakt worden. 

Geen nood dat iedereen Engels 
als tweede taal zou volgen. De Fran
se propaganda zit er wel zo diep in 
bij de minderontwikkelde Vlamin
gen d:it er nog altijd genoeg leer
lingen Frans als tweede taal zal 
volgen. 

Het gaat om het vormen van een 
keurgroep, die Engels tweede taal 
zou kiezen. In Wallonië volgt 80 % 
van de leerlingen Nederlands als 
2de taal, 15 % Engels (soms ook 
wel Duits zoals te Verviers). Welnu 
die 15 % vinden goed hun weg in 
handelsinstellingen. 

De jonge Vlamingen die univer
sitaire studies doen zullen meestal 
meer gebaat zijn met Engels dan 
met Frans en in fabrieken en han
delszaken vinden elementen die 
degelijk Engels kennen — er zijn 
er thans niet veel ! — gemakkelijk 
hun weg. 

Men moet in de eerste plaats aan 
de toekomst van onze jeugd den
ken. 

Het gedeelte dat Engels als 2de 
taal zou nemen zou zeker heel wat 
kansen krijgen in het privebedrijf. 
En leerlingen met Frans als 2de 
taal zullen er lang genoeg blijven. 
Al te lang waarschijnli.ik ! 

r OPEN RAAM 
Hel is een gemeenplaats te beweren dat de vroegere generalies fla

minganten onvoldoende belangstelling hadden voor sociale vraagslukkken. 
Zoals de meeste gemeenplaatsen is dit tlechls een zeer onvolledige waarheid, 
Wel is het zo dat in een tijd die in het teken stond v. d. Romantiek de 
sociale belangstelling niet gericht was op hel praktische plan en zich be
perkte tot min of meer hoogdravende en vage beginselverklaringen. De 
jongere generatie, kind van haar tijd, beschouwt de ganse Vlaamse pro
blematiek als een geheel. Ze streeft niet alleen naar oplossingen voor het 
nalionalileitenvraagstuk in dit land, maar ook naar oplossingen ilic — over 
hel federalisme heen — het wezen van een toekomstige Vlaantse maat
schappij moeten bepalen. 

Het is kenschetsend in dit verband dat thans de sociaal-ekonomische 
belangstelling op het praktische plan wel degelijk gericlit is en wel op de 
thematiek van de ekonomische strukluurhervormingen. Een der eigen
aardigheden van de hedendaagse Belgische situatie is dat men in Wallonië 
het federalisme schijnt te zien, ook en vooral als katalisator voor sociale 
hervormingen, terwijl in Vlaanderen het proces net andersom verloopt en 
de strukluurhervormingen een (lanvulling zijn van het urgumenlaliemate-
riaal van federalisten. Kenschetsend in dit verband is o.m. de stellingname 
van de Volksbeweging, K.V.H.V. enz... 

Deze Vlaamse belangstelling voor strukluurhervormingen heeft o.m. 
in de studentenwereld reeds geleid tot het vormen van een federaii-slische 
eenheidsfront over de verschillende politieke strekkingen hee}i. Hel is 
trouwens vooral bij de studenten en de jongeren dat deze stroming naar 
builen is doorgedrongen. 

Zopas nog vonden wij er de weerslag van in het editoriaal van het 
sympathieke jongerenblad « Zeventien >. uityeyeven door enkele vooruit
strevende Vlaamsgezinde studenten aan de Leuvense Universiteit. Wij heb
ben er ons oprecht over verheugd dat de studenten aan onze Vlaamse Uni
versiteiten niet langer vrede nemen met de bestaande toestanden in dit 
land, dat zi] een uitweg zoeken uit de huidige chaos en dal zij ijveren voor 
zeer konkrete verwezenlijldngcn op het nationale en maal.'-ctiappelijke vlak. 
Deze frisse bries die is opgestoken bij de toekomstige leidende nalionalis-
tiacht generatie kan in Vlaams-nationale kringen voor ««n gelukkige ver 
nieuwing zorgen. Ook daarvoor slaat dit raam open. J 
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Zopas hebben de vroede vaderen In de Senaatskommissie 
voor Ekonomische Zaken en Energie hun goedkeuring gehecht 
aan de tekst over het kolendirectorium, niet zonder eerst — naar 
degelijk Belgisch recept — het ontwerp deerlijk verminkt te 
hebben. Voor sommigen was deze gebeurtenis de gelegenheid om 
een juichkreet aan te heffen : de regeling is de gevaarlijke klip 
voorbij ! 

De wijze waarop in de senaatskommissie de klip werd ver
meden is tekenend voor de koers die door de huidige regering 
wordt gevaren. Men denkt er eenvoudig niet aan, de hindernis 
te omzeilen; men blijft veilig in open water en men stoort er 
zich niet aan dat zodoende kant nog wal wordt geraakt. Alle be
langrijke regeringsontwerpen in de voorbije jaren zijn In dat 
watertje kalmpjes doodgegaan. Immobilisme Is inderdaad heton-
vermijdelijk gevolg van unitarisme. De partijen en de regerin
gen zitten verstard in het huidige schema en zijn hoogstens in 
staat om zo goed en zo kwaad als het gaat de lopende zaken 
wat bij te houden. 

Bij die lopende zaken is ook de put in onze nationale finan-
üën. Ook hier hebben de regeringen telkens weer in hun rege
ringsverklaring uitgepakt met grote plannen, om nadien te ein
digen in de kalme wateren van het immobilisme, ver van Iede
re gevaarlijke klip. Wanneer de toestand onhoudbaar wordt is 
daar nog steeds de geachte heer Honoré Gepluimd, wiens zak
ken nog niet helemaal zijn leeggehaald. Bij de periodieke aan
slagen op de beurs van deze heer Gepluimd is het scenario 
steeds weer hetzelfde : men duwt het slachtoffer een prop met 
één of ander verdovend middeltje onder de neus en dan tast men 
krachtig toe daar waar de portefeuille zit. Het verdovend mid
deltje van de huidige regering heeft een mooie naam : fiskale 
hervorming. Maar het toetasten zal minder fraai zijn. Dhr Ho
noré Gepluimd, die In verkiezingstijden opgevijzeld wordt tot 
nationaal simbool van « de man in de straat », zal het tot zijn 
schade ondervinden. Het feit dat de socia'isten In de weken 
voor 26 maart zich kommervol over zijn lot bogen, zal weinig 
daaraan veranderen : zijn socialistische beschermers hebben 
speciaal voor hem wat in de pekel. Ze laten de fiskale hervor
ming maar waaien, ze maken zich niet druk er om dat er nog 
heel wat geld te halen is daar waar het nog nooit gehaald werd, 
ze wenden zich maar eens opnieuw tot hun vriend Honoré Ge
pluimd. Ditmaal met een echte belastingsbrief. Waarop o.m. een 
aardig rond sommetje zal prijken uit hoofde van grondbeias-
ting. 

En zo sukkelt men maar voort, rekt men het bestaan van 
het één en onverdeelbaar België, rekt men het bestaan van de 
eigen partij, rekt men vooral het bestaan van de eigen voorde
len en profijtjes. 

Men doet het schaamteloos. Gelijk bvb. dhr Larock die nog 
maar eens het officieel onderwijs in Vlaanderen kwam Inspec
teren en te dier gelegenheid de taal van Voltaire en Brigitte 
Bardot hanteerde. Of ge'djk dhr Van Elslande die, zoa's het een 
adjunkt past, de handen op de naad van de broek legt en zich 
beperkt tot het opstrijken van zijn maandelijkse (niet karige) 
soldij. Of zoals dhr Merlot die op 25 september a.s. nog maar 
eens een bezoek aan Vlaanderen gaat brengen (men keert steeds 
terug naar de plaats van zijn misdaden) en die ofwel onbeleefd 
zal zijn door frans te spreken ofwel onbeleefd door te zwijgen. 
Want om in Vlaanderen beleefd te zijn, zou hij nederlands moe^ 
ten kennen. 

Men rekt zijn bestaan, men rekt het bestaan van het ene 
dierbare vaderland. Federalisme ? Nooit van gehoord, zegt Le-
fèvre en hij ontbiedt de provinciegoeverneurs om eens over de
centralisatie te spreken. Liever in het open en troebel watertje 
rond rf^ orovinciegrenzen van 1830 dan bij de federalistische 
klip 

Niet alleen Lefèvre heeft zijn handen vol met het vermijden 
van deze klip. 

Ook het Davidsfonds heeft méér dan de handen vol gehad 
op zijn laatste kongres om veilig op de open zee van het niets
zeggend en nietbindend geklets te blijven. De prefabrikatie van 
het he'e kongres heeft niet kunnen beletten dat bij de aanwe
zigen de federalistische tendenzen duidelijk naar voor zijn ge
treden. Het neutrale en voorzichtige boompje dat opgezet werd 
door dhr Borginon kon niet daaraan veranderen. In arren moede 
heeft het toch zo a-politieke Davidsfonds beroep moeten doen 
op een C.V.P.-volksvertegenwoordiger (tevens afdelingsvoorzit
ter van het Davidsfonds. wat voor een a-politieke vereniging een 
zeer eigenaardig verschijnsel is) om de sacrosancte eenheid te 
verdedigen. Waar inmiddels de simpatiën van de Davldsfond-
sers zelf zitten, bleek overduidelijk bij het daverend applaus 
voor iedere spreker die het federalisme verdedigde. Zeer tot on
genoegen van dhr Leo Fraeters, adjunkt-secretarls van het 
A C.V., die onlangs in de « Nieuwe Gids » beweerde dat, nu wij 
aVemaal van tijd tot tijd een haring bij onze boterham'hebben, 
federa isme t-otaal — maar dan ook totaal 1 — overbodig was. 

God hebbe zijn ziel 1 
14-y-6L 

Ffnïs Katangae 

EINDE DUBBELZINNIGHEID 
Het Katangese avontuur la afgelopen 

coals het moest afloften : einde van de 
« onafhankelijkheid » n» een poUtle-opo-
ra tie. 

Het was ondenkbaar dat wie dan ook in 
Kongo ooit vrede zon nemen met de af
scheuring van de provincie die van zulk 
belang is voor de ganse Kongolese ekono-
mie. Vanuit Leo en vanuit de Oostprovin
cie is men steeds met begerige blikken 
blijven kijken naar het wingewest van de 
« Union Miniere », waaf de sleutel lag 
voor de ievensmogelijlUieden van een on-
afliankelijk Kongo. 

Rond de oprichting van de staat Katan
ga heerst nog steeds geen klaarheid. Al te 
vaak heeft men het voorgesteld alsof in 
de tragische julldagen 1960 slechts Kataa. 
ga een oase van rust en vrede was geble
ven en dat juist de Katangese kaart ge
speeld werd om toch een deel van Kongo 
uit de chaos te redden. Het is echter be
kend dat de muiterij in Katanga heviger 
wa« dan elders in Kongo. Maar voor Ka-
tanga bleek men bereid tot een extra-in
spanning en op 11 juU 1960 werd een Ka
tangese « staat » boven de doopvont ge
houden. 

Deze staat heeft — tot vreugde van de 
filatelisten — reeksen postzegels uitgege
ven, maar verder is het met de onafhan
kelijkheid nooit gegaan. Er werd geen en
kel land — ook België niet ! — bereid 
gevonden om de nieuwe staat te erken
nen. » e onafhankelijkheid miste ledere 
juridische grondslag. 

Er dient trouwens aan toegevoegd dat 
de onafhankelijkheid evenmin gerecht
vaardigd kon worden door het zelfbeschik
kingsrecht der volkeren. 

De Katangese regering heeft steeds ge
steund op de Conakat; deze partij verkeer
de in een mlnderheldspozltle t.o v. da 
BaJoebakat die de onafhankelijkheid heeft 
bestreden. ^ ^ 

Op wat steunde de Katangese regering 
dan wel ? In de eerste plaats op de Belgi
sche dubbelzinnigheid. Zonder zich juri
disch aan Katanga te verbranden heeft 
België toch alles gedaan om er zich poli
tiek aan te verbranden. Het leger van de 
koperstaat werd Ingericht en uitgerust met 
Belgisch legermaterlaall; het werd gekoin^ 
mandeerd door Belgische officieren die 
voor de gelegenheid met een voor militai
ren verdachte bescheidenheid « technici » 
werden genoemd. Men zal zich in dit ver
band nog de incidenten herinneren om
trent de leveringen « per vergissing » van 
vliegtuigen en omtrent de te Leo onder
schepte wapensmokkel. 

In de regering - Eyskens was de Katan
gese lobby zeer sterk. Het zal wel geen 
toeval geweest zijn dat Tsjombé in België 
op dat ogenblik vooral gesteund werd door 
die ministers, wier belangstelling voor het 
Katangese zakenleven geen geheim was. 
Ook het hof heeft hiorin een rol gespeeld; 
men herinnere zich het bezoek van Tsjom
bé aan Brussel en het feit dat h i | te dier 
gelegenheid een hoge onderscheiding ont
ving. 

De regering Lefèvre - Spaak heeft nog 
een üjd in dubbelzinnigheid voortgeploe-
terd, maar reaiizeerde zich toch op tijd 
dat de dagen van Katanga waren geteld. 
Inderdaad werd op 21 februari 1961 door 
de Veiligheidsraad een rezolutie aangeno
men, waarin de U.N.O. - troepen in Kongo 
het recht kregen, in bepaalde gevallen ge
weld te gebruiken. Van op dat ogenblik Is 
alles volgens schema verlopen ; de U.N.O. 
zette de Kongolese leiders onder druk om 
de wettelijkheid te Leo te herstellen, de 
regering Adoela verkreeg de investituur, 
de onderhand elingsmogelJJkhed en met 
Katanga werden uitgeput o.m. tijdens de 
gekke episode van de gevangenneming van 
Tsjombé. 

