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POLITIEKE 
NAWEEK 

De voorbije nuweek heeft een' 
historische betekenis. Ticee 
kloJcken hebben geluid over de 
toekomst van de Belgische een-
heidstaat. 
Een zware, die van de B.S.P 
voorzitter te Charleroi, en een 
zwak klokje, dat van de CV.P., 
voorzitter te HOEI. 
De heer COLLARD heeft het> 
inobleem duidelijk en scherp' 
gesteld. 
De Unitaire staat moet federaal] 
heringericht worden. 
Alle federaties van de B.S.P 
in Wallonië zijn er voor. 
Binnen zes maand zal een nauw
keurig ontwerp van federaal' 
statvvt uitgeicerkt %rorden. Dat 
is klare taal. 

De heer Van den Boeynants, 
komt met een nieuw lapmiddel 
voor de dag. 
« Sedert 1830, heeft België zijn 
problemen met compromissen 
opgelost. Er moet een nietiw 
vergelijk komen ». 
Ons antwoord hierop is kort en 
kordaat : Dat willen wij niet ! 
Wij weten welke schade verge
lijken aan ons volk hebben be
rokkend. 
Op STOFFELIJK gebied : het 
verlies van tientallen miljarden 
aan lonen en winsten. 
Op KULTUREEL gebied : on
ze rang als kultuurvolk. 
Op SOCIAAL gebied : de rol 
van koelies in de waalse indus
trie met mobielen en volksver-
plaatsing, en de lage lonen in 
Vlaanderen. 
Op EKONOMISCH gebied ; 
spijts de koolmijnen in Lijn-
burg, het onstellend gebrek aan 
grote industrie, met volle te 
werkstelling en toekomstmoge
lijkheden voor onze kinderen tn 
alle rangen der samenleving. 
Daarbij de kleinering en acli-
teruitstelling tn de landsbestu
ren, het leger, de diplomatie, 
het gerecht en de privc-onder-
nemingen. 
Aan de heer van den Bocynants' 
zeggen wij : hel is genoeg ge
weest. 
Wij willen een volwaardig volk 
wezen, één van hoog tot laag,f 
om op voet van gelijkheid met 
het Waalse volk, de algemeen! 
Belgische problemen te behan 
delen en ons eigen Vlaamse 
vraagstukke}} zelf op te lossen. 
Wij willen hetzelfde worden en 
zijn als het Waalse volk. 
Wij zijn akkoord met B.S.P.-
voorzitter Collard op dit punt : 
zo spoedig mogelijk ieder zijn 
eigen huishouden. 
En wij waarschuwen de C.V.P. 
leiding dringend en oprecht : 
herbegin niet zoals 60 d 70 jaar 
geleden, toen de socialisten op 
sociaal gebied u de weg moes
ten wijzen en u verplicht heb-' 
ben achterna te hinken alhoewel 
ROME plechtig had bevolen dat 
de katolieken vooraan zouden 
gaan. 
Gij roeit tegen stroom op en zijt 
gedoemd tpoedig met de stroom 
teruggedreven ts worden, tot 
grote schade van vele waarden, 
dic gij zegt te verdedigen en die 
ook ons heftig rijn. 

Tervolg op bli f.' 
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Het dagelijks bestuur van de Volksunie deelt mee : 

^'aar aanleiding van de incidenten te ZandvUtt, bevestigt de 

Volksunie met klem het standpunt dat de taalwet een minister 

niet toelaat in de uitoefening van zijn funkti», in het openbaar 

in hel Frans het woord te voeren in het Vlaams» landsgedeelle; 

diensvolgens minister Merlot gehandeld heeft tn overtreding 

van de wet; acht het overigens in een unitaire stiat noodzake-

lijk dat al de ministers de twee nationale talen zouden kennen, 

onontbeerlijke voorwaarde om hun ambt naar behoren ie 

kunnen vervullen, laakt het gemis aan waardigh-tid en Vlaam

se J}erhcid, van de burgemeester en schepentk van de slad 

Antwerpen die zonder enig protest hun mt4eu:erking ler-

Icenden aan deze voor de Vlamingen beschamende en verne

derende plechligheid. 
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In radio en T.V.: 
leder zijn waarheid 
Wanneer de onze? 

U N A A R FEDERALISME 
Het kongres der Waalse socialis

t en te Charleroi is in onze b i n n e n 
landse politiek een belangri jke ge
beur tenis . Belangri jk omda t de so
cial isten In Wallonië de meerde r 
he idspar t i j zijn : zij ver tegenwoor
digen de meerderhe id van h e t 
Waalse volk. Belangr i jk ook door 
de eensgezinde s te l l ingname : de 
voors tanders van h e t federal isme 
hebben op sch i t t e rende wijze h u n 
slag thu i s gehaald vermits n i emand 
zich openlijk heeft durven verzet
ten tegen de resoluties waar in h e t 
kongres zich ui tspreekt voor federa
lisme. Vooral voor de voorzit ter van 
de B.S.P., Leo Collard, werd h e t een 
morele neder laag van fo rmaa t : 

t egens t ande r van h e t federal isme 
mis te hi j de moed of de oprech the id 
voor zijn over tuiging uit te komen 
en s temde mee de federal is t ische 
resolutie ! Een a n d e r e houd ing zou 
zijn positie o n h o u d b a a r g e m a a k t 
hebben. De B.S.P. zal n u wel ver
p l ich t worden kleur te bekennen 
b innen afzienbare tijd : hoe o n a a n 
g e n a a m dit ook is voor de Vlaamse 
socialisten. . . 

Het probleem van de Vlaams-
Waalse verhoudingen in dit l and is 
t h a n s scherp gesteld. 

De Walen hebben h u n s t a n d p u n t 
bekend gemaak t . Aan de Vlamin
gen te an twoorden en op h u n beur t 
h u n s t a n d p u n t te bepalen. 

25-9-61 I Marrheyttent versus Merlor. 
Waar waran óm andara parfijan 7 

Zullen wij t h a n s de paradoksa le 
ver toning m e e m a k e n de Vlamingen 
de verdediging te zien opnemen van 
die un i t a i re s t a a t s s t r u k t u u r w a a r 
van zij van 1830 to t op h e d e n de 
s lachtoffers geweest zijn tegen de 
Waalse federal is ten ? Niemand k a n 
nog, te goeder t rouw, o n t k e n n e n d a t 
de un i t a i re s t a a t s s t r u k t u u r h e t 
noodlot geweest is van h e t Vlaamse 
volk. Een werkelijk noodlot w a n 
neer m e n n a d e n k t over de mise ra 
ble geschiedenis die ons volk m e e 
g e m a a k t heeft sedert 1830. 

Het is duideli jk d a t door de u n i 
ta i re s t a a t s s t r u k t u u r te verdedigen 
de Vlaamse volksbelangen n ie t ver
dedigd worden, des te meer d a a r 
h e t onmiskenbaa r is d a t deze u n i 
t a i re s t a a t s s t r u k t u u r s lechts k a n 
g e h a n d h a a f d worden door nieuwe 
toegevingen a a n de Walen op de 
rug van de Vlamingen ! Zi jn de Vla
mingen bereid deze nieuwe offers 
en toegevingen op h e t a l t a a r van 
h e t ene en onverdeelbare België te 
brengen ? 

De v raag die t h a n s moet gesteld 
worden is : welke be langen zij in 
feite verdedigen die zich opwerpen 
als de (openli jke of ve rkap te ) t e 
gens t ande r s van h e t federal isme en j , 
de verdedigers v a n de un i ta i re 
s t a a t s s t r u k t u u r in Vlaanderen . 

AI deze f l amingan ten in de r a n 
gen der t radi t ionele pa r t i j en — van 
J a n Verroken to t Kiebooms, van 
F a y a t to t Craeybecltx — welke be
langen, de belangen van wie verde
digen zij ? Geven zij er zich zelf 
wel r ekenschap van ? 

Door de un i ta i re s t a a t s s t ruk tuu r 
te verdedigen, verdedigen zij niets 
a n d e r s dan de be langen van de ge
vestigde m a c h t e n , die ook zij steeds 
aangek laagd hebben a ls a n t i -
Vlaamse m a c h t e n . Vulgairu gezegd: 
« de prof i teurs van h e t regime »• 
he t Belgisch un i ta i r regime. 

Van dag to t dag st i jgt de weerzla 
voor de k n e c h t e n - m e n t a l i t e i t en de 
kor tz icht igheid van de Vlaamse po 
li t ieke m a n d a t a r i s s e n : zij s c h a m e n 
zich nie t eens toes t anden a a n te 
k lagen waarvoor zij zelf r e ch t 
s t reeks verantwoordel i jk zijn, die 
zij in h e t p a r l e m e n t goed keuren en 
bu i t en h e t p a r l e m e n t a ank l agen 1 
Zij zijn zg. machte loos om een e in
de te stellen a a n deze w a n t o e s t a n 
den — m a a r zij verze t ten zich t e 
gen een ingr i jpende hervorming . 

Eens reeds — voor de oorlog — 
hebben zij h u n h a n d t e k e n gep laa t s t 
onder een federalist isch beginsel
akkoord. Zij hebben h u n h a n d t e k e n 
verloochend.. . En n o c h t a n s zal er 
een einde komen a a n h e t geschipper 
en de dubbelzinnigheid. In Vlaan
deren zal de Volksunie h e t probleem 
stel len en h e t volk voorl ichten. De 
str i jd voor of tegen h e t federal isme 
is in Wallonië beslecht ; ook in 
Vlaanderen zal h i j beslecht worden : 
de beslissing ligt t h a n s in de h a n 
den van de Vlamingen. Het k a n de 
beslissende str i jd zijn die t h a n s in 
gezet wordt : in deze stri jd voor h e t 
federal isme neemt de Volksunie in 
Vlaanderen de leiding. 

F. Van der Eist. 
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VERDERE UITROEIING 

De laatste 9 jaren verlieten 37.000 
boeren hun hofsteden omdat ze niet 
meer konden leven. Dat maakt meer 
dan 4.000 per jaar. 

De huidige regering van C.V.P. en 
socialisten vindt dat klaarblijkelijk 
nog niet genoeg. De index voor sep
tember is met 2.10 punt gedaald ten 
koste van wie ? Ten koste van de 
armste bevolkingsklasse : de land
bouwers. 

Door dumping daalden de eieren 
met 0,75 F stuk in prijs op een 
maand tijd, terwijl de varkens met 
12 tot 13 F het kg verminderden 
door de schandalige houding van de 
C.V.P. minister voor landbouw die 
toeliet vreemde varkens in te voe
ren. 

Onze veel te brave boeren worden 
goed beloond voor hun trouw aan 
de C.V.P. 

Wat kwaad kan het ? Als ze op
houden met boeren en lid te zijn 
van de Boerenbond worden ze ar
beider en lid van het A.C.V. Dat 
lidmaatschap kost nog meer en de 
C.V.P. heeft dus nog profijt. 

MIDDEKSTANDSPOLITIEK 
De middenstand krijgt het hard te 

verduren. Een nieuw concern van 
buitenlands en binnenlands kapi
taal is van plan In België een 150-
tal supermarkten op te richten. Te 
Brugge kwam er reeds één tot stand. 
Ze werd geopend door C.V.P. bur
gemeester Van Damme. Te Brussel 
kwam de tweede. Die werd officieel 
geopend door C.V.P. minister GU-
•on (nog goed dat de C.V.P. minis
ter voor middenstand De Clercq af
wezig bleef !) . 

'Men kent het stelsel van groot
warenhuizen en supermarkten. 
Bommlge artikels worden als « aan-
valsprodukten » tegen uitermate 
lage prijs verkocht, maar men spe-
knleert erop dat de kliënt, eens bin-
•en , tal van andere dingen tegen 
normale prijs eveneens zal kopen. 

Men beweert wel eens dat groot
warenhuizen en supermarkten de 
prijzen doen dalen. Men moet dan 
echter twee dingen niet vergeten. 
In supermarkten is de bekoring 
groot — en onze gewone huisvrou
wen weerstaan er gewoonlijk niet 
aan — om allerlei overbodige din
gen te kopen. Men gaat binnen voor 
•en liter olie en komt buiten met 
•en nieuwe keuken of slaapkamer. 
Anderzijds zal de geleidelijke uit-
Bohakeling van de middenstand de 
grootwarenhuizen en supermarkten 
toelaten hun raonopoüumpositie uit 
te buiten en de prijzen te dikteren. 
In plaats van beterkoop zal alles 
Teel duurder worden. 

Ondertussen kunnen onze mid
denstanders die C V P . kiezen ech
ter over de houding van hun par
tij nadenken. Na Brugge en Brus-
•el volgen nog 150 supermarkten ! 

ZUID-TIROL 
Vrijdag 6 oktober te 20 uur Brussels Te

huis (Vlaamse Club). Valere De Pauw over 
Zuld-Tirol. 

Belangstellenden welkom. 

PDlltieke naweek 
(Vervolg van blz. 1) 

Het recht van het Vlaamse volk 
op zijn volwaardige ontwikke
ling, d.w.z. op het meestertcliap 
over al zipi bestaansvoorwaar
den en middelen is een heilig 
recht dat 130 jaar lang werd 
verkracht. 
Op het ogenblik dat het Waalse 
volk met een grote meerderheid 
bereid is een federaal kontrakt 
met Vlaanderen aan te gaan zou 
het misdadig zijn indien de 
C.V.P als grootste partij in 
Vinanderen, door vnsleiding 
van oris volk ovifrent zijn ware 
belniKien, dit kontrakt af zou 

wipen. 
Dr. Leo Wouters. 