Het was te voorzien dat nadien manu 
militarl zou worden opgetreden. 

De Belgische politiek t.o.v. van Kongo 
en Katanga is steeds dubbelzinnig en 
soms misdadig-dwaas geweest. Daaraan is 
nu een einde gekomen. Het optreden van 
de U.N.O. te E'stad moge dan al n=et vrij 
zijn van een bepaalde schijnheiligheid, het 
is niet aan de mislukkelingen uit de Wet
straat om daarover veel herrie te maken. 

En tenslotte is het finis Katangae ook ge
komen omdat de beheerraden van de gro-

T eef Koioot. ScMid en Zwoord van Vloonderen! Wr 

tt mUnmaatschapplJen in de Angelsaksl-
ache en Sliandinaafse wereld hun vertak-i 
kingen hebben. Zij, die een tijdlang de Ka
tangese kaart spelden, zijn verstandig 

genoeg geweest om zich tijdig te scharen 
bij de toekomstige overwinnaars. Langs 
die kant beperkt het verlies zich tot zéér, 
zéér weinig. 

Sinds het einde van de kemstop zijn de Russen met onver
moeibare Ijver terug aan paddestoel-eksperimenten bezig. Hun 
kernbommen ontploffen met de regelmaat van een uurwerk : 
beangstigend getik op de wekker van de wereldpolitiek. 

Het eerste atoomslachtoffer is ditmaal niet een Japans vis
ser geweest, doch wel een Noors kommunist. Bij de parlements
verkiezingen In Noorwegen verloren de kommunisten hun laat
ste zetel; de gewipte kandidaat verklaarde ontmoedigd dat de 
schuld daaraan lag btj Kroesjtsjev en zijn atoomexperimenten. 
Anekdotisch simptoom van het sinds een paar weken deerlijk 
gehavend Russisch prestige. 

De averij aan de Sovj et-propagandamachine Is ook gebleken 
tijdens en na de konferentle der neutralen. De « derde wereld » 
te Belgrado heeft het samenvallen van de konferentle en van 
het hernemen der Russische kernproeven dadellljk een kaakslag 
genoemd. Nadien is men er te Belgrado niet malser op gewor
den en na afloop der konferentle kreeg Nehroe (de zwaarste 
man uit het neutrale kamp) opdracht, op het Kremlin even te 
gaan vertellen hoe men er eigenlijk over dacht. 

Te Moskou begreep men dat het signaal niet meer op groen 
stond en men bond wat in. Kroesjtsjev verklaarde onmiddellijk 
aan de Indische staatsman dat hl] bereid was, de zaken eens 
met Kennedy te gaan bespreken. De Rus schijnt een onvermoei
baar reiziger-voor-de-peer te willen worden en heeft bij alle ge
legenheden wel een Topkonferentie In het zout liggen. Nehroe 
Met zich met de klassieke smoesjes niet afvangen en sprak klare 
taal. Te Stalingrad dan (een Stalingradse verklaring heeft al
tijd een speciale wijding) liet Kroesjtsjev tnsdt Weer'^eiis'''de 
vredesduif los en verklaarde hij dat alles met het nodige ge
praat wel In kannen en kruiken zal komen. 

Aan de andere kant van de oceaan kreeg Kennedy dhn Soe-
kamo en Keita op bezoek. Te Belgrado hadden beide heren op
dracht gekregen, het Witte Huls in kennis te stellen van de neu-
trallstische wensen en verlangens. Ook Kennedy deed het 
ka^mjes-aan en voorspelde dat de U.N.O. kortelings op belang
rijke en beslissende wijze zou dienen te bemiddelen, om ook 
Inzake Berlijn. 

Een en ander liet dhr Nehroe toe te verklaren dat de span
ning weer Is afgelopen en dat het oorlogsgevaar verminderde. 

Sinds 1946 is het nu reeds zo vaak hoogste alarmfaze ge
weest dat Iedereen berust in de komende dingen en dat zelis 
reeksen proef ontplof fingen nauwelijks nog gevoeld worden door
heen het pantser van apathie en fatalisme dat de meeste men
sen zich om het midden van deze eeuw hebben aangemeten. De 
meesten, maar niet de oude Britse filozoof B. Russell die maar 
weer eens op straat is gaan demonstreren tegen de kerndood en 

.wiens aktie bekroond werd met het martelaarsschap van acht 
dagen gevangenisstraf. Gevangenisstraf die méér dan gewoon
lijk nog gelegenheid biedt tot het opstellen van vurige protesten 
die — klein drama van de XXde eeuw — gedoemd zijn om ver
wezen te worden naar het domein van de politieke folklore, 
naast de pamfletten en protesten van wijlen de heren en da
mes anarchisten of sufragettes. 

De franse terroristen Inmiddels hebben het klaargespeeld, 
met 10 kg vochtige plastiek bijna evenveel lawaai te maken als 
heel het Kremlin met al zijn superbommen. De napalm-vlam
men op de weg naar Colomby-les-2-Eglises hebben het nog eens 
voor eenieder duidelijk gemaakt, hoe wankel het huidige Franse 
regime eigenlijk is. Het laat geen twijfel over dat het verdwij
nen van de Gaul's onmiddeMijk de deur voor de chaos zou open
zetten en dat in die chaos de kolonels hun zorgvuldig beraamde 
plannen zouden trachten te verwezenlijken. Met als gevolg bur
geroorlog of definitieve isolatie van Frankrijk. Maar het aan
blijven van de Gauile biedt nauwelijks gunstiger perspektieven. 
Het gaullistische regime wordt hoe langer hoe meer uitgehold 
en van dag tot dag blijkt duidelijker dat sinds de 13de mei 1958 
er feitelijk niet zoveel veranderd is in Frankrijk. Achter de gaul
listische fagade Is het puin van de 4de republiek onaangeroerd 
blijven liggen en op dit puin schiet de bloem van de O.A.S., van 
het plastiekavontuur welig omhoog. 

Men schrijft de Gaulle de bedoeling toe, thans een prezl-
dentieel regime naar Amerikaans model na te streven. Hijzelf 
zou dan de leiding van de regering op zich kunnen nemen. Maar 
waarom ? Na de nieuwe grondwet, na artikel 16 thans het pre-
zldentleel regime dat steunt op niets en niemand. 

Dat niets en niemand kan bevredigen. Dat niets en niemand 
kan bereiken. Dat de opperste vorm zou zijn van het gaullistisch 
Immobilisme. 

14-9-61. 



4 * 
DE VOLKSUNIE - N ' 37 - 16 SEPTEMBER '61 

Lezers ^c^nif</'m ons 

ONDUBBELZINNIG 
Onder deze hoofding verscheen in deae 

rul)rtek in het blad van 2 september JL 
een schrijven van M.H. over de houding 
der buitenkerkelijlten t.o.v. de IJxerbede-
vaart. 

Dit schrijven heeft talrijke reakties iilt-
ge.okt, zowel van katholieken als van bui
tenkerkelijken. Daarmee wordt de bedoe. 
line van deze rubriek gediend : een klank
bord te zijn voor wat gedacht en gezegd 
wordt in het nationale Vlaanderen, een 
platform te zijn dat — over bestaande 
meningsverschillen heen — gelegenheid 
Wedt voor een open, eerlijk en verhelde
rend gesprek. 

Het is ons een aangename vaststelling 
geweest dat — hoewel de pennen schfrp 
geslepen werden — de toon der Ingezon
den brieven begrijpend en pozltlef bleef. 

/utks bewijst dat de eerbied voor an
dermans opvattingen alleszins in de 
Volksunie geen ijdel woord is. 

Bed. 

GEEN SCHENDING 
Waarde M.H., 

De hervormingen die U voorstelt zouden 
de IJzerbedevaart herleiden en degrade
ren tot de zoveelste manifestatie van « nu 
rai het eens gaan veranderen ». Wp wil
len onze Vlaamse IJzerhelden In ere hou
den Daarom moet de H Mis er zijn Re-
naat De Rudder, de Van Raemdonck, 
Frans Vanderllnden, Lode de Boninghe 
en alle anderen eisen die supreme nage-
da<;htenls. Een volk dat voor zijn doden 
bidt is een groot volk. Zl] hebben het uit
geschreeuwd : « Nooit meer oorlog ! ». 
Daarom moet P. Callewaert zijn gebed 
voor de vrede bidden. Hun A.V.V.-V.V.K. 
moet op hun toren prijken Het IJzer-
kruis is geen verpersoonlijking van de 
Vlaamse grieven of verwezenlijkingen, 
maar een vermanend dodengedenkteken. 
Als die doden die voor ons. Vlamingen, 
gesneuveld zijn, op hun laatste rustplaats 
hun leuze A V.V.-V.V.K. wensten, dan heeft 
geen enkele Vlaming — wl] niet en U niet 
— het recht die wens te miskennen. De 
Heldenhuldezerkjes werden reeds eenmaal 
verbrijzeld. Wilt U nu de schending her
nieuwen ? 

W'J hebben geen blad voor onze mond 
genomen. U evenmin. Zulks bewijst dat 
wii a l len ' rechtgeaard mensen zijn. 

Vooruit dan voor een schoner, beter en 
Vlaams Vlaanderen Naar federalisme, al
len hand In hand. Gaa t dat ? Wl], katho
lieke Vlamingen, aarzelen niet • J a I 

U.D.B. - St. Greneslus-Rode. 
Refl.aktie : 

Akkoord, Ü.D.B. We menen nit de brief 
van M.H. te mogen opgemaakt hebben 
dat zijn antwoord op nw laatste vraag 
ern even krachtdadig « ja » is. Ander-
cüds zult U toch moeten uitgaan van de 
veronderstelling dat ook bij eerli.jke bul-
tenkerbelijken het oprechte verlangen be
staat, de Vlaamse IJzerhelden In ere te 
houden en te ijveren voor het « nooit 
moer oorlog ». 

GENIEPIGE STANDAARD 
Geachte Redaktle. 

Ik ben niet de enige vrijzinnige die ie
der jaar op de IJzervlakte staat. 

Ik kom er leder jaar terug, alhoewel Ik 
In geweten meen te mogen zeggen dat het 
me niet gemakkelijk wordt gemaakt. 

Het gaat hier niet zozeer om de doden 
relf als om de houdmg van het huidig Ko-
mitee. Ik ken de geschiedenis der Vlaam
se Beweging, Ik weet dat de overgrote 
meerderheid der gesneuvelde Vlamingen — 
en zeker de onder de Toren begraven Vla
mingen — katholiek waren. Er zijn ech
ter voor, onder en na de eerste wereld
oorlog ook talrllke vrijzinnigen geweest 
die voor Vlaanderen alles hebben geot
terd. Is hun offer minder waard ? 

Het A.V.V.-V.V.K. Is een historisch mo
ment uit de Vlaamse Beweging; het zou 
een grove onrechtvaardigheid zijn, het als 
dusdanig te willen verwijderen. Maar roept 
het Komitee niet telkenjare « alle Vla
mingen zonder onderscheid » op ? 

Vragen de katholieke Vlaamsgezinden 
zich nooit af of het feit van het uitge
sproken katholiek karakter der Bedevaar
ten niet mede te danken Is aan de be
scheidenheid der vrijzinnigen die, het doel 
hoger achtend dan de middelen, blijven 
komen en van him har t een moordkuil 
maken ? 

Er Is niet alleen de Bedevaart; er Is de 
sfeer er rond. Een tlpisch voorbeeld van 
klerikale onverdraagzaamheid en politie
ke kleinheid was wel het verslag van de 
katholieke « Standaard » dit jaar : er werd 
met waarlijk kleinburgerlijke geniepigheid 
In aangestipt dat één der mandatarissen 
der Volksunie slechts « na de mis » was 
gekomen 1 

W.V. - Leuven. 

Bedaktie : 
Inderdaad, W.V., Be Standaard was er 

als de kippen bij om (valse) munt te slaan 
nlt het feit dat één onzer mandatarissen 
even later kwam. 

We kunnen ons overigens slechts ver
heugen in het feit dat U één der vrijzin
nigen zijt die het <( doel hoger achten dan 
de middelen ». De bezwaren die U — en 
andere vrijzinnigen — hebt tegen bepaal
de aspekten van de IJzerbedevaart wor
den o.l. vooral gevoed door het feit dat 
in het Komitee godsdienst en politiek niet 
altijd nlt mekaar worden gehouden. Het 
Is inderdaad wel Juist (zoals V elders in 
uw brief schrijft) dat de geest van de 
IJzerbedevaarten geschonden werd en 
wordt door de zlrh katholiek noemende 
politiekers die de LTzerbedevaart hebben 
willen exploiteren, méér dan door vrijzin
nigen die telkenjare ondanks alles aan
wezig zijn. 

SIMBOOL 
Waarde Redaktle, 

De Vlaamse ontvoogdlngsstrljd Is niet 
een uitsluitend katholieke aangelegenheid. 
Neen I De IJzerbedevaart is ook niet uit
sluitend de Vlaamse ontvoogdlngsstrljd. 

De IJzertoren Is niet het zoveelste in de 
reeks oorlogsmonumenten, het Is een enig 
simbool van de Frontsoldaten. « A.V.V. -
V.V.K. » betekende voor hen méér dan 
vrede. 