B.S.P. EN C.V.P. 
Wij zullen in dit land nog van al

les beleven. Terwijl de jonge socia
listen te Mechelen vergaderden en 
de begrenzing- van Brussel tot de 
huidige agglomeratie eisten, elk 
onthaalregime in de acht betwiste 
randgemeenten weigerden en de af
schaffing van alle transmutatie
klassen vorderden ging de voorzit
ter van de C.V.P. in Wallonië ver
kondigen dat de aclit randgemeen
ten wel Vlaamse grond waren (wie 
zal dat betwisten ! ?) maar dat toch 
een onthaalregime voor de frans-
taligen In diezelfde randgemeenten 
diende gevonden te worden ! 

De C.V.P. iieeft lang het mono-
polium opgeëist van Vlaamsgezind-
heid. Thans stellen we vast dat hun 
voorzitter in de richting van de af
schuwwekkende Duvieusart opstapt 
terwijl anderzijds de jong-socialis-
ten het standpunt van de Vlaamse 
kulturele verenigingen en van de 
Voilisunie bijtreden. 

Welke Vlaamsgezinde jongere wil 
thans nog bij de C V P . blijven ? 

SLECHTE PROFETEN 
Kamiel Huysmans blijkt weinig 

geluk te hebben met zijn profe
tieën. 

De negentigjarige kan blijkbaar 
de vlucht van de vogels niet meer 
volgen. 

Nog geen 14 dagen geleden 
schreef hij dat de federale gedach
te in België de begrafenis nabij 
was. De meerderheid van Waltoniö 
heeft hem vorige zondag het ant
woord gegeven, liet waren dan nog 
allen partijgenoten ! 

Jos van Eynde blijkt al even on
gelukkig. Enkele weken geleden 
schreef hij : de CV.P.-ers moeten 
weten of ze voor of tegen bet fede
ralisme zijn, wat ons (de socialis
ten) betreft : wij zijn er tegen ! 
Ook om hun ondervoorzitter heb
ben de Waalse socialisten zich niet 
bekommerd ! 

En terwijl Jos van Eynde de jong
socialisten te Mechelen aanspoorde 
zich tegen het federalisme te kan
ten omdat het te Charleroi aller
minst zeker bleek dat de federalis
ten het zouden halen, legde voor
zitter CoUard tcrzelfdertljd aldaar 
een federalistische geloofsbelijde
nis af ! 

De Vlaamse socialisten schijnen 
hun Waalse partijgenoten maar 
slecht te kennen. 

En in elk geval vegen de Waalse 
socialisten bun hielen aan de 
Vlaamse. Mochten de slaafse Vla
mingen eindelijk die les begrijpen ! 

ALLEMAAL VOLKSUNIEERS 
De Volksgazet ging lelijk te keer 

tegen het Vlaams Komitee voor 
Brussel, een paar dagen voordat 
heel de Waalse B.S.P. achter de fe
deralistische vlag van Renard ging 
aanhollen. De Volksgazet bleek te
gen de betoging van 22 oktober. 
Waarvoor gaat die betoging ? 

Voor een degelijk tweetalig sta
tuut te Brussel, voor de beperking 
van de Brusselse agglomeratie tot 
de huidige 19 gemeenten, voor de 
weigering van elk onthaal in de 
randgemeenten, voor de afschaffing 
van alle transmutatieklassen In 
Vlaanderen en voor de opslorping 
van de werkloosheid in Vlaanderen 
door industrialisering. Het zijn al
lemaal eisen, die ook de jong-socia-
listen te Mechelen naar voor brach
ten. Daarom ook zullen de jong-so-
cialisten zo logisch zijn van niet 
mee te marsjeren op 22 oktober ! Of 
niet mee te mogen marsjeren ! Al
leszins de talrijke arrivisten in hun 
gelederen niet want we voorzien dat 
de overtuigde strijdbare jong-socla-
listen er toch zullen zijn. Zij zijn 
de dwaze oekazen van leiders die de 
tekenen van de tijd niet begrijpen 
meer dan beu. Men moet maar met 
hen praten om het te horen. Trou
wens meer en meer onder hen le
zen thans de Volksunie naast de 
Volksgazet. 

GESCHIEDENIS 
Wij zouden de Volksgazet hierbij 

toch even wat geschiedenis willen 
herinneren. 

Ook Anseele weigerde destijds 
mee te doen in d^ strijd voor de 
vernederlandsing van de Gentse 
universiteit. Tot zijn troepen hem 
verlieten en toch mee opstapten. Hij 
heeft later diezelfde troepen moe
ten volgen en heeft meegestreden 
voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit. Waarom zou 
Jos van Eynde wachten tot zijn 
beste troepen hem verlaten hebben? 
Dat hij zich bedenkt en mee opmars-
jeert op 22 oktober. Zijn vriend Col-
lard plaatste zich zelf zonder me
deweten van Jos aan het hoofd van 
de Waalse federalisten. Waarom zou 
Jos zijn vriend Collard niet mede
delen dat hij aan het hoofd van ve
le jong-socialisten, die toch komen 
op 22 oktober, wil opstappen te 
Brussel ? 

Kostelijk vonden we Van Eynde 
waar hij schreef dat het Vlaams 
Komitee voor Brussel allemaal 
Volksuniërs waren. De dag na dat 
artikel la/en we in de kranten dat 
heitzelfde Vlaams Komitee voor 
Brussel een persvergadering hield. 
Wie werden vermeld als aanwezige 
leden van dat Vlaams Komitee ? 
Mr. Roosens, Mr. Bové, Amter, Ver-
rept en juffrouw Diepvents ! 

Wij heten deze Jonge dame en 
deze heren dus hartelijk welkom in 
onze gelederen. Degenen onder hen 
die een B.S.P. of een C.V.P. lid-
niaatschapskaart op zak hebben, 
doen best die te verscheuren ! 

RASECHTE KLERIKAALTJES 
Men hp.eft de Volksunie reeds zo 

wat van alles beschuldigd. Zo staat 
het ons nog fris voor de geest dat 
ons herhaaldelijk verweten werd 
dat we alleen CV.P.-vergaderingen 
stoorden of CV.P. personaliteiten 
aanvielen. 

Aan de hand van de Incidenten 
bij het bezoek te Zandvliet van mi
nister Merlot beschuldigt de Volks
gazet ons nu ervan alleen socialis
tische ministers uit te jouwen, nooit 
C.V.P.-ers. Dat verbaast de Volksga-
xet niet want ze schrijft « We heb
ben immers te doen met rasechte 
klerikaaltjes en hun afkomst ver
loochent zich nooit». 

Dat weten we dan ook weer. En 
we hopen dat Mons. De Smedt het 
onthoudt. 

Waarop steunt het verwijt van de 
Volksgazet ? 

Dat ook de C.V.P.-minIsters Bras-
seur en Heger enkele weken geleden 
Antwerpen bezochten en Frans 
spraken. En dat ze niet gestoord 

"werden. 
Ondertussen hopen we dat de 

Volksgazet onze Jongste persmede
deling gelezen heeft. Daarin hebben 
we ons voornemen kenbaar gemaakt 
stelselmatig alle franssprekende 
ministers te zullen uitjouwen wan
neer ze in Vlaanderen hun Frans 
menen te moeten aan de man bren
gen. Merlot deed dit nu al voor de 
derde maal. En daarbij wilden we 
niet de indruk wekken ons straffe
loos te laten beledigen, ook niet door 
Waalse federalisten, zoals Merlot. 
Wij zijn Inderdaad geen € Vlaamse » 
socialisten, maar wel Vlaams-natio
nalisten, 

REKWISITORIUM 
De jonge Vlaamse socialisten heb

ben te Mechelen een aantal nuchte
re vaststellingen gedaan in verband 
met de minderwaardige positie, de 
achteruitstelling en de benadeling 
der Vlamingen in de Belgische Staat 

Deze vaststellingen komen neer 
op een rekwisitorium ten overstaan 
van de Vlaamse socialistische man
datarissen, in de eerste plaats de 
Vlaamse ondervoorzitter van de 
B.S.P., Jos Van Eynde, en de Vlaam
se socialistische ministers, die niet 
alleen steeds gezwegen hebben over 
deze Vlaamse grieven, maar ze ont
kend hebben en als romantische 
onzin betiteld, en die nooit iets ge
daan hebben om ej aan te verhelpen. 

Bekenden hun woordvoerders niet 
zelf dat zij hierover steeds gezwegen 
hebben om de Waalse partijgenoten 
niet te ontstemmen en omwille van 
de partij-eenheid ? Wat gaat thans 
hun houding zijn ? Zullen zij zich 
blijven verzetten — bewijs van hun 
slecht geweten — tegen een Vlaams 
socialistisch kongres ? Ook na het 
Waals socialistisch kongres te Char
leroi ? 

GEMIS AAN LOGIKA 
De jonge Vlaamse socialisten heb

ben nog eens vastgesteld dat de 
Vlaamse kwestie vooral een sociaal-
ekonomische kwestie is. Voor ons is 
het een nationale kwestie, die alle 
sektoren van het maatschappelijk 
leven omvat. Men zou dan ook kun
nen verwachten dat zij zich uitspre
ken voor grondige struktuurhervor-
mingen die het de Vlamingen moe
ten mogelijk maken hun sociaal-
ekonomische problemen op te los
sen. Niets daarvan. Hun oplossing is 
nog steeds het opde wondermiddel 
dat meer dan dertig jaar geleden 
door Huysmans en Destree aanbevo
len werd : kultuurautonomie ! 

Maar als er spraak Is van een 
schuchter begin van verwezenlijking 
van kultuurautonomie, bv. door de 
split^ng van het departement van 
nationale opvoeding en kuituur, zijn 
de Vlaamse socialisten de eersten om 
er zich tegen te verzetten. 

De houding van de Vlaamse socia
listen is weinig Vlaams en weinig 
socialistisch en getuigt van een ont
stellende gemis aan logika. 

MERLOT GETEMD \ 
Op zaterdag 7 oktober wordt te 

Veurne het zestigjarig bestaan her
dacht van de Handels- en Nijver-
heidskamer. Op alle uitnodigingen 
en reklame-biljetten stond de naam 
van minister Merlot vermeld naast 
die van andere vooraanstaanden. 
Thans ontvangt men te Veurne een 
brief van minister Merlot die 
meldt dat hij niet zal aanwezig zijn. 
Blijkbaar heeft de schrik hem te 
pakken gekregen na al wat hij in 
de Polder te Zandvliet-Berendrecht 
heeft meegemaakt! 
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Lezers, 
G ans het land door k a n U w 
dagbladverkoper U 

DE VOLKSUNIE 
bezorgen. 
O p uw verzoek kan hij ze 
regelmatig toegezonden krij
gen door het Persagent
schap, Vervoer en Distribu
tie (A.M.P. ) van Brussel. 

• 
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Vijf voor twaalf 
Zowel op onze vergadering te 
Oostende als te Nieuwpoort was 
er grote belangstelling van
wege de vissers, de reders, de 
zeilmakers, de scheepss meden 
en andere belanghebbenden. 
Nadat dr. Van Leeinjnitlen en 
dr. Le Compte hun toespraak 
gehouden hadden, kwamen de 
vissers af rnet nog J,al van aan
vullende inlichtingen. Zo ver
namen we onder andere dat f ei 
uur uitgerekend een visser 
slechts ongeveer 6 F aon loon 
verdient f 

Als eerste doel, dat moei beko 
men worden — iedereen was 
het er over eens — is er het 
vervroegd pensioen op 55 jaar. 
Ook andere maatregelen drin
gen zich op. Hiervan zullen wij 
volgende week een volledige 
lijst geren, als wij ook de 'Lee-
brvgse en Heistse vissers zullen 
gehoord hebhen (vergadering op 
zaterdag 30 september om 19 
vvr in de « Jan Bart » ann, de 
kerk te Zeehrvgge). 
Wat we echter wel reeds kun
nen 'mededelen dat is, dat De 
Volksunie • West - Vlaanderen 
een kosteloze sociale dienst ztd 
oprichten en een fiskale - boek
houdkundige dienst, die niet al
leen beterkoop zal zijn, dun de 
zogenaamde f fiskale raadge
vers », waar de vissers nu bij
lopen, maar vooral volledig zal 
te vertrouwen zijn. 
Volgende week reeds laten we 
de namen en adressen kennen, 
waar men zich kan wenden, 

dr. Herman Le Compte, 

M . r «WW. 

Er Is In Wallonië de beweging van 
Renard, de «Mouvement Populair» 
Wallon», In afkorting M.P.W. 

De Waalse unitaristen van de 
C.V.P. hebben er iets op gevonden 
om de golf van federalisme te kee» 
te gaan. Ze hebben thans hun 
« Mouvement des Provinces Wallon-
nes », in afkorting « toevallig » ook 
M.P.W. 

Wat in de handel doodeenvoudig 
een bij de wet beteugelde oneerlijke 
praktijk is, nl. het overnemen van 
een handelsnaam, wordt voor de 

unitaristen eenvoudigweg een poli
tiek middeltje. 

Aan de twijfelachtigheid der mid
delen kan men de twijfelachtigheld 
van het unitarisme meten ! 

Vruchreloos defensief 
KlaarblijkeUjk ten gevolge van een duis

ter wachtwoord is heel de kieurpartijen-
pers ten o.'ffnsief getrokken tegen het te-
deralisme iU zijn «e sinds «ondag J.1. wel 
wat kalmer geworden. 

Kamlcl Huysmans o.m. stelde al vast dat 
het federalistisch getij verlopen was. Op 
zulke hoge leeftijd nog lO veel begooche
lingen koesteren ! 

Zijn Waalse partijgenoten hebben hem 
lelf tot de orde geroepen. 

Wat het meest opviel bij dit georchcs-
treerd tamtam was dat geen enkel journa
list die mee roffelde klaarblijkelijk goed 
wist waartegen hij het had. Zelfs üe Stan
daard niet, die de zoveelste maal het ge
weer van schouder veranderde : na enkele 
maanden pro-federalisme volgen thans de 
maanden contra. Binnen enkele maanden 
cal het wel weer pro rijn. Als heel de re-
daktie van De Standaard In handen van 
bakvissen was kon de wispelturigheid niet 
{roter cijn. 

0 e argumentatie tegen federalisme heeft 
«ich verschoven maar is daarom niet van 
steviger hoedanigheid geworden. 

Vroeger waren de federalisten slev;hte 
Belgen, verscheurders van het land, kor
tom separatisten en inclvieken. 

Toen werden ook de Walen federalte-
tisch. En hoewel een gedeelte van hen wel 
•eparatlsten waren werd het federalisme 
plotseling patriottisch verantwoord. Dat 
wa« toch al een groot winstpunt. 

Er werd dan gezocht naar de betekenis 
vaa het federalisme. 

En hoewd het federalisme in tal van 
landen In de praktijk bestaat en hier te 
lande leUs een nieuwe federale grondwet 
opgesteld werd door Walen en Vlamingen 
werd afgekondigd dat niemand wist wat fe
deralisme eigenlijk was. E» de tegenstan
ders trokken te velde tegen het onbeken
de. 

Toen dit argument niet al te goed In-
• l o ^ !• men verder gaan loeken. 

Thans vernemen we dat federalism» 
ekonomische versnippering meebrengt e« 
dat de levensstandaard er door zon kim-
uen dalen. 

Dit nu vinden we een schitterend argu
ment omdat het nog tot een argument ten 
voordele van het federalisme kan gedraaid 
worden. 

Inderdaad zijn Zwitssrland en üuitsUnd 
federale landen. Maar zij staan aan da 
top in Europa wat het welvaartspeil be
treft. En dit terwijl Duitsland versnipperd 
Is in 10 federale staten en dat arme Zwit
serland zelfs in 25 ! Wij zouden dus eer
der moeten besluiten dat d« i< versnippe
ring 1) In 2 federale staten In België te 
weinig is en in plaats van de Duitstali-
gen een autonoom statuut te geven zon
den we van Eupen-Malraedy en de dulls-
tallge dorpen in Luksemburg best de der
de federale staat kimnen maken. 

En verder zijn er de Verenigde Staten, 
die de hoogste levensstandaard van de we
reld hebhen ondanks hun «versnippenng» 

, in 50 staten. Eigenlijk is het niet vriende
lijk van onze Atlantische bondgenoten 
Duitsland en de Verenigde St.iten om on. 
ze anti-federalisten zo een pad in de korf 
te zetten. Straks loopt het Atlantisch 
bondgenootschap nog gevaar. Want ook 
Rome weet al dat Theo Lefèvre geen grap
jes maakt met pro-federalisten ' 

Het is onzin te beweren dat in een fede
rale staat de eenheid van ekonomie ver
broken wordt. Wat de federale staten wd 
kurmen is op grote schaal doen wat thans 
een paar steden in Vlaanderen reeds doen: 
door gunstmaatregelen industrie lekken. 
Want in een federale staat zal Vlaanderen 
naast België over een begroting beschik
ken. En die zullen we gebruiken om de 
260.000 mobiele arbeiders en de tienduizen
den werklozen werk te geveo in eigen 
streek. 

Daar zouden A.C.V. en A.B.V.V.-Vlaai*-
deren eens best aan denken. 

Wim Jorissen. 
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Over de reis van Spaak — de man zal verheugd zijn vast 
te stellen dat dit blad hem deze week opnieuw de eer van d* 
buitenlandse rubriek geeft — wordt links en rechts nog wat 
nagekaart. De Belgische pers, ook wanneer ze van eea andere 
opiaie is dan dhr Spaak, is zo ingenomen met een inheems man 
van wereldformaat dat haar kommentaren zander uitzondering 
welwillend en lovend waren. Maar achter een borrel of tussen 
vrienden fluisteren de heren Journalisten wel wat anders. Het 
heet dat de uitnodiging voor de Spaak'se reis niet uit het 
Kremlin kwam, maar dat Spaak zichzelf heeft laten uitnodigen. 
Met heet verder dat deze reis op een uitzonderlijk gunstig ogen-
bUk kwam, het ogenblik nl. waarop te Ndola dhr Hammarskjoeld 
met een vliegtuig tegen de grond ging. Het heet tenslotte zeer 
vertrouwelijk dat Spaak die afgedaald Is naar de lagere regionen 
van de binnenlandse polittek omdat zijn sekretariaat-generaal 
van de N.A.T.O. een grandioze mislukking was geworden, terug 
buitenlandse appetijten heeft gekregen sedert de plannen van 
de Russische U.N.O.-troïka kans op verwezenlijking hebben 
gekrcKen. 

De heer Spaak zou met genoegen het oplossen van de 
Vlaams-Waalse verhoudingen ruilen voor het oplossen van de 
moeilijkheden in de Mali of de wrijvingen tussen de Laotlsche 
prmsen. We gunnea het Mali en Laos volkomen 1 

Is dhr Spaak reeds geïnteresseerd in de opvolging van dhr 
Hammarskjoeld, dat heeft hij er in ieder geval geen gras laten 
over groeien. Hij verorbert wel zeer vlug de koude begrafenlskip 
uit Shake^jeare's Hamlet : de onderzoekskomraissie naar de oor-
a*l£«ji van de vJiegraHip te Ndola was nauwelijks met haar werk-
ïaamheden begonnen. Wei-ioBaamheden die, in tegenspraak met 
de eersise berichten, steeds m«er en m«er zich toespitsen op een 
onderzoek naar sabotage. De naam van de Intelligence Service 
wordt hiei-bij vaker- genoemd. De Intelligenoe Service he*ft op 
het stuk van verdachte overMjdeas een gevestigde reputatie en 
een li,fk mé^r of minder zal haar wel aiet hinderen... 

lïi Roeaoda hebban de verkieilngsaitslagen weinigen ver
baasd. D« Hoetoe'g aljn er kigosAaagd beaiag te leggen op prak-
tlecls alle setols In het toe*<Mnstige parlemeat. Men aal »ch her
inneren dat de Hoetoes e«n overgrote iiMorAorb^d v o m e n 
m«9rd*rheid echt»r die de IJze^ea vuist van het feodaal Watoet-
«t-ragime moeat ondergaan. De Belgische, adisinifitratto b««*t 
t«t voor —n paar jaar steeds de Watootoi-kaart f i r o o i d en 
•OMHle daaxToor wel •i««aaai>41«e «ronden aan : het hooMo éat 
<U schilderachtige Watoetsl de « Ba.t««riijke » lelda^g waron, dat 
d« Watoetsl- hiërarchie met aan het hoofd de ook a*B het Bel-
»i«jh Bof t rae« ««node UwtMd e«i vo©rtr«rfe«}k kadar TOOT 
het land was aax. Deee logende word v—Aa het hoo<4 tem. 
drakt ter geiegeaheid va» de trooaboe^siftg ran Mwami lü#e«l. 
«ndsdien is de Bel«t«ebe administratU wol w*t TOoiMalitigei 
geworden en hoeft ze ©r althaa* voor gOBorgd dat de Moo«o«i»ar-
tij bij de verkiesrtnfco een eerttjfce leaiu kreeg .Het la voor België 
la RoooMda om het oiipiaertle »*wordea... 

Do M4C vaa prczid»nt Kennedy voor de Algemene U.N O -
v6i<9«dMlac hooft »e«n aieww gohM laten horea. aijn too«»raak 
waa toer handig, öromyko Uet travwe&s niet na. hom omttMdel-
im HMliea MOT Mdmkketi ïk te «»&n «ohikweaMn. Mojir be-
la««rijl»r daa d« »foaMoBtté.e vortlarhifOQ voor do ¥ N O -
voaiftdMiBg tttm. oon » M I - a«4ore üaitHutioroa die Kowaody hooft 
foaoMioa. xe ojn. hot ftfv»«n>digea van Oloy a«,»r Bocttjn. Men 
woot dat Caay ia de TooraaaUge Duitse hooidstad eoa vorUaxtas 
heoft afgelegd dio la Bwia «rato onrust hooft verwekt. Kot was 
«ads bet opFlohtoa T « » éo b o t o a M . HHMT. voor lod«rooa *,!-' 
doüjk dat aieaiaad te hot Wootorao hmp boroM was te sterven 
voor «orUja. C l ^ hooft hot aog oona atet «oveel woord«a ge-
2 ^ w»t bewiiot d«t do Aaaosttoaea »•« s t e e ^ aaa pr»tea ge-

ZÜ**^ ̂ f^^,'^^*^ ** ***" ' • ^ * • '*^* ^ "**« oadorhond m t 
spaak dHldeUJk latea doofoehoaMrea dat het met zijn «erktase 
toatog dosBooeta ook wel kan loslopen. 

* * ^ * * J T ^ '^^** ^®* *® öMlruk dat Anwa-ikanea ea R«s-
sea Bah m ^ nuteg te de Boel«fise teeataadoa bUjrea tlwls-
voeien ea dat hot aMoord over het niet-akkoord zij« rooread Is. 

De Duitse verkiezingen hebben gaea grote verschaiviageu 
gobraairt; »to«moaverooiHrtTiB«€n in Duitsland zija tvwiwoas 
d*arotia aog gooa v^rsohtevtegon te de bHit«i^aMUo aoUtiok 
TMi (^ B«adeK09«wUk. B«sMa ea iMMc4lM»«a vf«Ma « M M t é e 
Duitser*. I>e I tanoa oaaAat de DaüsoM te het Weotoia haaaa 

2 ^ ^ i f ^ ! ^ T * * • • * * ^ " ^ * * « ^ ^•*'' mogoWJk hoadMi 
•M Tvoof-0tttt«tead aMt de Rassen gaat pjratea. Irmwlotat vaa 
de vroM te «ertija net zoals evenwicht van de vroes over de 
höte wereld. 

28-9-81 

Alleen (culturele grieven? 

De nieuwe leugen 
De heren dU Jarenlanf het Tlaaani pro

bleem afK«wtmpeId hebben als een « faut 
problème » hebben thans omiresohakeld i 
met een geveinsde openhartigheid beken-
nen ce thans dat het vraagstuk der 
Viaams-Waalge verhoudingen het belaagw 
rijkste p*Utiek probleem in België Is. Z« 
hebhea echter colang In het « faux pro» 
blème » geploeterd dat het hun thans o»-
mogelijk Is zonder valse problemen verder 
te gaan. Valse vraagstukken dan die • • 
self in hun unltarlstische ijver gauw-gaaw 
hebben uitgebroed. 

Nadat z« het bestaan van een Waal»-
Vlaamse problematiek hebben moeten «i^ 
kennen, haastten i e sioh om dexe probH-
matiek te vervalsen. Hun meesterstuk al* 
vervalsers is wel het volgendo : Vlaand*-
ren heeft kulturele grieven, Wallonië daar
entegen ekonomlsch*. 

Schaamtelozer leugen, schaamtelozer 
vervalsing is nauwelijks denkbaar. D« 
schrijnende cijfers over de Vlaamse ach
terstand en acbterultstelling (werklooe-
held, bevolking der universiteiten, ambto-
naren- en officterenkorps, studiebeurccn, 
lonen, mobiliteit) worden door dece heren 
doodeenvoudig geloochend; als troostprij
zen zijn ze dan wel bereid toe te gevea 
dat de taalwetten van 1932 een beetje b»-
ter zouden moeten worden toegepast I 

De twee onbetwistbare kampioenen vaa 
dese nieuwe uattarlstis«|ie leugen zijn L*-
fèvre en Van den Boeynants. 

Lofivre dreef de sehaamtelftosheld lo 
var, vwtodn niaAndag «f ma b^ciAeaast 
VMi de Aa4««Kpse FaMMw ttMaa^sMan ta 
vcrktej-M *»t er in JMfM soltAaHtett ao-
4% WM, soUaarNoit t w w a «« m p a m i l w 
« • ragrsMto** gmtestm. ÜUa w, oen 
ogMbMt b>gi—iBi te MITalMi aaa i«>>r 
•mond vmrtiaul yanamr maa vMtMrrit 
4at cea d«ni*UJh» vtnidwrfag In aOe eMast 
k*a war4oa alfaiegd en aaahoort. Vaitcas 
«o «MtM iifidiHjon hooft Tjaaaaaiui 
l i la ««htirstani voïlwKg hsyeha^M on b 
*a<M kM IIIIÉMHL mmfttuttiuu «at «» 

_ >a 'dcb tnméaa oBtCsRaen 
orer da «Ma. \Va.itse baooéers. TrlWtci, 
»a»eri»or IMHI het niet. Gaaenpr low het 
seliar aitt att de mand vma de maa * e 
de psItMik; vaa de vorige sparing tot da 
ZUB« haaM nattajit : bet paeAeo van Wttl-
loBla aMt riaaais geld. Ean enkel voor^ 
boeid aU da e h i d e l ^ ree&s : Bafatead-
ZaidM^Maapan to het « rijke » Vlaoado-
eea, aaot Mt.HO Inwoaets, ontving JnM 
geteld 4M4M.N» F. M&iar de mutmaat 
met «loaMs 321.555 inwaaers, mol tw$h 
aog a!M]« eei| industria waaabij heol Ha-
oefcutd - Zuideckompcn in het niot ver-
ztakt, kreeg .,. uit wMbasB^pa^ ^Idar i -
teit » het dubbele, nl. 87t.«9t).«00 F. 