Met genoegen heb ik vastgesteld dat de 
Redaktle zich heel aarzelend heelt uitge
laten als antwoord op het schrijven van 
M.H 

G.D - Alveringpm. 
Redaktle : 

Niet aarzelend. G.D., maar voorzichtig. 
Voorzichtig omdat wij enerzijds eerbied 
hebben voor de waarachtige geest van de 
I.T/ervlakte, eeest die niet mag worden 
vervalst, doch tevens begrip hebben voor 
benaalde bezwaren van vrlizinnigen wier 
VI.%ams-nationale trouw en eerlijkheid bo-
ven ledere schiin van verdenking dient te 
staan. Eenzelfde begrip <rouwens hebhen 
we gevonden in uw brief. 

LIJMEN 
Geachte Redaktie. 

Voor mij geldt de leuze In haa r geheel: 
A.V.V., maar ook V.V.K. ! Ik voel echter 
méér voor eerlijke Vlaam.sgezindei die 
stopoen bl] het A.V.V.. dan voor de C V.P.-
ers die zich In het Komitee hebben genes
teld met de bedoeling ons allen — kerke
lijke en buitenkerkelijke nat 'onalisten — 
met een vals V.V.K. voor hun winkel te 
Hlmen. De Mis en het Gebed voor de 
Vrede moeten er te Dik.smu'de blUven, 
daaraan mag niet worden getornd. Maar 
misschien zou er programmatisch een mid
del kunnen worden gevonden om na i e 
mis ook hen welkom te heten die kor/en 
voor het A.V.V. 

Want Ik meen toch dat. daar, op het 
graf van onze dierbaarste doden, de mo
gelijkheid moet bestaan om alle muven die 
ons scheiden omver te halen. Ik meen toch 
dat het mogelijk moet zijn. éénmaal per 
j aa r waarlijk één te zijn daar. 

De IJzerbedevaart Is tjedovaart en moet 
da t blijven. Maar ze Is ook gewetenson
derzoek. Men moet kunnen aanvaarden 
dat wij allen, katholieken en nlet-katho-
Heken, een geweten hebben; dat wij al
len de dwingende plicht gevoelen éénmaal 
per Jaar dit geweten te onderzoeken In 
aanwezigheid van onze grote doden. 

Beste M.H., oc* gij moet een Insóanning 
doen. Gij moet trachten te begrijpen dat 
te Dlksmuide de meerderheid der katho
lieken denkt zoals ik. WIJ zijn waarlijk 
geen achterlijke en bekromoen wezens. 
Wij achten uw A.V.V. essentieel. 

Neem gij dan vrede met ons V.V.K. dat 
— en zulks zult ge moeten toegeven — van 
In den beginne onvervreemdbaar bestand
deel was der Bedevaarten. 

K.S. - Brugge. 
Redaktle : 

En daarmee sluiten we de debatten. We 
onthouden er vooral uit dat de nationalis
ten onder de Bedevaarders wel van me
ning kunnen verschillen, doch de nodige 
eerbied weten op te brengen voor de me
ning van andersdenkenden. 

IJzerbedevaart en Volksunie zijn twee 
verschillende dingen. 

In de Volksunie alleszins Is er niet de 
minste plaats voor dubbelzinnigheid ; zij 
verenigt alle Vlaams-natlon;iIisten over 
de konfessionele grenzen heen. 

De gemeenschappeli.lke strijd van ker
kdijken en buitenkerkelLlken In de Volks
unie Is de beste waarborg voor de toe
komst van ons volk ! waarborg voor het 
geesten ik erfgoed van Vlaanderen, waar
borg tegen alle onverdraaezaamheid t.o.v. 
minderheden. 
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ANTI-FEDERALISTISCH OFFENSIEF 

DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

Het gesynchroniseerde offensief trg<-n 
federalisme gaat zijn gang. 

Men vraagt zich af welke richtlijnen de 
groepen rond de regpring.smeerderhcld ge
kregen hebiien. Het is In ied'-r geval een 
feit dat stelselmatig het fed:-railsme wo«lt 
afgebroken In de katolicke pers m — om 
andere redenen — eveneens in de socialis-
ttsche pers. 

Zelfs De Standaard doet zijn duit in het 
zakje. Opmerkelijk was ook dat het Da-
vldsfonds deze week weigerde halsstarrig 
Stelling te nemen. Dit heeft velen ont
nuchterd en ze tot de werkelijkheid terug
gebracht. En die werkelijkheid is dat het 
Davidsfonds als puntje bij paaltje komt 
eerst en vooral een katoHeke vereniging Is 
en bijgevolg niet altijd volledig vrij. De 
euforie van enkele maanden schijnt voor-
bij te zijn. De unitaire werkelijkheid Is er 
nog steeds. 

OE NIEUWE WEG 
NAAST » E KWESTIE 

In het maandblad van de Jong Socia
listen schreef P. De Buyser een arlikel 
waarin hij betoogt dat de Konferentic der 
J.S. (24 sept. a.s.) plaats heeft om uit de 
dubbelzinnigheid te geraken. Hij schrijft 
o.m. : 

« Indien we — zonder enige dubbel
zinnigheid — zeggen wat we willen — 
en dat is zeker geen politiek, sociaal 
of economisch federalisme ! — dan 
zullen de voorstanders van dit stel
sel of hun meelopers geen reden tot 
Jubelen hebtjen 
Terwijl alle grote problemen, /.owci 
economi.sche en sociale, In het licht 
van een Europese gemeen.schap moeten 
worden gezien, terwijl hel patronaat 
zich op Europees vlak heeft georgani
seerd, is elke versnippermg, zowel m 
de schoot der landen-leden als in de 
schoot van de socialistische arbeiders
bewegingen uit den twze. 
Als socialisten richten wij ons immers 
naar steeds gi'oter wordende gemeen
schappen. 
Voor Vlamingen en Walen zijn, econo
misch gesproken, geen oplossingen te 
vinden die buiten het kader van Bel
gië liggen. Mei het oog op do gemeen
schappelijke Maikt wordt elke ver
snippering binnen dit kader een ver-
liespos; ». 

Red. : Dat is inderdaad ondubbelzinnig. 
Maar is dit wel de houding van ALLE 
Jong-Sociallsten " 

DE NIEUWE GIDS 
ABSURD 

In de Nieuwe Gids van 8-9 whreef I/eo 
Fraetcrs, adjunkl-secretaris van het A.C.V, 
een artikel tegen federalisme, dat hij in 
België absurd vindt. Hij vestigt er noch
tans de aandacht op dat hij niet spreekt 
in naam van het A.C.V. Hij besluit zijn 
artikel met de volgende woorden : 

« Enige weken geleden werd in 'lit 
land gewezen op de fundamentele 
noodzakelijkheM voor de socialisten 
hun eenheid te bewaren. De vroegere 
Belgische Werklieden Par t ' ] , de Syndi
cale Commissie, waaruit het A.B.V.V. 
gegroe'.d is, het socialistisch verzeke
ringswezen hebben hun succes hoofd
zakelijk te danken aan hun eenheid. 
De grote socialistische leiders van 
vroeger : Vandervelde, De Brouckère, 
Anseele, C. Huysmans, Comeel Mer-
tens, Destrée, Buset en zoveel andere 
hebben de éénheid van hun partij In 
het Belgisch staatsverljand steeds als 
een axioma beschouwd. Wij geloven 
dat deze eenheid in het algemeen be
lang behouden dient te worden. Het Is 
toch opvallend dat vooral uit de con-
sei-vatieve en reactionaire hoek met 
welgevallen uitgekeken word*- naar de 
verdeeldheid van de socialisten. Dit 
moet ledereen doen nadenken die met 
de .sociale vooruitgang bekommerd is. 
Wij hopen dat de socialistische kop
stukken zelf uit deze feiten de no-Jige 
concLusles zullen trekken ». 

Eed. : Eerst en vooral is het eigen lar-
dig dat hij a.h.w. de soc'alisten praamt 
om op het unitair standpunt te blijven. 
Zou dat werkelijk alleen ingegeven zijn 
door zijn bezorgdheid om de sociale voor
uitgang ? 

Bovendien kan men op zijn bewering dat 
de reaktionairen de verdeeldheid der socia
listen wensen antwoorden dat de kapita
listen evenzeer gediend zijn met het be

slaan van het A.C.V. als concurrent van 
het A.B.V.V. En zeker kan men er niet 
uit besluiten dat de konservatieven daar
om voorstanders ronden zijn van het fe
deralisme. Ze zijn er integendeel de erg
ste vijanden van. Daarom o.m zollen zij 
wel met welgevallen het artikel van Leo 
Fraeters hebben gelezen. 

lie Standaard 
GELUKKIG... 

« Het kongres van het Davidsfonds 
zondag te Leuven ia ongetwijfeld zeer 
bewogen geweest. Het tema van de ver
gadering, die in het. teken stond van 
bezinning over federalisme, was daar 
aanleiding toe. Tijdens de bespreking 
die volgde op de twee referaten. Is 
duidelijk tot uiting gekomen dat oolc 
In de David.sfondskrlngen de federalis
tische gedachte is doorgedrongen Ver
scheidene sprekers kwamen er voor 
uit dat, naar hun mening, het Davids
fonds een meer uitgesproken federalis
tische houding aan de dag diende te 
leggen Een woordvoerder die stante 
pede een stemming ten gunste van het 
federalisme wilde uitlokken, werd fel 
toegejuicht 

De leiding van liet Davidslonds heeft 
er nochtans goed aan gedaan op deze 
uitnodiging niet in te gaan. Het past 
een apolltieke vereniging als het Da-
vid.sfonds met zicli uit tp spreken over 
federalisme als politieke staatsstruk-
tiiur, zijn statuten en /ijii verVedcn 
.sluiten dit uit Het hoofdbestuur heeft 
blijk gegeven van moed door het fe
deralisme als onderwerp van zijn kon
gres op de agenda Ie nejneti, maar het 
heeft wijs geoordeeld het zwaartepunt 
van de besnreking te leggen op de mo
ge'ijkhrden en de vennoedelljke gevol
gen op kultiireel en ekonomlsch gebied 
van een inrichting van de Belgische 
staat op federale basis Het heeft; 
hierdoor aan de politiek en In de eer
ste nlaat* van de kristeliikc, Vlaamse 
gemandateerden een ' dui'iolijke vin
gerwijzing gepeven. dat het hoog tijd 
wordt dal, het pre'-iVem ernstig In stu
die woT-dt genomn . In de nog vrij ge
nuanceerde besluiten die door <le al
gemene vergadering werden goedge
keurd, zal men leeds stof vinden voor 
een eerste onderzoek ». 

Rsd. : En maar studeren.. Er is al zo
veel l>egraven in studiecommissies. Maar 
wanneer eens HANDELEN, Standaard ? 

Of is 131 .laar geduld nog te weinig ? 

LINKS 
« Wij staan op het standpunt da t zo 
niet het radikale federalisme, dai^ 
toch een verregaande federallzerlng 
van het s taatsapparaat de beste oplos
sing biedt voor het normallzeren van 
de Vlaams-Waalse verhoudingen. Ze
ker is het zo, dat In kultureel opzicht 
het ideale einddoel de voltedlge kul-
turele autonomie moet zijn » 

R°d. : Zal « Links » zijn standpunt t.o.v; 
het federalisme laten horen op de konfen 
rentie van A- .Tong-S«ciaTiston ? 

DE GAZET 
In De Gazet hield D.W. <en pleidooi 

voor bet onverwijld doorvoeren van de ze-
lelaanpassing. Hij schrijft o.m. : 

« De tegenstanders van ie zetelaan-
pass'ng zouden thans willen dat dit 
probleem wordt verschoven, tot men 
in het parlement over het federalisme 
zou kunnen praten. Ons tuitwoord 
daarop is dat het parlement gerust al 
dlrekt over de wijziging van de staats-
struktuur mag handelen, doch dat het 
koppelen van de zetelaanoasslng aan 
de struktuur van de staat geen axio
ma Is. X)f België nu een unitaire of 
een federale staat Is, de zetelaannas-
.sing blijft even dringend en onmis
baar. Zelfs in een federale staat is er 
Immers een vertegenwoordigend li
chaam nodig, dat wordt samengesoeld 
OD ijasis van de evenredigheid, dat de 
weersniegeling is van de echte b-^vol-
kijigsverhoudingen. Anders is het geen 
demokratisch stelsel, men vergete het 
niet ». 

Red. : Inderdaad. Zolang België unitair 
is dient men er in Brussel alle konsekwen-
lies van te aanvaarden, ofwel niet talmen 
met federalisme. 

F.M. 

Voor betere Kolen [ 
tel... alle Vlamingen i 
(Anhverpen en omgeving 30 Km) • 

op n 74.91.39 j 
Jos van Alphen j 
Heide : 

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
SJqUMMAliUSSTR. 28-30 ANTWERPEN - TEL. 32.94.77 
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15 uur te Aalst 
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RHECHELEN 
De kontinuitelt van de Dietse Jeugdbe

weging werd te Meclielen op grootse wijze 
voortgezet zaterdag avond 2 september, te 
20 uu^ in de salons Van Dijck de Merode-
straat 

Niet minder dan 100 geweztn Jeugdlei
ders en leidsters van de Dietse Blauwvoet-
vendels (« oude garde »), waren hier vere
nigd 

Onder de aanwezigen vermelden wiJ in 
de eerste plaats de letterkundige Andries 
Bogtiert de heer Albert Aelbers voorzitter 
van deze avond Roger Marievoet Jos Ar-
dies Pons Van de Werf Lode Vervoort, 
enz enz 

In een lyrische toespraak verwees de hr 
Aelbers naar de eeuwige waarden van on-
re ieugdldealen 

Hoogtepunt van de avond was wel de 
overhand'glng van kopers en cvmbalen 
van de vooroorlogse Blauwvoetvendels l a n 
een afvaardig ng van de hedendaagse 
Blauwvoetvendels (Vlaams - Nationaal 
Jeugdverbond Mechelen) Dit ter oprich
ting van een nieuwe muziekkapel te Me
chelen 

De vendeljongens werden luid toege
juicht door de « ouderen » De schaarlel-
der dankte ontroerd 

MECHELEN 
Op zondag 17 september wordt een zang

avond ingericht in de bovenzaal van het 
f Volksbelang » te Mechelen Treden op 
het € Werkchor Orenstem en Koppel » uit 
Hattingen en Laurent Carpentier, bari
ton De algemene leiding berust bij Hans 
Llebe Toegangskaart 20 P 

Begin 19 uur 30 Ten zeerste aanbevolen 
»an al onze leden en sympatlsanten 

Zondag 17 september : kolportagetocht 
door Mechelen 

Deelnemers meJden zich om 10 uur op 
de Grote Markt voor het Stadhuis. 

TURNHOUT 
Op 9 september 11 had in t Het Linden-

hof » te Turnhout, de stlchtlngsverga<la-
ring plaats van een afdeling van de Bond 
van Vlaamse Reserve-officieren Op de 
agenda stond naast een bespreking ook een 
voordracht over «Wat is en wil de B V R O » 
en « Het leger de natie » onderscheldelijk 
door de algemene voorzitter R Prickel en 
res. Majoor F. Tanghe De bond van re-
serve-<rfficleren levert goed werk. 

ANTWERPEN 
BEIANGRIJKE VOORDRACHT 

De reeds zo gunstig gekende Antwerpse 
c Kuituur en Ontspannlngsknng TYL » 
Tangt zijn winterwerking voor het seizoen 
1961-02 aan, nu zaterdag a s 16 dezer o-n 
JO uur in het lokaal « Peter Benolt » Pran-
krijklei 8 te Antwerpen, met een voor
dracht door de Heer Volksvertegenwoor
diger Reimond Matthevsjens die als on-
de'-werp koos « De Guldenaporenslag -
Historisch » Het spreekt vanzelf dat alle 
strijdende Vlamingen deze zeer belangrij
ke snreekbeurt zullen willen bijwonen. 

Nadien : gezellig samenzijn 
Toegang vrij I 

NOORDERKEMPEN 
KOLPORTAGE EKEREN 

De eerste kontakten te Ekeren waren 
meer dan bemoedigend i Op een paa'- uurt
jes werden 162 niun-ners verspreid ab ge
maakt en mensen warm gestoomd voor de 
€ Mars 00 Brussel > 
K4PELLEN 

Zondag a s 17-9-61 verzameling vanaf 
9 uur aan de kerk te Kapellen voor de 
ko'D van V M O - N K alhier 
SCHILDE WIJNFGEM 

Ko portage op 24 9 61 
MARS OP BRUSSEL 

Heel de Voorkempen is hiervoor in be
roering 

Tientallen kentekens werden reeds ver-
8p>-eid en tatekenmgen voor de bussen ge
noteerd (45 P) 

VU-Schilde stichtte, samen met ge
meentebestuur en kultuurverenigingen 
een aktiekomitee V U Schoten zal de ge
meente interpelleren over het uitblijven 
van initiatieven David"!fonds Brasschaat 
heeft ook de wagen aan 't rollen gebracht 

Plakbrieven zfjn te verkrijgen op het 
V M O - S e k r : Grote Singel, 105, Schoten 
OPROEP 

De V M O - N K zoekt 2 of 3 goede spre
kers om 's zondags de mikrofonlsche pro
paganda te voeren Zo gewenst, volledig 
diskretie Telefoneer 52 41 45 

Vlaamse studenten waar bdijft U 7 Moe
ten de Vlaamse « proleten » alleen het 
werk opknappen ' 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Tak Voorkempen Het Sekr werd 
door onze vriend Theo Le Jeune overge
dragen aan Mevr Venken Grote Singel 
105 Schoten Talrijke nieuwe toetredingen 
volgden reeds 

Tak B'-asschaat Onze vriend Blom-
me neemt hier de oprichting op zich 
Adres Noel Blomme Miksebaan 264 

Het i<! onlogisch dat wij on/e bijdragen 
verder sturen naar de nevenorganlzaties 
van de kleurpartijen ! Met ons eigen geld 
worden tijdens de kieskampanje onze pro 
pagandisten BBKAMPT en BEVOCHTEN 
altijd figuurlijk en soms letterlijk (me
mento Brecht 26-3 611) 

Er is voor U maar één Ziekenkas de 
Vlaamse ' 

En zij biedt u MINSTENS dezelfde voor
delen En on7e propagandisten regelen al
les voor U bij TJ thuis in Uw zetel I Stelt 
dus geen dag meer uit ' 

OEURNE 
Afdeling Deume richt een Vlaa-ns Na 

tionale harmonie op Men vraagt hiervoor 
Vlaamse Nationale muzikanten uit Deur-
ne Antwerpen en de agglomeratie 

Adressen op te geven bij Ghoos, Torre-
mansstraat 12 Deume 

KONTIGH 
o p 2 .<)eptember greep de stichtingsver

gadering der afdeling Kontich plaats 
De vocxrzitter opende de vergadering met 

een inleidend woord, hij dankte vooral de 
werkers van het eerste uur 

Het woord werd verleend aan de pen
ningmeester van Mortsel die een bondig 
overzicht gaf van de werking van de Volks
unie 

Daarna werd een definitief bestuur sa
mengesteld 

De voorzitter verklaarde nog dat de dem-
van de Volkstmie Kontich op sociaal ge
bied opensrtaat voor elkeen 

MERKSEM 
Door de plaatselijke Vlaamse Kring 

« GROENINGHE » wordt op zaterdag 7 
oktooer te 20 uur een gezellig samenzijn 
met bal ingericht In de nieuwe feestzaal 
« Sphinx » Bredabaan, 712 714 

Deze zaal is gelegen aan de Oude Bar-
reel in het centrum van Merksem 

Het orkest « Herman De Decker » 
spee'lt Deelname in de onkosten slechts 
20 F 

Kaarten te verkrijgen bij de kernleden 
en In het lokaal t Het Loze Vlssertje », 
St Bartiiolomeusstraat, 118 

BOOM 
Op donderdag 31 augustus had te Boom 

de stichtingsvergadering van de plaatse
lijke Volksunieafdeling plaats 

Volksvertegenwoordiger Mattheyssens en 
«rrondissementssekretaris Herman Bos-
mans woonden de vergadering bij 

Een voUedig bestuur werd samengesteld 
en de eerstkomende werking werd uitvoe
rig besproken 

Als eerste aktlvlteit van de nieuwe afde
ling melden we een reuze-afflchenslag In 
gans de Rupelstreek voor de komende 
« Mars op Brussel » 

AMe belangstellenden worden verzocht 
zich zo vlug mogelijk met een der volg '^-
de personen In verbinding te stellen • 

Meuleman Magda of Odette, Prans De 
Schutterlaan 17 Boom 

Van Den Bossche Peter Benoitstraat B, 
Boom 

Van Linden Lode, Antwerpsesteenweg 
43 Reet 

De Wit Wim Antwerpsestraat 8, Boom 
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BRABANT 

BRUSSEL 
Op woensdag 13 september j l had te 

Brussel tn het V T B -bondsgebouw de stich
tingsvergadering plaats van de Brusselse 
afdel'ng van de bond van Vlaamse reserve
officieren De bijeenkomst werd geleld 
door de voorzitter van de bond de heer R 
Frickel 

Deze aanp>ak van de B V R O is bizon-
der belangwekkend 

Wij hopen dat zij In hun opzet mogen 
slagen 
AFSCHEID VAN EEN GOED 
PROPAGANDIST 

Onze vinnige propagandist Erik Hoste 
uit Sint-Joost heeft Brussel en zijn mak-
keis van de plak- en propagandatochten 
veilaten om als novice bij de Peter Domi-
nikanen zijn Intrede te doen HIJ was voor 
ons een goed kameraad en e tn schitte
rend propagandist wij wensen hem een 
vruchtbaar kloosterleven 

MOLENBEEK-JETTE 
Op zaterdag 23 september richt Jong-

Volksunie afdeling Molenbeek Jet te een 
eerste kontaktvf rgaderlng in Alle Jonge 
mensen uit de Brusselse omgeving worden 
h erop vriendelijk uitpenodlgtl De verga
dering zal plaats hebbt n in het café « In 
het land van Aalst » Kardinaal Mercier-
plaats te Jet te Als spieker treedt op de 
Horr Bob Maes AanvTng 20 uur st 'pt 

ASSE 
De schone groep propagandisten die op 

10 september ons blad verkocht in Meicn-
tem en Opwijk heeft mot ruim 50 bladen 
onze rekordverkoop van Halle overtroefd 
Het nieuwe en haast onwaarschijnliike 
verkoopscijfer 184 verkocht op andeihalf 
uur tijd, werd ber«Btt 

SINT MARTENI BODEGEM 
Op zondag 17 september om 17 uur 30 

zaai P Van der Borght, Stationstraat : 
grote volksvergadei ing gehouden door • 
Meester Daniël DBCONTNCJK, volksverte
genwoordiger, Achiel VAN MALDEREN, 
bedlende, Louis DE COSTER architekt 

Overzicht van de \naamse strijd door J 
Steegmans 

NINOVE 
Afdelmg Nmove in samenwerking met 

Denderleeuw verkochten met hun laatste 
propagandatocht zo maar 151 bladen, 
maakten 3 nieuwe leden en 2 Pbonnem'^n-
ten 

De gratisbedehng \&n huls tot huis van 
5500 Volksuniebladen werd door onze moe 
dige V M O jongens met sukses uitge
voerd 

500 aanplakbrieven van de mars op 
Biussel vonden hun geschikte plaats te 
Ninove en omgeving 

Op zondag 1 oktober verwachten we een 
flinke opkoms' van onze V M O leden op 
het gewone uur en plaats \'oor onze vol
gende kolportagetocht 

A N Z - ZANGFEEST 
Het A N V - Limburg dat zowel Over

maas als Belgisch en Nederlands Lunboig 
omvat richt op 34 september e k een zang
feest In te Maastricht In de Grote Staar-
zaal (Veldekeplem) te 14 uur 30 

Wij kunnen reeds melden dat A PreiU-
homme zal dirigeren en het vendellers-
korps van Nijlen zal optreden Alle Lim
burgers houden deze dag vnj 

GENT 
V M O . 

Het dan?selzoen te C3ent wordt geopend 
met MIS V M O bal Aangename verras-
smgen zijn voorz'en Houdt nu reeds de 
datum van 7 october vrij om met ons de 
beentjes te reppen In het Vlaams Huls 
Roe'and 
S O S 

Dringend munitie nodig De werking in 
het Gentse dreigt spaak te lopen wanneer 
er geen beter vervoer komt 

Ieder van ons zal zeker het zijne bljdra^ 
gen, zodat ook hier een nieuwe radiowa-
gen komt Stort uw penning op pyostgiro 
5974 54 van Rik De Paepe, Bergwegel 58, 
Merelbeke Of bezorg uw 8t° m persoonlijk 
aan volksvert Leo Wouters, Knjglaan 118, 
Gent 

AALST 
VOOR K4DERDAG 

Alle kaderleden van de prov Oost-
Vlaanderen worden dringend uitgenodigd 
tot d« kaderdag vaa zaterdag 7 oktobw te 

DENDERLEEUW 
Op zondag 10 september werd een kol

portagetocht gehouden door enkele stra
ten der gemeente. 