Van den Boeynants gaat te Haei. te Luik. 
te «eraen het federaUsm« te lijf mat de
zelfde se*»aatBter«7e Ieu8«n t « de verawo. 
aini: haa niet van één kant komen. Da 
VteattetFcn moeten de gerechtvaai^^e 
Waalse elsea begrijpen. Be Walen van 
haa kant B*ap*en begiifipen dat de taaJ-
'̂ ***on geOarende tteatallcn Jaren niot 
loyaal werden toegepa^ ». 

Uit dit wederzijds « begrip », uit desa 
scha«as«*aao vervalsing vftn de hflie pro-
W«aM4*«k parea dan de «ersto-ailafater ea 
do v—tMier hon nieaw « coaiipioaris das 
*' ' • • • "• "a grootste partQ van het bod . 
• • C-T.Ï., Oie «rie-vieiiden van tear Me-
»ar« hu yiaaaAeren te», heeft bet al met 
** ***"'*'?.,*** •«" eewta aiiwistar ea oen 
partijvoar^Mor die tn daea v«or Vhtctade-
ran z . bisltaaMde maanden met aoa on-
' * * * ' * "«^^J^etUsme, met een ang«-
'•••**• aaiuiHJilieid een ^ e ] speien dat 
voor VHaadarcn fataal dreigt te woïden. 

Da ViaaaMOKaiadett tn da C.V.P. — se 
eiffi t a M ^ en vaak te goeder trouw — 
a^etea een eind steOw aan dase vafs-
•MJite»^. Zij kiuuien i«sk thaas ulet meer 
* ? ^ ****** **" ''*' <tw*aeaiade « vhan-
««««n aaiat ». HJ moetea belette» dat 
laot V lawo^ stemmen fbaas eea aati-
Vlaaaise priftiek wordl gevoerd, patRiek 

I M RMM. SdM N nwwl no llNMlini! 

dit oaa aki volk fataal — ea fataal dsa 
voor altijd an eeuwig — moeten worden, 

«i j mootan tagea da lougen da waarhaid 
Uaaaa. 

Zij moeten het belang van een volk bo
ven het belang van een partij stellen. Nof 
Is het niet ta htat. Maar het kan ta laat 
worden I 

«La Belgique do papa>, het België van 1830, gemaakt en 
godacht ten behoovo van do zowat 80.000 franssprekende be-
•oorrechten van het toenmalige kiesstelsel, gehandhaafd ook 
onder het huidige kiesstelsel ten behoeve van de franssprekende 
bevoorrechten In de unitaire partijen, het België van de negen
tiende eeuw is niet meer. Aan deze vaststelling «al wel niemand 
na da voorbije naweek ontkomen zijn. 

Het feit dat de B.B.P. opgehouden heeft to bestaan al« een 
unitaire partij — want daar komt het toch op neer, menen 
we — Is van ontzettende betekenis. Nooit in haar lange 'geschie
denis heeft de sodalLstlscho partij haar unitair karakter, haar 
unitaire structuur opgegeven. Da vooroorlogse kathoUeke partij 
— waarvan de C.V.P. de erfgenaam Is — had alch struktureel 
aangepast aan de dualiteit van de Belgische staat; haar Vlaamse 
vleugel stond op een federalistisch standpunt. Vandaag hebben 
de Waalse socialisten de facto de tweeledigheid ook binnen hun 
partij erkend : de Waalse socialisten, verenigd in afzonderlijk 
kongres, hebben zich bij monde van de algemene partijvoorzit
ter uitgesproken voor federalisme. Er zal binnenkort de Vlaamse 
«ociallsten niets meer overschieten dan het Waalse voorbeeld to 
votgon. 

LooOoa«r*, die een handig man is, heeft op het kongres to 
C!ha(torot (te gcwte troef tegen het Renardisme uitgespeeld Om 
oeos en v«w goed de MP.W. het gras onder de voeten weg to 
B)*ai«a, heeft M| de Reoardlstische eisen tot d« zijne gemaakf 
het nMaararer was or op berekend, do eenheid van de B SJ»' 
In W»B«ye tie h«a<ttMiveQ en het elektorale wild binnen schot 
te hovdoo. OoIUrd moent, aldus het initiatief weer in handen to 
hobteoB on zMi au even da tijd te kunnen gurmen; vandaar do 
IndenHaMiiiAo timing waarin o.m. zes maand tijd is voorzien 
om tot ooo JMWttlerüig van het federalLsme te komen Hij zal 
^ ^ w e l niet ai te veel Uluzles hoeven te maken : In die zes 
"'—*y*??.J?^* Canard enkele beslissende dingen doen die het 
**"'•* • • • « op4cl)voii. Op 30 september heeft hij reeds zijn 
grote ]^otestdag te Marclnelle; in november volgt dan zijn kon
gres waar h l | tp nljn beurt weer het Initiatief in handen zal 
willen kriigen. Se zaken in Wallonië ontwikkelen tn het tempo 
van een s^tartende wagen : leder ogenblik wordt ds beweging 
snelfer. ^ • 

»e ironie van het lot heeft gewild dat de laatste c grote » 
unltMdjst, Theo Lefèvre, aan het hoofd staat van een regering 
waaito t-al van mlnlaters zetelen die zich verleden zondag voor 
federaheme hebben uitgesproken. Het la werkelijk grotesk dat de 
man, « e het ualtatósmo te allen prtjze — en vooral ten prljze 
van YiAaaA^en — wil verdedigen, thans in eenzelfde schuitje 
Bit mot ai tai^ers wier fed&raüstlsche bedoeUngen op een kon
gres ^teohtlg werden geaffirmeerd. 

HM komt er thans op aan, ook aan Vlaamse zijde de bewe
e g te vecsaelten. Tn de komende weken ea «aaadon moeten 
ene federattstteefae hons aan dek worden goraopen want bij het 
ew^Foft «M t iwas op korte of lange termijn onvermijdelijk is 
gewordt», dtont de stem van Vlaanderen hild, zelfbewust en 
eaadraofetig te klinken. Het apel is Inderdaad nog niet gespeeld 

^ J ! ^ ^ * "^^ ^ ® ' ^^* *® '*®® -̂ ^ «lö eerste plaats zal het 
hoofd moeten worden geboden aan de unitarlsttsctie tegenoffen-
sieven Lefèvre en Van den Boeynants - privattm vijanden 
maar beide anita^^^ten — zijn met dit tegenoffensief reeds volop 
b080(M»on. 00 Brwiselso partijvoorzitter biljft luidop dromen 
v«m z^n «nieuw kompromts» en van zijn perfefcte tweetalig
heid, terwijl zi4n voorganger steeds opnieuw de kaart van Befeië 
bestud««rd om uit te zoeken of hU geen nieuwe formule kan 
person bteanen de grenzen van de provincies van 1830 

O» éétt tocoeto soMJnen de bemoeiingen van de eecete-mi-
nteÉw nMtiiMui taob met succes te worden bekroond : volgens tn-
f Ï Ü I L T . . * ' * * * *"** uifeetodeliik toch laaax houden met de 
hyi<»ce keifceüjke struktuur In België, mits ©on paar wijzigingen 
van oadargesehfct belang. Het Hof zou eveneens zijn zin krij
gen door de boB«emkig van Mgr Suenens. 

Bet Hof is de laatste dagen weer wat ki de aktmaliteit Eli
sabeth seisde — tot ongenoegen van velen — naar Rood-China 
en m«e6t op het laatste ogenblik haar reisgezelsohap « demo-
kratizeren » : de dochter van dhr K. Huywnans promoveerde tot 
Mtaoade hofttome. Prins Karel geeft zich piots rekenschap van 
ae t M t dat hij atods tien jaar niets meer heeift gedaan en staat 
met een weids geteaar zijn toelage van 4.000 MO per Jaar afzonder 
nochteas te gew»gen van de 4GJ)90.000 die hij in zijn tienjarige 
ledigheid heeft kunnen oppotten. Het heet dat de ex-regent een 
pad in de korf heeft willen zetten van het rateend prinselijk duo 
Alb«:t-Paoia; Karel heeft destijds, als broer van Leopold, nooit 
een toelage ontvangen, terwijl Albert netjes 3.500.000 per jaar 
(^ïstrijfct. En tenslotte heeft ons aller Kontog zijn burgerlijke 
Ujst wat aangevuld door een prlvé-vllegtulg van 4.500.000 te 
laten kopen door de Luchtaaaacht. 

a i tenslotte, als antwoord aan al diegenen die steeds weer 
beweren dat de Vlaamse grieven uitsluitend van kulturele aard 
eljn, terwijl de Walen ekonomlsche grieven kunnen laten gelden 
nog dit : Houdt Sidémar-Zelzate in het oog. Alle geruststellende 
verklaringen van ministers en goevemeurs kunnen niet belet
ten dat de beheerraad van Arbed zelf gevoelig is geworden aan 
het Waals verzet. Zelzate staat op zéér losse schroeven. 

28-9-61 
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t^ezeró óckryvén onó 
OP DE ARBEIDERSRUG 
Geachte Hednetle, 

Als Vlaams bewust arbeider, zou Ik u 
een paar woordjes willen schrijven om 
mijn har t eens te luchten over die scho
ne heer Leo Fraeters kopstuk van het 
A C V . Die man beweert dat de Vlamin
gen niet de indruk hebben dat zij achter
uit gesteld worden, die man durft zoiets 
schrijven ! 

W»et hij dan niet dat duizenden en dui
zenden Vlaamse koelies iedere dag meer 
dan 15 uren onderweg zijn om in Wallo
nië het smerig en vuil en minst betaald 
wtrk te gaan doen. Hij zou het nochtans 
moeten weten want hij wordt door onze 
arbe'óers rijk betaalt. Maar Ja, hij is geen 
FHDIKALIST omdat hij niet om 4 uur 
's morgens uit bed moet om zwaar werk 
te BMui doen, soms meer dan 100 km. van 
hul» Hij, d'e op de rug der arbeiders ee» 
reoiaonbestaan leidt, schiet ons dan nog laf 
In *e rug. 

Daarom zou Ik willen vragen aan de 
Vlaamse arbeiders waar zij ook werken, 
in de fabrieken, op de werkhuizen, op de 
botrwwerven, in de mijnen. 

Laten wij onze kameraden trachten te 
overtuigen van het federalisme wij moe
ten itot doen met fanatisme, met koppig
heid, niet arfgeven. 

Vlaamse arbeiders doe uw plicht de pro
fiteurs der bonden aan de schandpaal. 

T.K. - Antwerpen. 

Reéaktie •« 
D«ce arbeider (werkman in liet bouwbe-

driK) keeft reeds aan de lijve icunnen on
dervinden wat het is ver van huis te moe-
t«B r a a n werken. Als zovelen voelt hij aan 
dat U j d*or de heren van wat hij K de 
b««d » noemt «ver het hcofd gezien wardt. 

Wat wilt ge als die mannen toch niets te 
vrsaen hebWen ? Daar«m, achter de Volks
unie «taan en saaien strijden voor federa-
llsBM dan eullen wij de sindlkaten in het 
gar«el kunnen krijgen, in het belang ook 
van de Vlaamse arbeiders 

REMINGSPLfEGEN 
Geachte Heren, 

Wie de toestand in de taalgrensgemeen
ten ten Zuiden van Brussel kent, (o.m. 
het zo bedreigde St. Genesius-Rode en 
Llalielieek) is beti-»ffen in de eerste 
plaats over de driestheid van die frans
kiljonse Inwijkellngen, vlllaliewoners, die 

• BOEKHOUDING IN '1 NEDERLANBS : 
: • • 
ï ï 
: IXPERTISES : 
: FISKALITEIT ; 
: ORGANISATIE j 
; BANKKREDIETEN E 
• « 
: • • 

j K. V. i 
i |. I>e Windesfraat 38 j 
: Ditbeek 1 
* # 

I T. 21.14.58 j 
S na 18 u. • 

I I 
: • Vraag btj het Inrichten • 
: : 
S • van uw woning raad bi] • 

I I 
j gal«"i j 
I MARGARETHA ée BOEVE j 
1 i 
: • ASSENEDE : 
: : 
: • TEL (09) 78 50 57 ; i I 
? • • • • • • • • • • • • « « • • • • • « • • • • • • • • * • • > • • • • • • • • • • • • . . 

zelf, op eigen kosten, op hun domein aan 
de tioelcen der s traten eigen eentalig 
franse straatnaamborden aanbrengen. Vol
ledig onwettelijk maar ze blijven er s taan! 
Dagen, weken, maanden, jaren ! 

Vervolgens treft eveneens de lijdzaam
heid van de plaatselijke Vlaamse bevol
king, meestal eenvoudige al te brave men
sen, die goedzakkig en geïmponeerd, die 
rijke lui ter wille zijn. 

IMenselijker wijze kan ik de lakse tu>u-
ding van de gemeentelijke autoriteiten vmn 
dergelijke taalgrensdorpen begrijpen, voor
al wanneer die gemeentepo'.itlekers aan
voelen hoe lauw en onverschillig de meer
derheid der bevolking blijft t.o.v. deze pro
blemen. 

Kunnen er geen hulp- en reddingsploe
gen gevormd worden van mensen die 
daarheen gaan om al dat onwettelijke 
frans systematisch, grondig en steeds op
nieuw uit te vegen en verhinderen dat de 
Vlamingen aldaar van hun eigen erf wor
den gejaagd ? 

Als Vlaanderen niet ERNSTIG over-
weegt PRAKTISCH hulp te verlenen is de 
zaak daar verloren en wordt de taalgrens 
Ineens verlegd tot t)oven Vilvoorde, vijf
tien km. noorderlljker ! 