Meer dan 150 nummers werden ver
kocht 

fM W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
TENTOONSTELLING 

Kunstschilder Gaston THEUNYNCK 
Stelt te Brugge m het Concertgebouw, St 
Jacobstraat, zijn werken ten toon vanaf 
9 september tot 25 september 

De plaatselijke afdeling van de Volks
unie richt een geleid bezoek in op zondag 
24 september te 10 uur (het bezoek van 
17 september vindt niet plaats) 

Verzamelen aan de Ingang van het Con
certgebouw 

Wij rekenen op een grote belangstelling 
STUDIFVERGADERINC DFR 
V U -JONGEREN 

Alle leden en simpatisanten worden uit
genodigd tot de Etudievergadering die 
plaats heeft te Brugge op zondag 17 sep
tember te 10 uur 80 In het lokaal « Vlte-
singhe » Blekersstraat 2 

Een gekend spreker zal het woord ne
men Debat na de spreekbeurt 

Ook ouderen zijn welkom 

ROESELARE 
TIELT 

Het arrondissementsbestuur is als volgt 
samengesteld 

Voorzitter Antoon DE 8IMPELAERE 
Rocjelare 

1ste Ondervoorzitter : Oaspard DE-
GROOTE, OoKtrozebeke 

2d« OndervooiTitter Albert BEKAERT, 
Izegem 

Sekretaris Staf VERMEIRE Wakken 
Penningmeester Ir LIPPENS Oostroie-

beke 
Propagindaleider R VAN WONTER-

GEM OoRtro7»beke 
Coördinatie Jeroom HUYGHE Roese-

lare 

MARKE 
Op zondag 3 septomber 11 start te de eer 

ste ko'po'-iagctocht te Marke Ontvangst 
door de bevolk'ng heel goed, resultaat 
schitterend (82 niunmers) ' 

LAUWE 
Kolportagetocht te Lauwe op 17 9-1961 

Samenkomst aan de kerk t« Lauwe om 
8 uur 30 Voor vervoer bel op volgende 
nummers 220 83 - 109 85 - 109 37 Kortrijk 

DIKSMUIDE 
Bij het koiten van de dagen wordt het 

vertrekuur voor de kolportagetochten één 
uur venroegd dus op 14 uur vastgesteld 
ZATtRDAG 16 9 61 

Samenkomst in het Vlaams Huls, IJz*r 
laan 83 

Verl ek o n 14 uur voor huisbezoek n 
en ko poriage naar Esen - Zarren - Kier 
ken en Woumen 
ZATERDAG '50 9 61 

Vertrek (VI Huis 14 uur) voor kolpor-
tage naar Pervyse Stijveken-skerke -
Keiem en Beerst 

Te beginnen met oktober wo-den de kust-
gemeenten en de nabij de kast gelegen ge
meenten bezocht 

Oostende - Middelkerkc en Gistel dienen 
van nu reeds hun ploegen samen te stel
len OndeiTichtingen volgen 

ilili^iïll!ilh5 

ZOEKERTJ 
Jong meisje 22 jaar zoekt passende 6e-

trekkmg als bureelbediende telefonuste of 
helpster m apoteek Liefst omgeving Ou
denaarde, Ronse of Gent 

Kleermaakster - thuiswerkster vei langt 
dames confectiewerk te aanvaarden 

Schrijven bureel blad A W of telef 
5100 79 Gent 

GEBOORTEN 
Bij het gezm Jef van Balen-Vroom werd 

een Hildegartje geboren 
Aan onze voorzitter van het kanton Neer-

pelt en aan Mevrrouw onze hartelijkste ge
lukwensen 

Bij de heer en mevrouw Hugo DEV08 
te MORTSEL bracht de ooievaar een der
de kindje — een flinke zoon die de naam 
« GUNTER » ontving 

Aan de gelukkige familie DEVOS, onze 
oprechte gelukwensen 

- DIENSTBETOON -
ANTWERPEN 
Z'ITUAG 

Voortaan houdt Reimond Mattheyssens 
zijn spreekuur op de 3de vrijdag fler 
maand (en niet de 2de t te 20 uur In eale 
Peter Benolt, Prankiilklel 8 Antwerpen 

ANTWERPSE POLDER 
Uiensbetoon door Staf de Lie op tele 

fonische afspraak Tel 73 60 83 

AALTER 
Elke zaterdag provincieraadslid D V 

d Kerkhove Brugstraat 5 

ST. MARTENS 
Vanaf deze maand richt de VU 

arrondissement Brussel sociaal dienscbe-
toon in te St Martens-Bodegem Zlt4ag ; 
elke eerste donderdag van de maand van
af 20 uur in tiet lokaal : « In de Sarm» », 
Stationsstraat bij dhr Massage Dit so
ciaal dienstbetoon wordt genouden door 
volksvertegenwoordiger D Deconinck of 
door Achilles Van Malderen, sekre arls 
Van de Vlaamse Ziekenkas 

DIKSMUIDE 
SOCIAAL DIEN^IBLTOON 

Te beginnen 2 oktober a s zal volksver-
ti genwoordiger Dr Wouters ledere eerste 
maandag van de maand, zitdag houdm In 
het Vlaams Huis te Diksmujde, Ijzerlaan 
83 om 19 uur 

BRUGGE 
Getrouw aan de stelregel • zitdag elke 

laatste zaterdag van de maand zal senator 
Diependaele ZITDAG HOUDEN In de her
berg « viissmghe », Blekersstraat 2 Brug
ge van 18 uur 30 tot 19 uur 30 

LIEDEKERKE 
D I E N S I B E T O O N Ititdagen) 

r e beginnen van 16 september e k zal 
dooi een onzer afgevaai digden zitdag ge
houden worden elke DERDE ZATERDAG 
van de maand van 18 tot 20 uur, in het 
lokaal « 't KAPELLEKE » bij Janssens In 
de Opoerstraat 

GENT 
ledeie vrijdag van 20 tot 22 uur lokaal 

Ro land volksvertegcnwoordtgOT Leo Wou
ters 4de zaterdag van 1» tot 17 uur locaal 
Roeland eveneens door volkivert Leo 
Wouters 

NIEUWPOORT 
SOCIAAL D I E N S I B I I O O N 

Onze vriend Mertens Louis Canadalaan 
Nieuwpoprt stelt zich ten dienste van on
ze vissers voor het oplossen van aJ hun 
moeilijkheden 

JETTE 
Sociaal dienstbetoon le CP "e woensdag 
der maand In herberg «Het land van Aalst» 
Kaïdinaai Merclerplaats te Je t te 

KORTRIJK 
In het Vlaams Huis, Oroeningestraat 19 

te Kortrijk met ingang van ds maand 
september hebben hun zitdagen : 

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

3de zaterdat »an de maand van 4 tot 6 
uur de hr Vandenbulcke, Herw>n Juridisch 
raadgever en de hr Wénes Wllly, fiskaal 
raadgever 

LIER 
Cafe « Eikenboom » Maikt, elke late 

en 3de donderdag der maand van 13 uur 15 
to» 14 uur 45 Ludo Sels. 

MALDEGEM 
3de zaterdag der maand lokaal Schouw 

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

MERELBEKE 

Op 5de van herfstmaand 1981 kreeg Hll-
deke 'n zusje, 't werd INGE gekerstend 
Aan Matirlts en E s Vanderbruggen op 
c Dletbrand > onze oprechte wensen I 

4de zondag der maand, café Kantientje, 
Merelbeke statie prov Jos De Moor 

MECHELEN 
Elke eerste maanaag van de maand van 

1"» uur 30 tot 20 «ur 30 voiksr R Mat
theyssens C!afe Beffershof Befferssiraat 
Elke eerste vrijdag van de maand van 
19 uur tot 20 uur Wim Jorissen 

Dagelijks op afspraak bij arr. voorzitter 
Ir Oskar Renard, Hoveniersstraat 24 Me 
chelen Tel 015-13314 

DUFFEL 
Iedere donderdag 16-17 uur bij Van Lo

ven Kerkstraat , Ludo Sels prov raadslid 

KONINGSHOOIKT 
Cafe van.den Wyngaert, Dorp IBke eer 

ste en derde donderdag van 19 «ur 30 tot 
14 uur 30 Ludo Sels 

ST. AMANDS 
Dagelijks ten huize van gemeenteraads

lid Frans van de Moortel E Verhaeren-
straat 14 Tel 092 323 94 

HEIST OP OEN BERG 
Ten huize van de heer J Hermans Ble 

korf straat 3 

DIKSMUIDE 
123 sexies en kiesrecht. 

De kameraden van Smt Krnis die nle' 
of slechts licht gestraft werden zij die een 
straf van 3 jaar, of meer doch minder d»n 
6 jaar hebben behouden ook de ande ' 
gevallen kunnen op het Arr SekretarUu 
IJzerlaan 42 Diksmuide Inlichtingen beyo 
men over de event^ieel te treffen maf»t-
reeglen om hun kie^echt terug te bet -
men De Arr Voorzitter Jan De Bondt «1 
hen alle nuttige m'ichtingrn verschafft-

BRUSSEL 
DIFNSTBFTOON - KIESRECHT 

Stnur Uw adres naar M. Vandamme, /« 
Lambiottestraat 133 Brussel 3, en C <- • 
vangt per kerende post enkele zeer niif 
inltchtineen aangaande bet gcwifzigde 
tikel 123 sexies, samen met een model > 
brief atn rechten en kiesrechten teruK 
vragen 
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HUIS MiGDA 
H O O G S T R A A T \5'' en 17 - A N T W E R P E N 

-^ Slaapkamers - Eetkamers 
•^ Salons - Kinderwagens 
-^ Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

^ K o n t a n t - K r e d i e t 
i OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

HERMES 
SCHOOL 
54, ZUIDLAAN 

211, M. LEMONNIERLAAN 
rEL. 11.00.33 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSEN 
STENO- en DAKTYLOGRAFIE 

In vier talen 

B O E K 
SOCIALE 

H O U D E N 
WETGEVING 

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

HANOELSCORRESPONDENTIB 

De School waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

BETER en VOORDELIGER 

Wte Gent bezoekt. 

Het stadhuis bewondert. 

loopt zeker even aan bif RIK, 

in café «RUBENSHOF» 

BORLUUTSTRAAT 13, GENT 

VERDIEN MEER 

5.000 i 10.000 F p.m. kunt U 
biiverdienen mits 2 i 3 avonden 
p week werk vr. public organ. 
Geen schrijfwerk. Ernstig, ontw, 
yoorultïtr., wonen. Brab., Limb., 
O.VI. Vr. Inlicht. : schrlif aan 
postbus N' 4 te Leuven 3. 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJE. 

of een pracht 
van een bontmantel t 
Wendt U vol vertrouwen 
tot het huls 

W. CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
EHERBEEK • BRUSSa 

TEL.I 48.37.01 
Alle Inlichtingen 
op verzoek 

>s»w 8( 

Scliuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet ie 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet ^ 512767) 

.STAR: 

Cewatteerde bedspreien 

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. 

(. 

SCHELDE- RIJNYERBIHDINGd) 
Krachlversnippering in Antwerpse haven 

D eze artihelen-reeli handelt over een indusïrtële bedrijvigheid, waarover 
zelfs betwisting bestaat of het al dan met een industrie is, en die derhalve 

als « farent pauvre » behandeld wordt; nl. HET VERKEER en dan in zijn 
breedste zin. Bewijs dat het alt t •parent pauvre » behandeld wordt vinden 
wi] terug in het feit dat, bij het opstellen van het verdrag van Rome in 19-52 
(de zogezegde grondwet van de E.E.G.), onder hoofdstuk IV het verkeer m 
tien nietszeggende a/rtikelt behandeld wordt. Wat reeds aanleiding heeft ge
geven tot nu reeds jaren aanslepende diskussies met betrekking tot seeaus-
nahme tanefe, niet publiceren van vervoertarieven, steunpolitiek, diskrimi-
natie van vlag, onrechtmatige tolvorderingen, enz... Nu zeer onlangs, nl. op 
21 april 1961, werd in de Frarvie pers het bericht verspreid dat een memo
randum werd opgesteld door de komm/issie van de E.E.O., waarvan de titel 
alleen reeds tekenend ii : « Memorandum, richtlijnen verstrekkend tot het 
oprichten van een gemeenschappelijke vervoerpolitiek ». Het dokument zegt 
uitdrukkelijk dat het geen formele voorstellen doet, doch slechts moet dienen 
als bazis voor verdere diskussie. Het is een vaststaand feit dat alle landen, 
zich het recht zullen trachten voor te behouden een eigen bescherrnende poli
tiek te blijven voeren. 

Verkeer echter gaat nauw tarnen met industrializatie en neemt een even 
snelle alt grote uitbreiding. 

Verkeer la niet scheppend, niet voort
brengend. Het is enkel een leveren van 
diensten tegen betaling. En het is deze 
betaling, die de aenuwknoci? vormt van al
le transport, de prijs ervan zal determl-
nerend zijn voor de weg, die de te ver
voeren goederen zullen volgen. In felta 
vertegenwoordigt deze faktor In de bere
kening van de kostprijs van goederen een 
post van zuivere onkosten en moeten de
ze in het belang van de voortbrenger, ten 
einde hem toe te laten een konkurentle-
strljd te voeren, zo laag mogeUJk gehouden 
worden. Dus wordt er gezocht zoals hier
voor reeds vermeld, naar de goedkoopste 
weg voor het voortransport, de goedkoop
ste haven en de laagste zeevracht. Theo
retisch zijn de zeevrachten voor de Dun-
klrk-Ha-nburg range in kooferentleverband 
dezelfde. 

yRACHTEN-OORLOG 
Het goedkoopste voortjransport en do 

goedkoopste vracht interesseren d« ver-
scheper, de goedkoopste haven Interesseer» 
de reder of scheepseigenaar vooral in pe
riodes als nu, daar de vrachten, gezien 
het grote aanbod van schepen, aan de 
lage kant liggen. Met belde dient reke-
nmg gehouden en hier ondervinden we 
in Antwerpen reeds de eerste moeilijk
heden. Daar we bijna over geen eigen 
vloot beschikken, hangen wij in Antwer
pen af van de buitenlandse reder. Wat de 
belangrijkheid van onze vloot betreft ; 
België ca. 670.000 ton tegenover Neder
land 4.665.000 ton. 

Het is een feit dat de reder om te laden 
of te lossen zijn eigen thuishaven ver
kiest, waar hij meer dan waarschijnlijk 
zelf voor het laden en het lossen van zijn 
schip zorgt, waarschijnlijk in eigen regie, 
en hieraan in vergeUjkmg met wat hij in 
een andere haven moet betalen nog een 
winst verwezenlijkt. Ook zal hij zijn thuis
haven verkiezen voor herstellingen en be
voorrading, daar hij, rechtstreeks met zijn 
tegenpartij handelend, zeker is van voorde
lige voorwaarden te bedingen en de kCHn-
mlssle van een agent of tussenpersoon uit
schakelt. Dus zal hij trachten om de te 
verschepen of de te lossen goederen ovar 
zijn eigen thuishaven aan te trekken. En 
hiervoor Is hij bereid zekere voordelen 
toe te staan aan zijn klienten. 

Het Is een feit nu dat, door het verlies 
van Indonesië, (de schepen onder Neder
landse vlag mogen niet meer in Indone
sië aanleggen), de vloot van onze noorder
buren te groot Is voor de nog bestaande 
trafieken en zij genoodzaakt zijn te trach
ten op markten te komen, die nu en dit 
wellicht sinds vele tientallen Jaren door 
andere zeevaartlandeti bezet zijn Zaak 
die uiterst moeilijk la en veelal een vrach
tenoorlog uitlokt. 
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Daar<»n voeren zij de strijd om trans
porten te bemachtigen nog hardnekkiger 
door dan tot hiertoe het geval was. Zo 
wordt nu In samenwerking -net al de be
langhebbenden, dus zelfs tussen de onder 
mekaar konkurrerende Nederlandse rede
rijen, een organizatie opgericht met het 
doel de IJzer- en staaltransporten van de 
Ruhr, de Saar en Noord-Pranknjk over 
Rotterdam en Amsterdam al te leiden. 
Waar tot durver die transporten via het 
spoor, vooral voor de twee laatste voort-
brengstlanden, voor een groot deel over 
Antwerpen kwamen. 

Nederland hecht dus het grootste belang 
AAN DE GOEDEBEN, in feite DE 
KLIENT. Want zonder goederen kan een 
schip niet varen. In Antwerpen echter on
der druk van de omstandigheden, over 
geen eigen vloot beschikkend en derhalve 
de vreemde reders geen wet kunnende op
leggen, worden wij door de vreemde reders 
verplicht meer belang te hechten aan het 
schip dan aan de lading. 
AGENTEN-HAVEN 

WiJ moeten b v. dag en nacht werken om 
e 1 schip toe te laten de tijd in te halen 
die het in een andere haven verloren had. 
Wij moeten het schip terug op zijn voor
zien « tune schedule » brengen. Want bui
ten de kommerc ële faktor dat een lijn
schip zijn tijdrooster -noet houden, ten 
einde een vlotte samenwerking te beko
men tussen aanvoer en verschepen van 
goederen en het vermijden van alle extra-
onkosten en menigvuldig behandelen van 
de goederen speelt de kostprijs van het 
schip zelf nog een zeer grote roL Voorsd 
als we weten dat een schip van ca. 10 000 
t<Hi, per dag ong. 60.000 F kost aan ver
bruik, lonen, afschrijvingen en havenrech-
ten. Dus heeft de reder alle belang bij 
een snelle « roundtum » van zijn schip. 

Deze snelle «roundtum » is voor de ver-
scheper of de ontvanger van niet het mm-
ste belang. Voor hem is het om het even 
of zijn goederen bij dag of bij nacht ge
laden of gelost worden zolang het voor 
hem maar geen extra-onkosten meebrengt. 
En zo voor hem hogere kosten ontstaan, 
wat soms het geval la en vooral in de 
graanhandel tot voor een zeer korte tijd 
een gewoon verschijnsel was. dan zoeken 
deze mensen een andere haven, wtar o»-
M procédés niet toegepast varden. U be-

i \ 
m De besprekingen tussen de Rotter- • 
S damse en Antwerpse Handelskamers, ; 
• het stof dat daarover in het Ant- ï 
• werps gemeentebestuur is opgewa.iid, • 
S de bele kwestie van bet Kreekrak • 
; plan Hebben onze havenpolitiek weer ! 
S voor een tijdje in het volle licht der • 
• aktualiteit gebracht. ! 
S üm onze lezers vertrouwd te maken ! 
! met deze voor ons volk zo belang • 
j ri.ike problemen, menen we er Koed ï 
S aan te doen in enkele afleveringen ï 
• een studie over de Rijn en Schelde • 
• verbindingen, van de hand van eén ; 
! der weinige deskundigen terzake, te • 
! laten verschijnen. J 
• Bij het schrijven dezer bijdrage ; 
• heeft een dubbele vaststelling voor ; 
S gezeten. Eenerzijds een bedroevende ! 
• vaststelling, nl. dat wij m dit land • 
S met een gezonde havenpolitiek prak i 
S tisch nog nergens zijn. Maar ander • 
ï zijds de verheugende vaststelling dat • 
i in Vlaams - nationale middens — • 
! waar vroeger deze en andere proble- ; 
• men vaak als « technisch » werd»n • 
S afgewimpeld, thans een brede belang- ! 
• stelling bestaat voor de sociaal-eko- • 
; nomische noden van ons volk. van J 
: onze wereldstad Antwerpen, van on- ! 
• ze haven. ! 
• De Redaktie. S 

merkt dus dat m tegenstelling met Rot
terdam, dat een rederijhaven is, Antwer
pen een agentenhaven is. 

Ben ander groot nadeel voor Antwerpen 
la ook de verschrikkelijke versnippering 
van de flrmas met het havenbednjf in be
trekking. Waar wij -ninstens 350 k 400 ver
schillende zaken hebben, zowel scheep
vaartagenten, expediteurs, stouwers, natiea 
Inpakkers, markeerders, verzekeraars, enz. 
zijn er in Rotterdam 8 èi 10 grote bedrij
ven, die al deze bedrijfstakken omvatten 
die financieel zeer sterk staan en zich dooi 
niemand de wet laten opleggen, integen
deel. Bij ons Is het Juist omgekeerd. Wanl 
gezien het groot aantal van deze agenten 
en de konkurentiestrijd onder hen maakl 
de buitenlandse reder hier gretig gebrulli 
van en stelt deze personen onder een ge. 
weldige druk. Druk, die dan verder gezel 
wordt op de behandelaars van de goed» 
ren, die even talrijk zijn, en worden dez« 
soms verplicht de onmogelijkste opdrach
ten uit te voeren. Waarvoor men, en hiei 
spreek Ik uit eigen ervaring, in Rotter 
dam feestelijk bedankt. Ook is in Antwep 
pen een toegeving van de reder ten voor 
dele van de goederen haast niet te ver
krijgen, ten eerste omdat de reder niet tei 
plaatse is en ten tweede omdat de agent 
over het algemeen niet de volmacht heeft 
deze toe te staan. Zo zien we dat telkens 
als een loonsverhog-ng zich voordoet in 
Antwerpen, deze integraal aan de versche
pers of ontvangers doorgerekend wo-dt. 
En de laatste jaren hebben zich verschil
lende loonsverhogingen voorgedaan. Waar
tegenover te Rotterdam in februari van 
vorig jaar zich Ingevolge loonsverhoging 
dè eerste tariefwijziging sinds Jaren voor
deed; deze werd volledig door de reder» 
ten laste genomen. Diezelfde buitenlandse 
reder zal ook In geval van sociaal konfllkt 
aandr'ngen ondat een zo snel mogelijke 
oplossing wordt gevonden, met het gevolg 
dat het Antwerps patronaat steeds moet 
toegeven onder druk EN VAN de synd'ka-
ten EN VAN zijn kljent. Deze laatste inte
resseert zich weinig aan de blijvende ge
volgen. Hij heeft slechts het onmiddelliike 
voor ogen, nl. zijn schip te laten varen En 
gewoonlijk zal hij nog achteraf het Ant
werps patronaat het ten euvel dulden dat 
de tarieven verhoogd zim. 
F.OB. - VOORWAARDEN 

Nu zijn er de laatste jaren wel enkele 
pogingen gedaan om deze toestand te ver
anderen en zo werden de F.O B -voorwaai^ 
den 1951 In het leven geroeoen. Deze heb
ben reeds in grote mate geholoen aan het 
behoud en zelfs aan de verbetern? van 
de trafiek van uitgaande goederen De ba
zis van deze voonvaard^n '51 is, dat de 
verschejjer het totaal van de in Antwer
pen te betalen plaatskosten kan berek^ 
nen. Waar hij vroeger steeds voor een on
bekende stond en de vertraging van een 
schio hem soms vele duizende franken î on 
kosten. Deze voorwaarden leg<?pn de ver
antwoordelijkheid van de verschiPende 
partijen vast en hierin vindt de vc-^he-
per een grote bescherming Trouwens de 
statistiek bewjst dat een zodanig initia
tief zeer gunsMge gevolgen heeft. 

Zo is b.v. voor het g'obale HUnverkeer 
van Antwerpen en Rotterdam saTon 

BERGWAARTS (Inkomende lading dus) 
de verhouding als volgt : 
in 1937 voor Rotterdam 81,7 % 
In 1937 voor Antwerpen 18.3 
in 1959 voor Rotterdam 90 2 
in 1959 voor Antwerpen 9.8 
(het was trouwens het eers e jaar. dat we 
onder de 10 % kwamen Er is hier d'is "en 
proDortionele achteruitgang van ca. 
50 %). 

% 
% 
% 

TALVERKEER (uitgaande lad'ng dus) 
in 1937 voor Rotterdam 79,6 % 
ID 1937 voor Antwerpen 20.4 % 
in 1959 voor Rotterdam 58,8 % 
In 1959 voor Antwerpen 41,2 % 
(of een proportionele vooruitgang van 
100 %). 

(Lees door blz. 7) 
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OP HET 

I ie De lommunisten hebhen 
dwars doorheen Berlijn een 
mmir gebouwd. Fans Robbe-
rechts en Gmdo De Wilde zijn 
met kamera en miiro daarheen 
getrohken. Het resultaat kregen 
we vrijdag en zaterdag als re
portage op ons scherm : « DE 
MUUR », één der beste repor
tages, die we ooit van de BRT 
hebben gezien ! 
En wanneer we hier wierook 
branden roor dit beeldverslng, 
dan bedoelen ive niet de onte-
gensprekehjk zeer mooie opna
me ran Fons Robberechts, maar 
veeleer het feit, dat Guido De 
Wilde in deze reportage geen 
ogenblik het menselijk aspelt 
van de hele tragedie uit het oog 
heeft verloren. Want daarover 
gaat het. tenslotte toch steeds ! 
Het zijn toch altijd de enkelin
gen, de naamlozen, « die beta
len met bitterst lijden, de ne
derlaag en de overu-inning ». 
De mizerie van de enkeling, 
wiens leven dreigt te misluk
ken, omdat de wereld wordt ge
regeerd door grote nullen, die 
denken dat het om sistemen 
gaat, terwijl het in feite om 
mensen gaat, en om niets an
ders ! 

•k De jury van het SPAAR
PROGRAMMA heeft reeds can 
bepaalde zijden soms erge kri
tiek uitgelokt. Tot vandaag 
hebben we daaraan nooit mee
gedaan. 
Maar na icat we zondagavond 
te zien hebben gekregen, doen 
we daaraan vanaf vandaag wel 
mee ! De manier waarop die al 
of niet gebaarde heren het re
glement plegen uit te leggen, 
kan onmogelijk verantwoord 
worden. 

Inderdaad, wanneer m-en de 
kandidaat nog toelating geeft 
te antwoorden, ook nadat hij 
de vraag reeds naar de familie 
heeft verwezen, dan betekent 
dit doodeenvoudig, dat hij een 
extra-lange bedenktijd toege
wezen krijqt, en dit zonder dat 
de lift verder iuiar omlaag gaat! 
In de toekomst kunnen alle 
kandidaten dus rustig de vraag 
naar hun iamiVe verwijzen, on
dertussen heel kalm nadenken, 
en wanneer de familie het niet 
weet, zelf het antwoord geven. 
Op die wijze kunnen ze hun be
denktijd wel met tien vermenig
vuldigen ! 

Die juru heeft nu al zoveel fla
ters op haar nkfief. dat ze haar 
stiel gemok^-elijk aan anderen 
kan overlaten. 

I SCHERM 
if Ook dit jaar hing de BEL- 1 
GISCH • NEDERLANDSE 
TELEVISIE • WEEK ons 
reeds na de tweede dag de keel 
uit. Inderdaad, terioijl ze hier 
aan beide zijden van de taal- I 
grens de kandelaars reeds klaar- | 
zetten om het « unitaire » Bel- . 
gië een eerste-klas begrafenis te 1 
bezorgen, terwijl ze op de re- \ 
daktie van de « Standaard » alle ^ 
naslagwerken aan het doorzoe- 1 
ken zijn om toch maar te kun- \ 
nen vinden, wat het begrip c fe- . 
deralisme i nu precies inhoudt, 1 
ondertussen zitten die Hollan- \ 
ders maar te zagen over Behji- • 
sche televisie, Belgische mu- 1 
ziek,' Belgische kompanisten, I 
Belgische dit en Belgische dat! • 
Het wordt hoogtijd, dat die 1 
daar boven de Moerdijk eens op \ 
de een of andere manier aan 
het verstand wordt gebracht, 
dat « België » misschien wel 
een staatkundig begrip is, maar 
dat het hoegenaamd niet beant- I 
woordt aan enige kulturele wer- | 
kelijkheid van waarde. Onder-
tussen kunnen we ons maar I 
doodergeren aan het gepraat | 
over iets dat nooit heeft bestaan 
en ook nooit zal bestaan. Maar 1 
misschien zal dat allemaal be- \ 
teren, wanneer we te Brinsél 
een « Institut Goebhels » ofte 
Propnqandaministerivm zullen 
hebben ! 

glasbranden 

ii 
(Van onze redakteur) 

vo Bakelants woont in een weggedoken huizeke op het Eksterlaar te Deurne 

^ bij Antwerpen. Ivo Bakelants, een ernstige jonge wan p^Jmet een ge

zicht dat half schuil gaat achter dikke hrilglazen en een baard, die het ge-

ZheTelaa iets eigel geeft. Een uithangbord onderde dakgoot van het 

huisje doet aan iedereen kond dat Ivo glazenier is. . Hier brandt -^^n gla^. 

staat er Binnen, m zijn werkkamer worden die woorden tot werkehjUieid. 

Wij werden er gekonfronteerd met een kunstambacht dat sinds de Middel

eeuwen, de Vlaam.se kunstenaais wereldbekendhetd heeft gebracht en nog 

steeds brengt. 