G.T. - Buizingen. 
Kedaktie : De Volksunie doet al wat se 

kan. Indien haar ploegen echter nog meer 
moesten versterkt worden door Vlaamsge-
«inden en we denken hier aan de vele Jon
geren onder hen, dan zouden we nog veel 
meer kunnen ! 

Wie In lEUVfN 
de BliRKElBIR idet beiocht, 

wa< In lEUVEN niet 

Oud* Markt 22 
It enie bierkelder 

I 
Alpemeen ifent voer België . 

ABTS 
STMNWiO «P TIENIN, 94 

KOR»EEK-lO 

( 

I • • I 

I 

( 

Op«epait veer n«m»»lc DORT I 

Het Witte Paard 
WANNUNMNITRAAT, 14 

te LIUVIN 

PauefW en »»nfer>e»m lekeol 
v««r vergedeflnben en kliAt. 

Beate drenben 
lagen mefige »rl|zen 

• • • 

^ a • • • • • • » • • • » « • > > • • • • • • • » • « • • • • > • • • • • • • • • • • • • * ' 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

warme en koude gerechten 

open dag en nacht 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

P£R5SP/eGaL 

Her feieralisnie in de brondliig 

• • • • • > • « • • • • • • • . • • • > • • • • • > . • • • • • • • • * * • • • • • • 

Verleden zondag was een kwade dag 
voor de Belgische unitarlsten. Het Waals 
Socialistisch Kongres te Charleroi sprak 
rich EENSTEMMIG uit voor federalisme 
en stelde termijnen va«t voor zijn verwe
zenlijking. De reakties in de pers waren 
tekenend voor de posities die de verschil
lende groepen innemen t.o.v. dit aktueel 
politiek vraagstuk. Eens te meer kenden 
wij vaststellen dat de Vlaamse Socialisten 
op een lijn s taan met de Belgische kon-
servatieven in het bestrijden van de fede
ralistische gedachte, zij het dan om ver
schillende raetleven. 

Andere bladen zijn meer genuanceerd 
in hun oordeel en verwerpen niet a priori 
een gesprek over dit thema. Maar over 
het algemeen staan zij toch eerder hui
verig t^renover het nieuwe, en alleszins 
argwanend. De Walen zijn Inderdaad niet 
ver te i>etronwen maar dit kan voor de 
Vlamingen tech geen reden zijn om zich 
np te werpen als verdedigers van het uni
tarisme. Zijn 130 jaar ervaring dan nog 
niet voldoende ? Het enige antwoerd aan 
de Walen Ugt in een duidelijke federalis
tische stellingname vanwege de Vlamin
gen, waarbij wij ondubbelzinnig zeggen 
hoe WIJ het zien. 

En pas dan zal praten zin hebben. 

vooRurr 
EENHEID... 

« Het kapitalisme is één. Het Is de baas 
zowel in Vlaandoren als in Wallonië. Om 
het te bekampen is de eenheid van de ar
beidersklasse meer dan cMt noedzakeiljk. 
Wat die arbeidersklasse verdeelt, verzwakt 
het socialisme. WIJ vrezen da t het »aM.> 
nalisme in Wallonië de bevenhand haalt 
op de .sociale stromingen ». 

VQLKSGAZag; 
EENHEID... 

« NA het congp-es van Charleroi, zijn 
wij, loals verleden vrijdag, VOOR deze biJ-
eeMkomst, VOORSTANDSRS VAN DE 
EENHEID VAN DE WERKENDE KLAS-

2 THUIS FEESTMALEN? : 

1 «GENTFEESTSERVIES 1 
DEPANNACE» 

: : 
: verhuring van alle materiaal ï 
! veor feestmalen • 
: BIEDT U EEN PRACHTIG NIEUW ; 
• TAFELSERVIES, technisch bestudeerd : 
S veer private feesten. • 
• Bureel en magaziin : ' 
: 10, KLBN TURKU E, TEl. 259340 ! 
: ©F : 
• Lokaal V. h. Gent* hetelperseneej : S 
: 3, KLEINE VISMARKT, tEL. 2 9 i n 4 : 
• • 
« « • • • • • « . • • • • • • • • • • « • • • > • « • « • • • • • • • • « * • » • « • • ' 

^•«••••.•••«••••••*••••••••»••.•••••••••«••••^ 

• • WIE ANTWERPEN BEZOEK1 ; 

: • EET IN DE : 

I • i 
I «OUIEN LEEREN EMMER» | 
• • 
• • (achter de kathedraal) ï 
: • BLAUWMOEZELSTRAAT 9 : 

• • 
• • Voordelige prl}zen • 
• • Volledige maalttid vanaf 30F • 
• H S 
: • Uitbater : L. Wouters • 

• 
: : 
• • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T 

MAATKLEDING 
volgens hypermoderne methode 
Perfekte pasvorm 

Prima afwerking 
Snelle bediening 

TÏL . 33 91 65 
SÏNT-JANSVLIET 19 
(KLEINE TUNNEL) 

ANTWERPEN 

HOUDT WEGENS AANSTAANDE VERBOUWINGSWERKEN EEN 

T O T A L E U I T V E R K O O P 
Het Is nu het ogenblik em onder de gunstigste voerwaarden 
kennis te maken met ont zeer bijzonder maatwerk... 
Enkele voorbeelden : 
Zuiver wollen kostuum, naar maat 1.595 F 
Zuiver wollen broek, naar maat 395 F 
Maatkostuum in Draion, Terlenka, enz 1.695 F 
Wollen gabardines, naar maat 1.495 F 
Originele Jagerslodens, naar maat . . . . . . . 1.495 F 
Wij verwerken ook Uw stof. Kostuum 1.060 F 

VERRASSINGSGESCHENK BIJ ELKE AANKOOP 

SE, VAN DE EENHEID VAN DE BELGI
SCHE sociALiemscHE PARTIJ EN 
VAN DE EENHEID VAN HET LAND. 

Wij zullen die, met al onze krachten en 
overal verdedigen. Wij zouden er kunnen 
aan toevoegen : « en als zij ooit Bullen 
worden verbroken dan zal het buiten on
ze medewerking en tegen ons verzet 
zijn »... 

DE NIEUWE GIDS 
IN GODSNAAM 

« Laten wij in godsnaam het hoofd koel 
houden en ons niet van de wijs brengen 
door een valse slogan als die van het fe
deralisme. Er zijn vraagstukken In Vlaan
deren, er zijn er in Wallonië. Laten wij 
die samen, tot ons aller welvaart, oples-
sen. E3n zl], die agitatie voeren, die met 
de vlag van het alles zaligmakend federa
lisme zwaaien, zullen elk gehoor verlie
zen. 

Maar zij zullen hun slag thulshalen, in
dien de een n a de andere, het voorbeeld 
volgt van de congressisten van Charleroi 
en zucht « het kan nu eenmaal niet an
ders, gans Wallenlë eist federalisme ». 

De Vlamingen, die everigens met de Wa
len als breeders wensen samen te werken, 
zeggen aan deze cengressisten : u hebt 
de slechte weg gekozen. Op on.s moet u 
niet rekenen ». 

In « De Nieuwe Gids » van 26 septem
ber vonden wij ook de bondige samenvat
ting van de fameuze rede die het orakel 
Tlseo Lefèvrr maandagavond uitsprak te 
Antwerpen. WIJ citeren daaruit onder
staande bekentenis (vetjes van ens, red.); 

« KerteHngs velgt een wetsontwerp t«ft 
vastlegging van de taalgrens. Het vraagt 
stuk Brussel en randgemeenten komt ver-
velgens ep de agenda. 

Aan het comité voor ^treekontwlkkellng 
en aan het pregrammatlebureau werd ge
vraagd in oktolwr concrete voorstellen te 
deen inzake uitbouw van een regionale 
pelitiek. 

Niets wordt dus verwaarloosd om de Bel
gische eenheid te verstevigen, en n'et om 
die eenheid af te takelen. 

Zeker, er Is een woelige minderheid die 
hel federalisme wil opdringen. Zijn de op-
stokers ervan Isewust dat zij s{>elen met 
de Belgische staat, met de toekomst van 
onze volksgemeenschappen, met de toe
komst van allen ? ». 

En het volgende definitieve oordeel over 
het federalisme : 

« Ik verwijt aan de federalisten gemis 
aan gemeenschapszin. Federalisme Is een 
nieuwe vorm van onverdraagzaamheid. 
Men wil het land herlnrlchten op basis 
vam een nieuw en absoluut socialisme in 
het zuiden en een n'euw clerlcalisme in 
het noordeiL 

•a»elireld«ld federalisme druist in te
gen de ain der geschiedenis. l»e tweedie 
mreldoerlag heefl het nationalisme Öl 
West-Europa de genadeslag gegeven. D« 
federalisten willen het weer invoeren d«fr 
alle problemen in België te herleiden tot 
Vlaams-Waalse vraagstukken. België is nu 
al veel te klein. Daarom Is de regering 
wel voorstaader van een soort federa'is-
me, maar dan in de zin van een verrui
ming In plaats van een verenging ». 

Li LUIE BELeiSnE 
VALS PROBLEEM 

« De gedachte aan een Belgisch federa
lisme vormt een van die valse problemen 
waarvoor zich penodisch de kleine polltle-
kers en verdwasukle geesten opwinden in 
ons eigenaardig land. Men komt er toe 
zich af te vragen of die valse problemen 
niet vrijwillig uitgedacht, verspreid en ge
leld worden om de aandacht van de goe
gemeente af te leiden van enkele werke
lijke problemen i.vjn. de politieke orga
nisatie of de sociale vooruitgang, d:e de 
polltiekers aan de macht niet weten op 
te lossen ». 

Wat verder schrijft de « Libre » : 
« Dat wil niet zeggen dat de social op

tische aanval tegen België niet moet ge
volgd en bestreden worden met vol'e aan
dacht, want de kollektivlsten munten uit 
in het hanteren van een zeker volks sen
timentalisme in het kader van hun af
brekende propaganda. 

Het voornaamste is dat de C.V.P. tegen
over deze agressie een gesloten front vormt 
en dat de katolieken .stevig gegroepeerd 
worden voor de verdediging van het land. 
En dat zij daarbij bedenken welke het ver
achtelijk lot zou zijn onder het regime 
van een Marxist.sche meerderheid. 

Mogen aldus de Vlamingen zich ook se> 
matigd tonen in hun beirachungen en 
geen misbruik maken van hun macht. 

Dit zou vanzelfsprekend koren op 
de molen van het federalisme zijn en zou 
onmiddellijk uitgebuit worden door de se
paratisten van elke strekking ». 

Ked. : Wij willen de aandacht van onze 
lezers speriaal vestigen op hovenstaande 
vrome wensen van de moniteur van het 
meest reaktionaire franskil.ionisme. Dit 
openhartig proza van onze aartsvijand zal 
hen het best aantonen wat ons te doen 
staat I 

La Métropole 
DE LAATSTE KANS 

« Het Kongres van Charleroi bevestigt, 
in de ogen van sommigen, de Belgische 
Janboel. 

Het is ook, in hun ogen, de laatste kans 
die gegeven wordt aan de regering. Ge
bruik makend van de huidige verwarring 
zou zij nog de wolken kunnen verspreiden 
die zich aan de horizon opstapelen indien 
zij snel decentralisatiemaatregelen neetnt 
en een overtuigend plan voor regionale 
expansie voorbrengt. 

Maar men moet vanzelfsprekend d a d > 
lljlc handelen 

En men vraagt zich af of zo'n snelheid 
wel in de gewoonten ligt van de Wet
straat ». 

HET UATSTE NIEUHI/S 
AFREMMEN 

« Hoe dan ook, de .stellingneming van 
de Waalse socialisten kan als een belangd 
rijke wending beschouwd worden in het 
Belgische politieke leven. Zij komt op een 
ogenblik, dat voor de regering geenszins 
gelegen Is, daar zij voornemens is bij het 
begin van de paiilementaire zittijd een 
aanta l ontwerpen in te dienen ter rege
ling van de Vlaams-Waalse betrekkingen. 

Hopelijk zal echter voldoende gesxmd 
verF^and aan de dag gelegd worden dm da 
uitkreldlDg van de federalistisobe SOKK-
kingen te remmen. In deze ontwerpen wor
den immers maatregelen voorgesteld, die . 
de noodzakell.)ke decentralisatie verwezen
lijken, zonder dat hierbij het land wordt 
verscheurd ». 

DE GAZBJT 
HOOFD KOEL HOUDEN 

« Na te hebben ontleed wat de Walen 
door federali.<!me verstaan, fcunneo wij in 
alle kalmte maar met laeslistiield tot de 
regering zeggen dat zij op geea oufcel nuü t 
mag toegeven aan de Waalse eisen ©i Ih 
afwachting dat de BS.P.-lul het onder el
kaar hebben uitgevochten, meet de C.V.ÏP, 
eveneens het hoofd keel houden en ma
tig, maar in versneld tempo, verder weN 
ken aan haar plannen lot lnvoor«g van 
de kulturele autonomie, de adaainlatra^ 
tieve decentrallzatie en de regionale eko-
nomle ». 

De Standaard 
PRATEN 

« Charleroi is een zeer ernstige «timu-
lans voor de federalistische propaganda 
Het lijdt geen twijfel dat een hervonning 
der Belgische staatsstruktunen iriet meer 
te ontwijken is. Prof. Dehoaoee l»e«« ge
sproken over een ronde-ta*»o«*B»«ntle. 
WIJ aljn sedert lang gewo»n«i vtmt dl» 
voorstel, uiteindelijk MOJa* hs» tctt een 
gesprek ke»en , wil men niet dat er dra
matische dingen gebeuren ». 