PRIJZEN 
Velen achten glasramen duur. Dat 
Is echter niet waar. Als men bedenkt 
dat panelen van 17 bij 25 cm. MO F 
en 28 bij 32 cm. 600 F kosten. 
De in lood gevatte ramen zijn ech
ter duurder : 28 x 32 cm. 1200 F en 
30 X 40 cm. 1500 F. Duur ? Nee, want 
het is in de eerste plaats kunst van 
het hoogste gehalte. En als men na
gaat welke bedragen er door het ge
wone volk worden uitgegeven ter ge
legenheid van aUcrlel gebeurtenis
sen, aan de meest wansmakelijke 
„ schouwstukken », aan loterij - kra
men - schilderijen, aan klatergouden 
<( souvenirs », dan Is men een beet
je versteld van de papegaaien - men-
talit-i t — het kopen van allerlei bUn-
kende voorwerpen — die door ons 
volk aan de dag wordt gelegd, meer 
dan gelijk welk ander volk ook. Of 
zou het niet van goede smaak getui
gen moest men bij gelegenheid van 
een verjaardag, een huwelijk of een 
moederfeest een kunstzinnig ge
schenk aanbieden, zoals onze glaze
niers en talrijke andere kunstenaars 
er maken ? 

Ivo Bakelants maakt tegenwoordig 
kleine glasraampjes zonder lood die 
met een kettinkje voor het raam 
worden gehangen en die een specia
le sfeer in de huiskamer brengen. 
Gedichtjes In glas hoeft een vriend
reporter se eens genoemd. 

Ondertussen toch een pluim 
voor Godfried Bomans die in 
een bijgaand vraaggesprek met 1 
de N.T.S. vlakaf verklaarde dat I 
er geen Belgen bestaan maar 
Vlamingen en Walen en dat de 1 
televisiereporters dat wel moch- | 
ten weten ! , 

i( Maandagavond hebben we 1 
Bert Haanstra's « PANTA 1 
REI » op on$ scherm gekregen. I 
We hadden dat film-poëem ei- 1 
gcnlijk al eerder gezien, al kun- 1 
nen we ons niet precies meer | 
herinneren, of dat via de . 
Vhmmse of via de Noord-Ne- 1 
derlandse zender gebeurd was. I 
Hoe dan ook, we waren geluk
kig nog eens te kunnen genieten 
van dit uitzonderlijk-mooi 
bee'denspel over de beweging I 
van licht en schaduio, van zon 1 
en water. Dat kunstwerkje mo
gen ze gerust, op een of andere | 
verloren moment, nog eens 1 
daorzenden. We zullen opnieuw 
onverminderd aenietpn van het 1 
schnirendr licht en let trillen- \ 
de water I 

Glasbranden, voor velen een gesloten 
boek, voor velen slechts een devotelijk 
kerkraam waar men 's z»ndags tijdens 
de hoogmis naar zit te kijken, als de pas
toor aan een vervelende preek bezig is 

Ivo Bakelants heeft ons heel wat bijge
bracht over het glasbranden. wij werden 
heel wat meer thuis in de techniek van 
dat oude kunstenaars-ambacht nada t wij 
met hem kennis gemaakt hadden. 

ONTST.\AN BIJ DE EGYPTENABEN 

Het schijnt da t de Egjptenaren twee of 
drieduizend Jaar geleden het glas ontdekt 
hebben doordat zand gesmolten was oij 
het vuur. Toen moet ook stilletjes aan de 
kimst ontstaan zijn die er m bestond ge
kleurde glasscherven bij elkaar te bren
gen en er vorm aan te geven. Dat gebeur 
de met houten latten die de delen bij el
kaar moesten houden. 

Natuurlijk zijn er van deze ramen geen 
eksemplaren meer overgebleven. 

Een echt glasraam - het oudste dat men 
kent - bevmdt zich In een Zwitsers kloos
ter en dateert uit de achtste eeuw. 

Iedereen weet dat een glasraam net als 
een kartonnetjes-puzzel waarmee kinderen 
spelen, ineengezet is. Vroeger sneed men 
de glasdelen met een gloeiende priem, na
dat vooraf een schreef gemaakt was op 
het glas en men de verlangde vorm aldus 
had afgelijnd Centimeter voc - cenl 'm ' te r 

deed men op deze wVJze met de wit-het« 
naald het glas springen, een moeUiJks 
karwei naar Ivo BakeOants bet ons verze
kerde, want hlJ heeft zelf eens de proef 
gewaagd toen hij nog naar de akademlc 
gmg. Men haalde toenderujd o<ric het elaa 
af met de slijpsteen waar dit thans ge
beurt met chemische produkten. Al bij al 
moet men de glazeniers van eeuwen terug, 
bewonderen voor hun wei-k waarmee ri] 
ondanks de moeilijkheden, zulke grote 
roem wtsten te halen. 

PETROLEUM BIJ HET SNIJDEN 

Hoe ontstaat nu een glasraam ? De kun
stenaar begint met een tekenmg. een ont
werp naar eigen idee of naar de motieven 
die hem werden opgegeven door de be-
.steller van het raam. Natuurlijk moet hlJ 
zich (vooral biJ grote be.stellingen i inwer
ken om de geest van het uit te voeren 
werk te pakken te kr jgen . Dat vergt dik
wijls een zeer lange tijd. 

Na het ontwerp kwnt de tekenmg op 
karton, op ware grootte Met een buiten-
mssige schaar (het ding snijdt dubbel om 
vo 'd( inde openmg te laten voor de lood-
strengen) worden de verschillende mallen 
van het raam g°sn'»den. zodat de glaze

nier werkelijk de kartonnen • delen van do 
puzzel t»ekomt. 

Die delen worden later op het glas ge
legd waarmee het snijwerk kan beginnen. 
Dat ge'oeiirt tegenwoordig met een glas-
snijder waarbij ook petroleum te pas 
komt Petroleum is namelijk een goede ge
leider en doet het glas gemakkelijk bre-
ken. 

KUNSTGLAS 

Het gebruikte glas komt uit Duitsland 
of Griekenland, waar het nog volgens een 
werkwüae gemaakt w«-dt zosfla tweedui
zend Jaar geleden 

Het IS gemakkeUjk te herkennen door 
de onregelmatigheden bij h e f inalten ont
staan en die door een leek voor fouten 
wniden gehouden worden. Het heeft daar
enboven een zelfkant die niet snijdt. Het 
wordt geblazen in cthndervorm en daa rna 
doorgesneden. Telkens de man blaast wor» 
<iea er kleine «peldekop-grote belletjes en 
streepjes gevormd, waardoor de klassieke 
schoonheid van he t antlckglas gestimmuc 
leerd wordt. 

Er ontstaan ook verschillende tonen in 
de kleur, doordat de luchtstroom niet 
overal even sterk is en het glas hier en 
daar dunner of dikker wordt. Er zijn meer 
dan 5000 verschillende kleuren in het glas. 
Door Ivo Bakelants worden ongeveer 56 
verschillende t inten gebruikt. O^er de ver
dere techniek van het branden en het werk 
van de kunstenaar brengen wij volgende 
week meer. 

S.D.U 

/ T.B. •J 
SCHELDE-RUNVERBINDING 

(Vervolg van Wz, 6) 
Nu wil ik geenszins bewer«i dat enkel 

de FOB-51 hiervan de bewerker is, er zijn 
nog andere redenen zo o,a. een merkelijke 
verhogmg van de export van kunstmest
stoffen van Duitse oorsprong ten nadele 
van Rotterdam, dank zij de i n s p a n n u ^ n 
van een privaat onderneming. Ook andere 
initiatieven werden aan de dag gelegd. 
Maar toch beweer Ik dat dergelijke ird-
tlatieven als POB-51 en ook PUBLIC RE
LATIONS EN PROPAGANDA meer zou
den moeten aangemoedigd worden en dit 
vooral van hoger hand. temeer daar ze in 
Brussö goed weten wat public relations 
waard zijn n a het sukses dat ze hiermee 
geboekt hebben ter gelegenheid van de ten
toonstelling van 1958, Ook is er een gro
tere samenwerking vereist tussen de be
trokken partijen in Antwerpen zeil. Maar 
spijtig genoeg komt üjdens de meeste be
sprekingen tussen de Antwerpse beroeps-
gi-oeperingen een stsrke tegenstellmg tot 

uiting. , 
Met het ongelukkig gevolg dat na hevi

ge diskussies de meeste verbeteringsvoor-
•teUen een vroegtijdige dood sterven, om-
é a t hier verschillende tateresten op het 
•pel staan en niemand wU toegeven of 
een toenadering zoeken. 

Wat nu verder de konkarentiestrijd be
treft tussen de verschillende haven, zou 
Ik kunnen gewagen van tussenkomsten in 
4e voorvracht, terugbctaUng van niet be-
«taande kosten, niet berekenen van wel 
b staande onkosten, onderhandse tenMT-
^ v e op zeevrachten enz,, maar dat zijn 
onderwerpen waarover ik Uefst niet han-
deU 

BJJ. 

Zielediensl 
Leo Yindevogel 

Te Gent wordt op zondag 24 september 
te 11 uur 80 een H. Mis opgedragen tot 
Eielelafents van Leo Vlndevogel. Deze «le-
ledienst vindt plaats in de kerk van do 
Paters Domlnikanen, Holstraat te Gent, 

Oostviaamse kunst 

Nederlands kongres 
in Vlaardinge 

Het 35ste Nederlands kongres, ingericht 
door het Algemeen Nederlands Verbond 
heeft plaats te Vlaardinge. Op vrijdag 29 
september ' i avonds Mitvangst der kon-
gresslsten en vertoning van Nederlandse 
dokumenUlre fUm». Zaterdag SO septem
ber te 10 uur 30 vergadering met als te
nia Nederlands knltuurbcleid. Diezelfde 
dag te 2 nnr 's namiddags : forum-bijeen
komst en te 6 uur ontvangst door het ge
meentebestuur van Vlaardinge. Diezelfde 
avond te 8 uur toneelvoorstelling. 

Zonda« 1 <*tober « boottocht op de 
Maas, aangeboden door het AÜ.V. 

Het kongres vindt plaats In het stads-

(«aiooTzaal-kompleks, Schledamscweg »1 

t« Vlaardinge. 

A ls na de v.ikantle het leven overal rijn 
gewone gaug herneemt, heropenen ook 

de tentoon-stellingszalen h u n deuren. In 
Oost-Vlaanderen was Gent in deze sep-
tembermaand goed met tentoonstellingen 
bedeeld. 

De galerij Vyncke-Van Eyck opende tra
ditiegetrouw met een markante expoatic, 
die dit Jaar gewijd was aan het werk van 
de betreurde en zelfs In eigen Gents mi
lieu te weinig gekende Maurice Dupuis, 
schilder van feilloze stillevens en andere 
onderwerpen, waarvan hij naar het voor
beeld van onze l"de-eenwse Nederlandse en 
Vlaamse meesters vooral de « sfeer » in 
gevoebge tinten t racht te weer te ge%-en. 
Acht dagen later kwamen in de Warande 
Renaat Saey, en in Kaleidoscoop Herman 
Lampaert aan de beurt : de eerste met 
schilderijen waarin hij geleidelijk van een 
grotere beheersing van zijn middelen en 
mogelijkheden blijk geeft, en vooral teke
ningen, die een rijk en gevoelig talent 
verraden; de tweede vrijwel uitsluitend 
met abstrakt werk, dat echter getuigt van 
dlstinktie en gevoel. 

Terwijl Wij in Sint Petersabdij op niet 
minder dan vijf tentoonstellingen Ineens 
vergast werden, resjjei^eveUik gewijd aan 

Jonge Vlaamse Grafiek. Hedendaagse Bra
ziliaanse Grafiek, Decorafeve panelen van 
Franse Meesters, Poolse Kunstaffiches en 
een Eariteitencabinet vol boeiende verras
singen, kwam ook een nieuwe zaal, nL 
Studio Ger. Trefois onze aandacht \Tagen 
voor het werk van nog blijkbaar twee jon
gere krachten, Vivi Trefois en Bo De Vol
der. En ten slotte Uet ook de Gentse Jaar
beurs zich niet onbetuigd. In het kader 
van het Salon voor het Modem geselec-
tloneerd Meubel, waar de inzending van 
de Firma Van Cauter te Erpe door haar 
nieuwe creaties vooral de aandacht trok, 
was er ook een afdelmg Kunst, met zeer 
mooi werk van Walter De Buck, Hugo Van 
Der Donckt, Ch. Bresous, J. Ghysels, F. 
Wybaux, M. Wolfers, M. Veile, V. Gentils, 
A. Van Itterbeeck, G. De Groote-Tanghe, 
D. Bast en J.-P. Laenen, alsmede in ge
noemde stand, zeer mooie grafiek, schilde
rijen en keramiek van Luc Verstraete, 
Gasp. De Vuyst en Bart MaréchaL 

In de <( provincie », een dikwijls door de 
« grote )) pers ten onrechte verwaarloosd 
gebied, was dit j a w de zaal Drieghe te 
Wetteren de eerste. Een « Collectieve » 
bracht werii bijeen van Bik Slabbinck, Jef 

Wauters, Hugo De Clerck, A. Van Meer-
venne, Fons Roggeman, Bert Coolens, F . 
De Ceulenaer, Arm. Blondeel en Michel 
Bracke. Een bont aUegaartje, dat ech tw 
ruim de aandacht verdiende, en TOWSA 
een retrospectieve was van hetgeen wij de 
vorige jaren bij Drieghe te zien kregen. 