Het Volk 
FEDERALISME ONVERMIJBHLMK 

« De wetsmaatregelen van federalisti
sche inspiratie .sch'.jnen ons o*veimUd9> 
lijk. Wij zullen eraan t«evo?,eeM : hoe gau
wer die zullen getroffen worden, hoe mia^ 
der separatistisch de uiteinde*Jl»e feder»-
listlsche vorm zal ultvaUen. Torzake Ufd 
winnen... is tijd verliezen; en het tijd
verlies kan slechts leiden tot een verejr-
tremisering van de middenpuntvMegende 
politieke krachten die in België aan he t 
werk zijn er waarvan men de spankracht 
niet mag onderschatten. 

Wij zeggen aan de regering : de poli
tieke wijsheid gebiedt snel te gaan en vef 
te gaan... om niet overhaast en te ver t« 
moeten gaan » 

Verder zegt Schildwacht : 
« Voortaan worden de twee volksgemeen

schappen de samenstellende werkelijk
heden van de Belgische staatsgemeen-
schap. Dit houdt in, van het eerste ogen
blik af en hoe men ook verder over fede
ralistische formules zou gaan denken, dft» 
die twee volksgemeenschappen een grond
gebied hebben en een culturele autono
mie; want die twee dingen juist zijn het 
kenmerk en de voorwaarde zelf van hun 

Red. : De meeste Vlaamse kranten zien 
de « fedenUizerende » maatregeien enkel 
als een middel om de federalistische ge
dachte de wind uit de zeilen te nemen. 

Zo zien wij het niet. En met ons mins
tens 182.«00 volwassen Vlamingen. En er 
zullen er weldra veel meer zijn. Integraal 
federalisme Is de oplossing ! 

P.IVI 

Voor betere Kolen 
fel... alle Vlamingen 
(Antwerpen en omgeving 30 Km) 

op n 74.91.39 
Jos van Alphen 
Heide 

MEUBELMAGAZUN A N T V E R P I A 
m ^ SJCUMMARUÖSTR. 28-30 ANTWERPEN - TEL. 32.94.77 
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MARS OP BRUSSEL 
ANTWERPEN 
(PROVINCtE) 

Afd. Brasschaat 
Inschrijvingen : Schepen Padlnckx H, 

Bredabaan 467. 
Afd. Berohem 

Inschrijvingen : Van Dooren Plet. Fer
dinand Coo««mansstraat 81, Berchem. 

Dr. Goemans H., Grote Steenweg 86, 
Berchem. 

Verzameling : 9 nur Frans van Hom-
beeckplein. 

Vertrek : 9 uur 15 naar Plantijn en Mo-
retuslei. 
Afd. Boom-Aartselaar-Terhagen 

Inschrijvingen : De Wit Wlm, Antwerp-
•estraat 3, Boom. Tel 78.14 98. 

Van den Bo«ecbe, Peter Benoitstra*t f. 
Meulemans Magda, Frans de Schutter

laan 17, Boom. 
Byeenkomst : Aartselaar, 8 uur 30 Café 

c Vertakking », Boomsesteenweg. 
Vertrek : 8 uur 45. 
Bijeenkomst : Boom, 8 ttur 45 Grote 

M a i : ^ 
Vertrek : 9 uur naar Mechelen (aan-

•lultlng karavaan Antwerpen. 
Vertrek : Mechelen 10 uur. 

Afd. Mortsel 
Insdbryvlngen : Van B#ven Rudl, Deur-

nestraat 70, Mortsel. Tel. 49.75^4. 
Hunnen, Pr«vtncieraa*8lld, Krljgsbaan 

BO. MortseL 
BUeenkomst : 8 uur 46 c Ardeense Ja-

fer ». Gemeentepleln. 
Vertrek : 9 uur naar PlanUjn en Mor», 

•uslei. 
Afd Kontich 

InschrlJvlD«en : Steurs, Bdegemsteen-
weg 87, KsnUch. TeL 83J0.37. 

Voor Heizerdioek en emgevtog : Bmana 
Em.. Krulsschanslei 131, Kontich, TA. 
53.08 33 

ANTWERPEN 
Autokar VALO. 

Bijeenkomst ; t «ur Ptanüjn «n Mor*-
tuslel 

Vertrek : 9 uur 30. 
De prijs per plaats Is 46 P. 
TIketten zijn te »>ekomen op het pre-

Tlnolaai Sekretarlaat, bij Wlm Maes. Lan-
teemhatetraat , 28. te Borgerh«ut. Tel. : 
89.9a.0«. Deze tlketten sullen trouwens op 
de meeste plaatsen aaa huls aange1»otfen 
worden door onze propafandlst*n. 

Antwerpen Stad : Van Marcke Karel, 
Mecbeteesteenweg 82. 

DhacH, VerboDdstraat 67. 
Borawhout : DlSen Juul, gemeente

raadslid. BunrtBpo«rw«tlel 87. Tel. t6*»r89. 
Ra^Mftêkers P.. TpeJtwnstat.'aat 1. 
• e u n * : Storme, B»ekenlier^el 134, 

Deame-3aid. 
» e ftMéer Carlo, Boterlaarliaan 290, 

DennM^ 
Scheten : Drumont Emlel, R. W. Van 

Havrelaan 3€9. 
Vsmken Pol, Grote Singel 105. Tel. 

t2ALU. 
S«hMe-Wijnegem Van De Put t t , 

Gouwberg l«, SchUde. T e l 63.66.14. 
Berendr^eht : De Lie Staf, Klappelstr. 

16. Tel 73.«e.83. 
Essen en omstreken : Bosmans Jozef, 

Korte Heuvelstraat 35, Essen. 
Hob<*en-Kiel : Ferir Jorii, Waarlooshof-

Btraai 44. Kiel Antwerpen. 
Boecbout - Hove : Keteleer Leo, J. Fr. 

WUlemsstraat 67. Boechout 
Burcht - Zwljndrecht - Bazel - Krul-

beke : Oittersprot Alfons, Antwerpsesteen
weg 300. Burcht Tel. 62 75J5. 

Edegem : Bommen Herman, Baron Oel-
ks laan 36. 

WUrUk : Cells Gommaar, Juul M<»8tua-
lei 346. Tel. 38.42.81. 

WILRIJK 
Vertrek met autobuskarevaan nlt oase 

gemeente. Prijs per persoon : 45 F. 
Inschrijvingen (zo spoedig mogelijk) ; 

Oude Hofstraat 40 (Valaar) of tfilefcmlsch 
op nrs 38.42.81 - 83.69.68 - 49.55 02 

TURNHOUT 
Gevolg gevend aan de oproep van bet 

Hoofdbestuur, werd besloten een autokar 
In te leggen voor de MARS NAAR BRUS

SEL op 22 oktober 1961. Inschrljvingea 
voor deze manifestatie worden aangeno
men op volgende adressen : 

Jos Van Bruggen, Graatakker 142, Turn
hout, tel. 421.05. 

Jo Belmans, Diestbaan 50, Geel, t«l. 
585.35. 

Karel Mens, Verbindingstraat 30, te 
Vosselaar. 

NOORDERKEMPEN 
Alle afd. zijn druk m de weer met de 

voorbereidmg van de Mans vp Brussel. 
Honderden aanplakbrieven werden reeds 
verdeeld, verscheidene bussen Ingelegd en 
meer dan 100 kentekens verkocht. D J . , 
K.S.A.. V.V.B.. V.T.B. - V.A3. en andere 
zetten him beste beentje voor. Het wordt 
een ware overrompeling ! 

Schrijft nu reeds m : reisonkosten : 
45 F. 

MECHELEN 
Over gans het arrondissement worden 

autokars ingelegd naar Brussel. 
Iedereen wordt dringend oogereepen la 

te schrijven en in greepsverh«nil te rei
zen. 

Inschrijving : Herman De Nef, Dortt-
hoeveweg 3, Bonhelden, tel. 139.21. 

ocirr 
Vanuit Gent worden verschelden auto

bussen Ingelegd. 
Vertrek : aan het café Rubenshof, Bor-

luutstraat, of vanuit de f Reeland ». 
Autobussen vertrekken vanuit Gent. Men 

kan Inschrijven In het Vlaams hul» Roe
land of In ealé Rubenshof, Berlultstraat 
Gent. Deelname prijs 55 F. Vertrek aan 
beWe Itóalen om 9 uur. 

AALST 
Dringende oproep tot alle Vlaams be-

wusten van AALST en randgemeenten : 
OA MBg, betoog met ons, voor e tu 
RECHT, niet MEER maar ook niets XON-
DBR. 

Boe wlJ gaan ? Met de TOAM I 
Laat V onmiddellijk Inschrijven, 35 F 

per persoon heen en terug. Lokaal De 
Vriendechap, Kerksü-aat 9, tel. 361.5» ef 
L. Rombaut, Molendreef 30, Aalst, tel 
217.66. 

BKSMUIOE 
Inschrijvingen voor de autocars : 
DIKSMüIDE : Vlaams Huls, U«er-

laan. 83; Dhr. Travers, Oostvesten, 6. 
VEÜRNE-ADINKERKE Plaatselijk 

Aktlekomitee, lepersteenweg, 41 te Veume 
Juul Haesebaert, Garaebekeveldstraat, 

te Adüikerke. 

'hl ANTWERPEN 

MECHELEN 
KONTAKTKLUB 

Nu woensdag 4 <*tober te 20 uur >0 m 
het lokaal * Opslnjoorken > Nleuwwerk, 1, 
Meche:en (nabij de kathedraal) p r e k e n 
Achlel van Malderen, arrondissemente
voorzitter Brussel en de Heer J. Lefrold 
over de « Vlaamse Ziekenkas ». 

Iedereen hartelijk welkom op deze inte
ressante inlichtingsavond. 

NtMDERKEMPEN 
OOST- EN WESTMALLE 

Er wordt beroep gedaan op alle VJilO.-
kracht«n in de Noorderkempen om zondag 
a.s., 1-10-61, een dubbele slag te slaan en 
deze twee gemeenten gelijktijdig aan te 
pakken. Onze V.U.-senator, Dr. Roceen^ 
legde reeds kontakten In Westmalle en be
wees er veelvudlg dienstbetoon. 

KONTICH 
Op zaterdag 7 oktober te 30 uur etipt 

In de zaal « Alcazar », Mechelsesteenweg 
22 : grote doorbraak - vergadering van de 
Volkamie. 

Volksvert. R. Mattheyssens spreekt over: 
e Waarom Vteanderen eerst T >. 

Omlijsting door deklamatle. 
Iedere vriend en slmpatlzant moet en 

zal aanwezig zijn I 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Uitgsve van de v.z.w. VOLKSUNIE 

REDAKTIE i Mr. F. Van <i*r EUt, Hoofdredakteur, 

Beizegemstraat, 20, N.O.Heembeek {Brussel 12) . Tel. 16.28J3 

Dr» Wlm Joritsen, Dr. L Wouters en Mr. De Conlnck : ledea 

Alle briefwisseling voor redsktie naar i Rotatyp, Dupulslaan 110, Bru*.-7. 
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Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 
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EBEGEM 
Op de jongste kemvergaderlng van on

ze afdeling, gaf de volksvertegenwoordiger 
de Heer Mattheyssens R., een voorllchitag 
n<^)ens de wet van 30 juni 1961, betreffen
de de epuratle inzake burgertrouw. 

TURNHOUT 
Het ARRONDISSEMENTEEL BESTUUR 

vergaderde te Tmnhout op vrijdag, 32 sep
tember 1961 en wijdde een grondige be
spreking aan de geplande winterwerklng. 

BERCHEM 
Zondag, 8 oktober 1961 te 11 uiu- voor

middag In feestzaal € Rubens », Station
straat, 175, Berchem (vlakbij Berchem-
station) : 

VAANDELOVERHANDIOINO aan af
deling Berchem door algemeen voorzitter, 
volksvertegenweordiger Frans van der Hst , 
die daar tevens een belangrijke spreek
beurt zal houden over de e Vlaams-Waal-
se Verhoudingen ». 

Tijdens deze plechtigheid wl len vaan
del en trommel overhandigd worden aan 
twee jeugdgroeperingen. 

De plechtigheid wordt voorgezeten door 
afdelingsvoorzitter Dr Hektor Goemans. 

Zondag, 8 oktober t« 14 uur 30 te 
Antwerpen : 

RROVINCIALE KADERDAG 
Tot deze kaderdag woréen enkel toe
gelaten de personen, voorzien van 
een stjikt persoonlijke ultnodiguig. 
^prekers : Ru41 Van «er Paal, Toon 
van Overstraeten, drs Wim Jonssen, 
volksvertegenwoordiger Remi. Mat
theyssens, senator Dr Roosens K. 
Dillen. 
Na de kaderdag wordt te 18 uur stipt 
doOT algemeen «ekreurls Wim Jorls-
•en een bestelwagen (negen plaat
sen) overhandigd worden aan het be
stuur van het arrondissement Me
chelen, 

LIEDEKERKE 
Nadat dhr R. Van Nieuwenhove om per-

soonUJke redenen ontslag heeft genomen 
als sekretaris der afdeling, zal deze funk-
tle waargenomen worden door dhr Lau-
wereljs Michel, Meglenstraat 75 

MOLENBEEK-JETTE 
< ^ zaterdag 7 <*tober richt de Volks

unie, afdeling Molenbeek-Jette, een grote 
volksvergadering In. Als spreker treedt 4e 
Heer Achiel Van Malderen op. Na de v»«r-
dracht van de Heer Van Malderen v«lct 
een gezellig samenzijn, tijdens h e t w A 
een tombola met talrijke mooie prijzen 
wordt Ingericht ten voordele van de kan
tonnale kas. De vergadering vangt aan « n 
20 uur en heeft plaats In het café : < In 
het land van Aalst », Kartlinaal Mercier-
plaats te Jette. 

GRUITRODE 
Te Gruitrode vergaderde de werkgroep 

van de kantons Bree-Peer. 
De verdere uitbouw van het gewest werd 

besproken. Twee alg. vergaderingen met 
gekende sprekers werden tn het vooruit
zicht gesteld voor de kooiende winter
maanden : te Gruitrode en te Peer 

^ ^-O-VLAANDEREN 
KADERDAG 

Alle kaderleden van de Prov. Oost-
Vlaanderen worden dringend uitgenodigd 
tot de kaderdag van zaterdag 7 oktober 
te 15 uur te Aalst. 

L<*aal t De Vriendschap » Kerkstraat 
9. Aalst. 

GENT 
STEUNAKTIE 

Stetmkaarten voor het bal kunnen blJ 
al onze militanten bekMfen worden. Wie 

d 

V.M.O. 

O p 15 o k t o b e r v i n d t t e G e n t 
e e n a l g e m e n e V . M . O . - d a g 
p l a a t s i n l o k a a l B o e l a n d t e 10 
u u r . N i e t a l l e e n a l l e V.M.O. -
m a n n e n , d o c h o o k a l l e k a n d i 
d a a t l e d e n w o r d e n d a a r t e n 

s t e l l i g s t e v e r w a e h t . E e t m a a l 
m o g e l i j k t e g e n 35 F . 

echter een grotere «teen leveren wil, kan 
•tecds storten op po- giro Rik De Paepe, 
Bergwegel, Merelbeke nr 5974.54, of per
soonlijk bezorgen op adres van onze volks
vertegenwoordiger Leo Wouters, Krljgslaan 
118, <j«nt. 

V.M.O. NIEUWS 
Het amusementsorkest Tony Sedler 

noodt ten dans in het lokaal Roeland op 
7 October eJc. Aanvang 20 uur 30, deel
name prijs 25 F. De opbrengst komt ten 
goede voor aankoc^ van een nieuwe ra-
diowagen. 

WETTEREN 
Wlm JORISSEN komt spreken te Weite

ren op onze grote Volksvergadering op 14 
October as. samen met Dr H. Lecompte. 

Houdt deze avond vrij. 

ï . iV: W-VLAANDEREN 

KORTRIJK 
Volgende kolportage : Wevelgem 1.10.61. 
Samenkomst aan de kerk om 8 uur 30. 
Iedereen op post. Wie springt blJ ? 
Blssegem : 15.10.61, samenkomst aan de 

kerk om 8 uur 30. 
Gullegem ; 29.10.61. 
Alle Vlaams-natlonale vrienden en ze

ker alle V.U. leden en sympatisanten hou-
«en zaterdag 7 oktober 1961 vrij 1 

Ora 21 uur treffen we ons allen in de 
eaal c Golden River » waar het orkest Ju-
Haan Dupont voor ons ten dans speelt on
der het motto : e Lamme Goedzak werd 
wakker ! ». 

Kaar ten verkrijgbaar blJ de kernleden, 
In het Vlaams Huis, Kortrijk, op het se
kretarlaat Voorstraat 39, Kortrijk. 

- DIENSTBETOON-
ANTWERPEN 

Voortaan houdt Relmond Mattheyssens 
«IJn spreekuur op de 3de vrijdag der 
maand te 20 uur in café Peter Bend t , 
Prankrijklel 8, Antwerpen. 

ANTWERPSE POLDFR 
Diensbetoon door Stat de Ue op Iele, 

fonische afspraak. Tel. 73.60.83. 

AALTER 
Elke zaterdag provincieraadslid D. V, -; 

d Kerkhove Brugstraat 5. 

ST. MARTENS 
Vanaf deze maand richt de V.O. 

arrondissement Brussel sociaal dienstbe, 
toon m te St. Martens-Bodegem Zitdag ; 
elke eerste donderdag van de maand van
af 20 uur m het lokaal : t in oe Samia », 
Stationsstraat. biJ dhr Massage Dit s o 
ciaai dienstbetoon wordt genouden door 
volksvertegenwoordiger D Deconinck ol 
door Achilles Van Malderen, s ek re . a r l ï , 
van de Vlaamse Ziekenkas. ^ 

DIKSMÜIDE 
Te Diksmuide : de eerste maandag der 

maand, van 19 tot 21 uur in het Vlaamj 
huis. 

i 

Zondag 24 september U.. werd in het 
VI. Huis. de tweede vergadering gehouden 
van de voltaJUge arrondissementsraad, on
der voorzitterschap van de w.n. voorzitter 
B . Van Maldergem en In tegenwoordig
heid van Dr Devoldere, gauwvoorzltter en 
P r Lecompte, organL-satlr leider voor West-
Vlaanderen 

De raad besloot op 19 november a.s. uen 
algemene vergadering te houden voor het 
arrondissement. De veorzltter kreeg ^p-
dracht van de raad I&nfs de V.U. om, e«p 
hartelijk woord van dank te richten Uft 
w z e vriend Rik S«hler. de steunpilaar 
der beweging in de katacombentljd en die 
• n s nu ^ I J t i f genoeg meet verlaten we
gens dienst aangelegenheden. Rik, de V.ü. 
dankt u om u medewerking, dankt tik 
Mevr. Schier om het begrip steeds betoond 
In dpze moeilijke jaren en besluit met : 
doe zo voort te Zottegem. 

LAUWE 
De kolpoitagetocht te Lauwe Icpnde een 

mooi sflcces I 81 nummers wf-rden ver
kocht ! Wanneer bereiken we de 100 ? 

BRUGGE 
Senator Diependaele houdt zitdag In 

herberg « Vlisslnghe », Blekeissiraat 
Brugge, van 18 uur 30 tot 19 uur 30 

LIEDEKERKE 
Te beginnen van nu af aan zaJ 

door een onzer afgevaardigden zitdag ge
houden worden elke DERDE ZATERDAO' 
van de maand, van 18 tot 20 uur, in het 
lokaal f 't KAPELLEKE », blJ Janssens ifl 
de Opperstraat. 

GENT 
Velksvertegenwoordiger Leo Wouteiï ' 

houdt zitdag : 
Te Gent : ledwe eerste 2de en Sde vr lk 

dag der maand, lekaa! Reeiaild. van 20 uu* 
af. En le<lere 44e zaterdag van 16 tot l$ 
uur eveneens In v»om«emd lokaal 

NEVELE-DEINK 
Te Nevele : ten huize van Dr WanntJö' 

ledere 1ste zaterdag van 16 tot 18 u w . 

NIEUWPfMT 

BRUGCE 
Als het goed is, zeggen wfj het ook ! 
Voor enkele dagen nam Monseigneur E. 

De Srnedt de juiste beslissing een vijftal 
rabiate franstalige zusters van het t In
sti tuut Hemelsdale » naar een minder ge
vaarlijke werkkring te verplaatsen. 

Dit kan enkel de nederiandstallge op
voeding in «ize stad Brugge verbeteren 
en een voorbeeld zijn tot het opruimen 
van andere haarden van c verdei f en 
fransdo'.he'd ». 

BLANKENBERGE 
Alle Vlamingen uit Blankenberge en 

Ommelanden worden uitgenodigd tot ^ 
grote VOLKSUNIE-meeting welke plaajs 
heeft te Blankenberge <^ zater*ag 14 ekt»-
ber 1961 te 20 uur in de zaal c A ^ a r i u m ». 

Wij rekenen op uw aanwezigheid. Èe 
zaal moet barsten van het volk 1 

Onze vriend Mertens Louis, Canadalaaij , 
Nieuw^eert, stelt zich ten dienste van on» 
re vissers veor het oplossen van al huif 
moeilijkheden. 

JETTE 
Sociaal dienstbetoon : ie en 3e woensdag 
der maand in herberg «Het land van Aalst» 
Kardinaal Mercierplaata te Jet te . 

LIER 
Cafe f Eikenboom > Markt, elke I s t ^ 

en 3de donderdag der maand van 13 uur 1#:' 
tot 14 uur 45, Ludo Sela. ^ 

MALiEaCM 
Te Maldegem : In het lokaal S c h o u w * 

burg de 3de zaterdag der maand, van 19j, 
tot 18 uur. ^-

MERELBEKE 
4de zondag der maand, café Kantlentje, 

Merelbeke statie, prov. Jos »e Moor. 

70EKERTJ 
Gebroodroofd polltiebediende, 51 jaar, 

«oekt passende betrekking. Laatst bekle
de funktie : werkleider openbare werken. 
Schrijven bureel blad onder R.R.C. 2. 

Gevraagd sekretarlaat Volksimie : een 
werkvrouw voor een halve dag per week. 
Aanbieden : M. Lemonnierlaan 82, Brus
sel. 

Gevraagd meid, kost en Inwoon, mag 
desgewenst alle dagen naar huis gaan. 
Aanbieden A.Cl., Langemuntstraat 3, te 
Zele. 

GEBOORTEN 
In het gezin Lud en Antonia Verstrae-

ten-Haesevoets te Brussel werd een doch
tertje geboren dat Rika gekerstend werd. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

Het gezin van ome lokaalhouder uit het 
Kantlentje, SUtie Merelbeke, Stef De 
Witte, werd gezegend met een vierde kind, 
een Olnke zoon, ^ e « a r t gekerstend werd. 
We bieden aan de sympatleke fani l ie De 
Witte onze hartelijkste gelukwensen aan. 

HUWELIJKEN 
Op zaterdag 23 september stak onze 

vriend Luc Broes, arroadissementeel raads
lid, samen met Mej. HUde De Groote uit 
Brugge, zijn hirwelijksbootje van wal. 

Wij wensen de jonggehuwden c Goeie 
vaart I >. 

Elke eerste iisuind^^ van de paaaoid \ au 
19 uur 30 t#t 2l utfT 3é voIkS». Hi M a t * 
Qjeyssens, Cafe Badtershof, BÖIfersstraaï, 
Elke eerste vrijdag van de maand v a i ^ 
19 uur tot 20 u«r Wlm Jorissen. * 

DUFFEL 
Iedere denderdag lg-17 uur bjj Van Lofe 

ven, Kerkstraat; Lude Sels prdv. r aads l id^ 

KONINGSNOOtrr 
Cafe van den Wyngaert, Borp. Elke eer-

ste en derde donderdag van 13 uur 30 tot 
14 uur 30 Ludo Sels. 

ST. ARANOS 
Dageüjks ten huize van gemeenteraads

lid Prans van de Moortel, E, Verhacren- ' ' 
s t raat 14. TeL •52-323 94. 

HEIST t P BEN BERG 
Ten huize van de heer J. Hermans, Bie-

korfstraat 3. 

KORTRIJK 
Iedere 1ste maandag der maand, van 19 

tot 18 uur, volksvertegenwoordiger LEO 
WOUTERS. 

3de zaterdag van de maand van 4 tot fl 
uur de hr Vandenbulcke, Herwyn, juridisch 
raadgever, en de hr Wénes Wllly, fiskaal 
raadgever 

TURNHOUT 
Het DIENSTBETOON in het arrondis

sement wordt waargenomen door Volk."j. 
vertegenwoordiger Reimond Mattheyssens 
ten huize van : 

Voorzitter Jos Bruggen Graatakker 142, 
te Turnhout. 

Dr. Jur . Jo Belmans, Diestbaan 50, te 
GeeL 

En dit elke vrijdag van 18 tot 20 uur 
en op afspraak. 

AALST 
Elke 3de zaterdag van de maand van 14 

tot 16 uur zal in het lokaal « De Vriend
schap » zitdag gehouden worden door Dr. 
Van Leemputten, Volksvertegenwoordiger. 

DENDERLEEUW 
0IENSTBETOO.N : Art. 123 8e3des en Ides-
reeht. 

Belangstellenden van Denderleeuw en 
omliggende worden er at toot op gemaakt 
dat de Hr. J . De Luyck zich ledere zondag 
van 11 tot 12 vKcr In het café « De Vlaam
se Leeuw », Dorp, te Denderleeuw, te ban
ner beschikking houdt. 



•DE VOLKSUNIE • N ' 39 - 30 SEPTEMBER '61 

HUS MAGDA 
en 17 - ANTWERPEN 

Slaapkameri - Eetkamers 
Salons - Kinderwagens 
Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 •/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN OP VERTOON V A N DEZI AANKONDIOINO 

^ Kontant - Krediet 

• 

HOOGSTRAAT IS'̂  

• 
• 

OPEN ALUI DAGEN V A N 9 TOT 20 UUR 

HERMES 
SCHOOL 
54. ZUIDLAAN 

211 , M. lEMONNlBHLAAN 
rEL 11 00.33 

VOLLEDIGE SEKRETAKIAATKURSUSSEN 
STENO- «n OAKTYIOGRAFIÉ 

In vlar talen 

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

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

HANOEtSCORRESPONDENTIE 

WU 6«nt b«XMlct 

H«t ttadhuU b»w«nd«i% 

loopt zokor ovon aan bl] RIK, 

incafé«RUBENSHOF}» 

BORLUUTSTRAAT 13. pENT 

De Scheel waar Vlamingen 
zich thult voelen. 