En om het beeld voUedig te maken komt 
nu op zondag 17 september a.s. ook he t 
Kunstsalon Beatrijs te Eeklo op dreef inet 
een tentoonstelling van het jongste weifc 
van de bekende Kortrijkse schilder Mar
cel Notebaert, van wie wij in lang reeda 
geen uitgebreide tentoon-j'eUine meer te 
zien kregen, en die hier dus zeker op een 
grote belangstelUng kan rekenen. Tevens 
zetten ook de Vrienden van Beatrijs op 
dinsdag 19 september hun kultureel pro
gramma in, waarmede deze galerij naast 
een uitstekende artistieke faam, ook als 
centrum van artistiek en kultureel leven 
naam verwierf. Spreker te Z.E.H. Dr. A. 
Smeets, Geestelijk Adviseur van het 
C.V.K.V. van West-Vlaand eren over » Het 
probleem van de religieuze kunst in deze 
tijd ». 

Dfl^ 
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Nationalisme dood ? 
f t Celtic league 9^ 

0ns overzicht van de toestand der nationale bewegingen in 
de Keltische landen, onderbreken we deze maal voor een 

bericht van meer aktueel belang — en waar onze dagbladpers 
uiteraard in alle talen over zweeg. 

Het is *ekend dat heden in alle Keltische gebieden (Bre-
tagne, Wales, Schotland, Ierland, en nu ook in Cornwall) na
tionale bewegingen en stromingen aan 't werk zijn. Helaas vaak 
naast of tegen elkaar in, want eendrachtig samenwerken is nu 
niet bepaald de sterkste zijde van de Keltische bewegingen. 
Thans echter blijkt daar verandering in te komen. Inderdaad, 
ter gelegenheid van een belangrijke vergadering te Rhos (Wa
les) op 9 augustus werd de « Celtic league » opgericht (Kelti
sche Liga) door vooraanstaande nationalisten uit Wales, Bre-
tagne en Schotland. Deze nieuwe organisatie stelt zich volgend 
doel: 

— nauwe samenwerking tussen de nationalistische leiders uit 
alle keltische streken; 

— onderlinge hulp, vooral ten overstaan van die bewegingen 
die met « officiële » tegenwerking — of erger — te kampen 
hebben. Hierbij is in de eerste plaats aan de Bretoenen ge
dacht, die tegenwoordig van de neo-jakobijnse regering De-
bré met allerlei plagerijen, censuur, willekeurige aanhou
dingen en huiszoekingen worden geplaagd; 

— als representatieve vertegenwoordigers der keltische natio
nalisten optreden bij de internationale organismen. 
Deze nieuwe pan-keltische organisatie laat uitdrukkelijk 

de verschillende aangeslotenen volledige vrijheid wat de inter
ne kwesties betreft; het blijven dus de landelijke bewegingen, 
die hun eigen programma opstellen en naar eigen goeddunken 
hun aktie voeren. De Keltische liga treedt enkel op als koördi-
nator en vertegenwoordiger naar buiten. 

Tot voorzitter van de Liga werd Gwynfor Evans, leider van 
de Welshe nationalisten verkozen; sekretaris-penningmeester 
wordt Alan Heusaff, een in Ierland verblijvende Bretoen, die 
zich ook met het « Bretoens informatie bureau » bezig houdt. 

Orgaan van de Keltische liga wordt het driemaandelijks 
« Celtic Voice », waarvan het eerste nummer reeds in juni 
verscheen. Het blad is uiterst interessant voor al wie zich over 
het keltisch nationalisme wenst te dokumenteren (1). Aanbe
volen dus voor belangstellende Vlaamse nationalisten ! 

Daar er voorlopig weinig of geen kans bestaat, dat de grote 
persagentschappen de aktiviteiten en standpunten van de Kel
tische Liga wereldkundig maken, zal « De Volksunie » het als 
een plicht beschouwen regelmatig bericht te brengen over de 
perscommuniqués van bedoeld organisme. Solidariteit tussen de 
vetöchlllende hatiatlale bewegingen in Europa is immers een 
morele verplichting. 

Aldus heeft de Liga zopas, na onderzoek van de huidige 
politieke toestand in Bretagne, volgende resolutie bekend ge
maakt : 

« Het centraal komitee van de Keltische liga, na onderzoek 
van de toestand in Bretagne met betrekking tot de sociale on
rust in de landbouwkringen enerzijds, met betrekking tot de 
weigering van de franse regering om voldoende initiatieven te 
nemen om Bretagne's kulturele en politieke problemen op te 
lossen, 
— drukt haar simpatie uit met alle groeperingen van het Bre

toense volk, dat voor het verwerven van zijn recht strijdt; 
— is van oordeel dat geen enkel Bretoens probleem definitief 

kan opgelost worden, zonder het verlenen van Zelfbestuur 
voor gans Bretagne ». 

R. Raes. 

(1) « Celtic Voice » kost 1 sh. per aflevering. Redaktie-
adres : Alistair Graham, Flat 3, Clydesdale road 9, Londen 
W i l . 
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Brussels^ Irote markt ontstaan uit brabantse klei 

Groeiend stadsmonster vreet 

veel veldsteenbakkerijen weg 
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Wroeters rond een oven - muil 

(Van onze redakteur Staf de Lie) 

T e midden de Brahantse heuvelen ontdekten wij een der grootste veldsteen
bakkerijen uit de streek rond Brussel, Bovenop de tuTwulusvormige 

( oven » werkten mannen in snel tempo om, de stenen in loording, in te zet' 
ten. Veldsteen-bakkerijen zijn bedrijven die m,en in Oost-VlaaTideren en 
hef Brabantse aantreft. Zij werken met de natuurlijke Mei die de grond 
daar levert. De steen wordt gewoon opeengestapeld in een massa die de om
vang heeft van een tem.pel. 

Op de foto bij deze reportage, foto 
die dateert uit 1931, bemerkt men een 
veldoven die « afgeladen » wordt. 
Het gebeurde toen nog met paard 
en kar, wat intussen grotendeels ver
anderd is. Het paard draagt het tipi-
sche, tuig van kettingen en ijzers 
voor het trekken van de lange, diep-
buikige steenkar, die spijtig genoeg 
niet te zien is op de foto. 
De kledij van de voerman was op
vallend. Hij droeg een voorschoot in 
sterke jute (soms een jute-zak soms 
een lederen lap) om de sleet van de 
broek op kniehoogte te vermij
den. 
Vroeger trokken zo tientallen karren 
dagelijks op en af naar de steden. 
Men kon slechts 1000 stuks steen la-
d?n en begrijpelijkerwijze ging het 
vervoer dan ook niet zeer snel. Het 
werk begon evenwel reeds 's morgens 
te vier uur en eindigde rond acht of 
negen uur 's avonds. Men verzekerde 
ons dat er toendertijd door de steen
bakkers en voorad door de voerlni 
zeer veel jenever gedronken werd. De 
mannen brachten soms een vaatje 
mee naar het werk. Tegenwoordig ge
beurt het laden van de vrachtwa
gens meestal met laadbanden die au
tomatisch werken maar die tocb met 
de hand moeten bevoorraad worden 
en hier gebruiken de arbeiders nog 
de tiplsche <( steenbakkers-hand
schoenen », lederen tapjes die de 
handpalmen beschermen tegen de 
ruwe stenen. 

iriT DE SPAANSE TIJD 

Het steenbakken op dez« wijze dateert 
uit de Spaanse tijd.' 

Drie of vier eeuwen geleden werden de 
veldovens ingevoerd door de Spaanse 
machttiebbers van toen. Aldus kan men 
op de Brusselse Grote Markt nog gebou
wen zien die opgetrokken zijn in bakste
nen van Spaans formaat, een el lang en 
een hand breed. Toendertijd werden de 
ovens gestookt met houtskool, afkomstig 
uit het Zoniènwoud. Tot voor de jongste 
wereldoorlog kenden de veldsteenovens 
een grote bloei. Alleen reeds m de omge
ving van Brussel waren er ongeveer 135. 
Dit aantal is echter vandaag tot een 60-
tal teruggelopen. De grote oorzaken van 
dit verval zijn te zoeken m de urbanisa
tie-wetten die geen dergelijke bedrijven 
biimen de grote agglomeraties meer dul
den. Te Evere zijn een tiental veldsteen
bakkerijen in enkele jaren lljds verdwe
nen doordat er geen ruimte meer was voor 
het wegsteken van klei en men maar tot 
op een bepaalde diepte mocht gaan, die 
niet toeliet dat de bakkerijen het tot ho
ge ouderdom zouden brengen. Een tweede 
grote oorzaak van de achteruitgang is de 
kostprijs van de brandstof. Bij een veld-
steenlMikkeriJ dient men inderdaad fijne 
antraciet-kolen te gebiniiken In tegenstel
ling met bijvoort)eeld de ringovens, wsiar-
in vette kolen gestookt worden. 

ARBEIDERS-MACHINES 
De wijze waarop men te werk gaat bij 

een veldoven zal voor velen wel een raad
sel zijn. In elk geval werden wij bij het 
bekijken van de werklieden, gekonfron-
teerd net een arbeid, die op velerlei ge
bied nog deed denken aan het wroeters-
bestaan van een halve eeuw geleden. Veel 
dient inderdaad nog met de hand gedaan, 
te begmnen met het aanvoeren van de 
klei, door een man die de kruiwagen han
teert en die voldoende voorraad moet 
brengen aan de ploeg bij de machine — 

vroeger met de hand bediend 
automatisch. 

nu half 

Met een volle greep van twee handen 
graait de ene werkman in de klei, een 
greep die hij misschien gedurende vijf
tig jaar miljoenen keren heeft uitgevoerd. 
Op een gram na, duwt hij steeds dezelfde 
hoeveelheid grond in de pers. Hij is een 
onderdeel van de machine geworden, die 
twee bewegingen uitvoert : klei inbren
gen en een hefboom overhalen die de 
pers in beweging brengt. De tweede ar
beider vormt een ander onderdeea : hij 
grijpt de twee door de pers gemaakte klei-
stenen uit de vorm en legt ze op de ge
reedstaande kruiwagen. Alles gebeurt In 
enkele sekonden, in een adembenemend 
tempo dat slechts even onderbroken wordt 
als de kruiwagen vol is. Net de tijd om 
een kromme sigaret tussen de slijkvingers 
te draaien, vingers die bijna als klauwen 
geworden zijn. Wij hebben mannen zien 
werken die er uit zagen als opgejaagde 
dieren. Mannen In de hitte van de — toch 
voor ons te weinig talrijke — augustu»-da-
gen. Mannen die sJechts een korte broek 
om het lijf hadden, maar die toch de in
druk gaven gekleed te zijn, omdat zij van 
kop tot teen vol klei hingen. Vier man — 
de kruier, de man die de klei inbrengt, de 
« afpakker » en de kleisteker kunnen 
aldus tot twintigduizend stenen per dag 
maken. 

IN BRAND MET HOUTSKOOL 

De gevormde Ideisteen wordt te drogen 
gezet gedurende een week en dan begint 
het werk aan de veldoven waarvan eerst 
de « voet » gemaakt wordt. Deze voet ia 
zes stenen hoog, heeft de oppervlakte van 
een ruime balzaal en is derwijze gevormd 
dat dwarslopende pijpen opengelaten wer
den die later als tochtschouwen zullen 
dienst doen. Bij de verdere optx>uw wor
den ook pijp>en in de hoogte voorzien die 
moeten toelaten dat kolen kurmen toege
voegd worden bij het branden De voet 
die dus uit zes lagen bestaat en waar tus

sen iedere laag stenen, kolen gestrooid 
zijn, wordt in brand gestoken. Dat ge
beurt op een zeer eigenaardige en waaiv 
sêhijnlijk zeer oude wijze : aan een der 
zijden legt men een houtskoolvuur aan 
dat de kolen binnenin aan het branden 
brengt, 's Anderdaags is heel het vuur 
rond, zoals de steenbakkers het zeggen en 
kan er verder gewerkt worden. Volgens in-
jfewijden is het aansteken van de oven 
door middel van houtskool nog steeds de 
beste metode. Er is ooit getracht hetzelf
de te doen door benzine te gieten tussen 
de stenen maar dat bleek toch niet de 
goeie oplossing te zijn. 

Nadat de oven dus aan het branden is, 
dient er hard gewerkt te worden. Men 
bouwt de steenlagen hogerop, iedere dag 
vijf of -neer lagen telkens geisoleerd door 
een vuistdikke pel antraciet. Met ploegen 
van tien tot twaalf man wordt er dag en 
nacht gewroet tot de oven gesloten kan 
worden, d.w.z. tot er voldoende steen is 
Ingebracht. Gewoonlijk Is men klaar op 
tien of elf dagen bij een oven die tot een 
miljoen stenen kan bereiken. 

De oven brand acht dagen lang na het 
sluiten wat meebrengt dat de volledige 
operatie een drietal weken duurt. Vroeger 
gebeurde het dat men bij gebrek aan ste. 
nen de ovens onmiddellijk openbrafc, maar 
dat wordt tegenwoordig nog maar z^den 
gedaan gezien het risiko. Bij veldovens 
heeft men een verlies van 3 % dit is de 
steen aan de buitenzijde die niet gebak
ken is, maar die in een volgende oven te
rug wordt ingezet zodat er praktisch geen 
afval is. De veldovensteen wordt vooral 
naar Brussel en omgeving gebracht waar 
hij gebruikt wordt bij villa-bouw. Inder. 
daad geeft deze steen iets « fleurigs » aan 
de muren in de letterlijke en figuurlijke 
zin van het woord. 

Hij vertoont inderdaad » bloemekens » 
de witgebrande sporen die er door de ko
len in werden achtergelaten. 

S.D.L. 
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