BETBR en VOORDELIGER u WENST pas, 
EEN BONTJASJE. 

of een pracht 

van een bontmantel 7 
WmnM U vol vertrouwen 
tol hef h«rh 

W.GLAYRENt-IIEVEII 
^AN 328 

iiiBmcK - Bin>ssa 
TH.: 41 37 J1 

AH« InH 
op vorxook 

|NK«OP . VBRKOOP - VOORTVCRI^GP 

Vnta - be» - v/eek-ené-bung. 
e«i Bowwgronclen 
T«rin- bouw- en N^verhelA-gremil 

• 
• r e t e percelen in Waflonlü en 
Pronkri^ vanaf 4 F m' . 
• 
Da grootste keus in 4» 
Antw. van 1000 tot 20.000 

Rfov. 
n,2 

JOS VAN ALPHEN 
i KANAOeZENLAAN 
man KALMTHOUT 
im.. 74 »1 3» 

ALLE LENINCEN 
VOOR ELK DOEL 

OP ONROCRBNDE OOSDEMN 

in !• 1" • • 3* r»ng 
ittn steeds voordoHaer door 

N. V. SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 47, RONSE 

Tal. : e»S/2S1M. 

Breng on« bezoek mst volledig 
doseier of feiofoneer ons en wij 
homcn bH U. 

SCHELDE- RIJHyERBINDiNG(3) 
Haar betere toegangswegen 

Tot dutver heh 'il 'nog nlH teer «fXimliUêch hunnen tijn en met reden. 
En waaraan moeten wij de tleohtt toestand toetchrijven t Er zijn ver-

Khülende oorzaken. Er i$ de gunstige geografische ligging van Rotterdam, 
•r i$ het prachtige Rijnkanaal dat Amsterdam met Tiel verhivdt. Er is het 
verschil in lonen. Er is het GEWELDIGE VERSCHIL in de gevoerde trans-
port-pohtiek. Bij ons hebben de polittekers iich met een verregaande onver-
èchtlligheid ontmaakt van alle problemen met betrekking tot het vraagstuk 
Verkeer. In zover zelf», dat op het kongr^s (havenkongres) van de Lode de 
Raet-stichting in 1959 een Nederlands lid van de tweede kamer, nl. de heer 
Assmann uit Noord Brabant, die hier het Kreekrakplan kwam verdedigen, 
de vergadering de vraag stelde waarom de heren Spaak en Larock, op een 
voer België zeer gunstig moment in het jaar 1964 na het paraferen van het 
akkoord Van Cauwelaert-Van Steenbergen, de bespreking voor een Schelde-
Ktjnverbinding met hebben voortgezet. Waarop de heer Osterieth het nodtg 
achtte in zeer scherpe bewoordingen tê moeten antwoorden dat de heren Spaak 
en Laroch waa/rschijnlijk zeer goed witten waarom ze deze besprekingen niet 
verder hebben gezet. Wat in de zaal on later tussen betrokken partijen m 
Antwerpen een zeer slechte indruk hooft nagelaten. 

En Wer aljn w« daa gekomen aan dt 
ree«8 z» dlkwlJU besproken en tot duaver 
anopgaloste noeaykheid. Wat la hiervan 
de reden T In de eerste plaats de strakke 
hotuBagt van Rotterdam, dat ons z^fs ds 
natem c Rljnbaven > betwist en dat nu 
pok aan Noord Brabant het recht betwiirt 
de «ttvoaria^ vao het hiervoor aangehaald 
de IrmOinlrpInn lUt t« vowen en de in* 

Miteg van Noord Brabant nccet als 
Bosfec-op-Zoom mogelUk te k<un-

Uten. Dskt pilBXï voorsiet tn een 
vititerTsrbMsdMsg; tassen d« Antwstpse har 
TOB ter beogte wn de oatiworpen aee'iluis 
te aandvUM. éie tevens aan Moeten dienen 
TOOT Noord Brabant fis toopn^SBhiis voor 
4e prot» Mesebsfien met besteimning 
KroeteaMiaTeB. die vla een banaal '*at 
^ roods BoMtHK-kaitaal boHbsn «eoo^md 
tot WesMdroekt zou daortopan. Tarder 
Toordea ri] Iset terug baraaibaar maken 
ma ét Bw>dri>nlit dat sas aau tosiaten 
•arbtaidbsg te brt}f«i owt bet Teftisrak en 
SBC M vte kat •lUiiiiiMiip *e weg «aar 
«e BMsi spmMrtin Zan4er osfetar een wer-
koHlk MeavëRjWkanaal te rvnaaa. Onas 

nr é» haven, de beer Deiwakle, 
Moda TeraebOsBés aaaleo saer 
Toer «Ut plan «ri«>«rta*an. In 

NoOTd-BoabMt z l^ er oairtar «racqsan dis 
bet BOC lM*«r aaoden IIIHIII 4toen •« ill» 

yta. Bumsaip-
Moerdijk sou 

kat «sa* i h n t i i i s t L gsMsd 
ta4wbri09sWad KM 

Een betere verbinding moeten we krij
gen, we moeten van de Schelde weg met 
de binnenschepen. Wat nu het tracó be
treft, hier laat ik de technlekers aan het 
woord. ZIJ het vla Noord Brabant, elj het 
vla het kanaai Vent Deboul (Vte4, Aa
chen, Neuss) het plan Bonnet, dat tot 
voor enkele Jaren als technisch onuitvoer
baar beschouwd werd, maar dat au als 
zeer gewoon aangezien wordt na ds kon-
struktie van de üftslulzen te Eonoquiérea. 
ZIJ het vla Antwerpen - Eindhoven, alj het 
vla de Maas te Bom naar Neuss. Om bet 
even. Toch zou Ik om twee redenen een 
kanaal verkiezen dat rechtstreoks va» Bel
gië - Duitsland m ging, ten eerste omdat 
daardoor de reeds overbelasting van d« 
Neder-Rljn gedeeltelijk zou verholpen 
worden en ten tweede omdat we to deze 
omstandigheden ontslagen waren van ver
dere diskussies met Nederland, wat ons 
veel hoofdbrekens zou besparen. En zelfs 
ten derde omdat het ons zou toelaten on-
se souverelne rechten op dergelijk kanaal 

a OBB M t 
tal zaa 3ni i«qt * i m«t In ie-

m «Kt VMemr rtBMls •>«£« 
werd. ^ 00 » va» bat taOaal vm «e bes-
tOB dMT Baistt te *«•«• , sMt Naacd 
•mnJmat de zaak Jwlst «aa(abeaid voor op 
ToorwaarAe dat zij tebnrik MUdea magM 

ie zeealato in tattd««*t. 

k dit Mtaw wel m o f i l ^ en wtoét ket 
Mg stisfc éme de varsAJBeade parbQui 
gewsMtt Tosa voar esksib Jaren d« eer

met bsIriMLhig twt bet 
Add«a. woa de boer 

Do ^uar <s> Sommiaaario van Ae TsBln-
yiB Toer Noord Brabant en tevema aiBds 
berto t*M oerdto mbilstar van Nodsriaad 
en bad bij zodoende hetf wat te vortel-
isa. Intmnntn ts htj reods e«B paar Ja«r 
eoMtc arimster gewoeat en wordt ar «rer 
het Kreoioakplan nog webaig geboord. 
Beeft b^ o<^ de ditimon moetee l«Men 
voor da maohttge randataat BsliHBd T 
Maar er Jo nog eea aixlere vraag te stsJr 
tea : wena^i onze eigen Rijnvaarbmsaaaa 
wat een nieuwe verbindmc of iiiiktHHii 
zl] de nu betaalde Rijnvaartpretnieo 1 Be-

BS preHHes, die naar verhouding van de 
buktige vracbt bettekkelijk hoog zijn, wor
den door de regertog betaaW a-an de Rijn-
Mders sewel Ba^isehe a^ vreemden voor 
da saaderen die vanuit Antwerpen «aar de 
B l ^ et omgsfcaerd veraAeei»t wwdsn Als 
iiftttiidliiii voor bet langer tra>^ dat 
SHet fsvareo ween en m vetbasid met 
IVt fatt dat de Rijnvraiahtaa door de 
IXRK. bspaald deeelfde z4» voer Atttiwet-
pen. BftliiiitiM oa AaasterAMa. Be Medar-
lanABe sobooyraartmeBaen biBshainro» de
ze pMHii«s a^ een delOfals kotikveaüe en 
mol «Is Is «att ook aaverbtdd^^c, en tó, 
geICt ode voor da mensea vea Woord Br^ 
bBBt, nL dat ta aevel van oen vedDoterteig 
van 4^ MMU»«Mnvî iMiwtihiff döae pro-
ttSea TOaoMttr moeten atgssmaiS, •wofésa 

Het 13 niet ze eenvoudis iedeve» vol-
iaaaiae te aabiateen En de bewee taasva 

ea aa» oiouwe verbmdiag is JOÖN 
es wai>d enfeats Jaran 

iseag door oaas Rilnvaartatsasen bi be-
«sMfaig tos«ri«L ki zover zaHs dat op bet 
J l̂bAeaoMa vea bet V E V bt liBöS te Brus-
fiEl dk boer Osear l̂ esaKins, «a-ebteur-ee-
reraal vaa» d« baven va» AntweiTien dit 
enoMWOftdeft beeft gezegd. 

Een fej* staat â s een ]»aal beven wa
ter en da«r alia atte betr^ibeaen bot mee 
eeim dat de benteiaaite weg: na «e Wes-
ti.iiUiiit* bot BaM BevataaAawaal (Beis--
waert-Tremiddimi» ea da waitecs van See-
}BD*, in de eorate ptaa«s voei te goTastr-
Itfk is ee^en de druUas aeaesbAepf*«>rt en 
de groMlaa ea stz-omen la Zoeiaad on 
daarealMvaa o«a grote omweg meabr«a«t 
Wat evaaoaaa raatotactt is bet tek. dâ  
wi^eK, das Ma bodisMiwa Bnlatsilif be-
TiiiittiiiTibimdiai oa« feaoD ntaaasX te 
stellen ever eea leKde te volgea tabtinlr. 

Kt niet moor bi bet eavai motpaa vsr-
vaMea voa bet Jaar WM toen b«eveiee 
de goode saaateagaatalAeid van aaaa ge-
aUsesrdsa ea bot verÉbag van TarsaBlon 

re dn-tric op NBÉaidoad vard mt-
en bet prô aiat Moard^Wwaaal 

werd m de tweede baatM* ta 
ioeh verwooyen waad la de 

aente ham ar a«, een bi Nedeitead geroer
de persteai^aarie. gesteaad op iu*. fait 
^ de BeiBaa >dK bet niet eeas waren 
over bot nat van deraab^ke verWndiag. 
Met eJh g c v ^ dat de teeamattge I«odar-
landse mnieter van biritaalaadee aakea de 
heer Tan Kamebo^ ontsiag nam Ik wil 
hnr geen kommetitaar aaa toevoegen, 
maar vraag aan de oudarea onder ons of 
de ProntoartiJ hier geen sohu'd aan bad? 
bbeschien hebben zij laî -wel geiMadetd 
oader avloed van getataraaosordc Noder-
bHMtee vnenden zonder zelf te beoeffen 
hoe beteingnjk dit proUeom was Eta Ik 
maak hiervan no^naais gebruik om U te 
wt^n op het feit dat soaiaal-elsonoml-
sche problemen wel de aandacht verdie
nen la tegenstelling met wat vroegere lei
ders en m elk gevai vroegere raadgevers 
beweerd hebben. 

ta behouden en Ik ook bepaald goed weet 
dat de Duitaers met geotfeeuring deege-
UJk butiatief Boudaa begvoeten Oaae na
tionale haren en haar toevoarwogea die
nen elndeajk voorrang te genieten Ter 
bovesbigmg bi«rran en om te bowi}aen 
dat de e<^te Aatwerpimaart daar aiot al
leen bt staan : tijdons de stotvoogadorlag 
ma b«t Jaarkoagres van bet TXY van 
dit jaar werd <bt bavosea. waar de hoer 
0« Se«9«- op aear heraatiatige wijae ge-
ncfd beeft dait voor we nu nog verder gaan 
met regtaaete ladustrtaitaanag. we eaze 
agv«rtro3Taa meetat wttiî iiilna, al aaze 
aatiaante baraa op petl broncan en eaze 
iaiiUaiiMa'«ra i^adfuwtstasa Want vooral 
de vosfeoarsfaaihteiteo H)B de *rote aaa-
tlaklidagi^'iiUiis om aiaawt bwltwilsadri) 
veattiulaffliiii te bebomoa 

VH wai ik kiac roods geaegd kei», sou 
kuiMoa a^geasaabt worden dat flc aathK-
derlMidi gaatnd bea, dit Is lajalrf, waet 
& beb het gMoegan voie goode vflaaUten 
te hot Neordaa te taUea ea op cee aan
gename wij2« met b£D te baaaoa mmen-
werkea De sojbuld van eaze Mtateniitgang 

NIST UU IMH, MAAR BU OtfS 
kobbea geen asksapvsai-ttraditio. zij 

wel Wi] Yoersa goea TarbaeaspoUttek, zij 
wol Ba ae » , veigaaa eae« nonaee al-

iMJuMsa op laat roadje vaa de eer-
«t de aasatttJMtaid tti. doea zlJ 
bmi verwoTTiBbedea to vardodl-

gae, wat vW taastattt o ^ doea. air Ka-
taaca- Ook mAaa m steeds UJ kolaag-
ajbe liriprnl—giii bokwwac pecaoaaa ^-
vaarütifa. Wij aset I W)| aaadaa eea po-
IMiokar, die gewoeatftk aekt da«aa roor-
dlaa nog aooit gebeerd beeft TOB het pro-
blaam dat bi| moet gaaa varrtidina An
deren leeea aaMs bet doaaier aiet dat ken 
wardt BMaoecevaa, bv. de beer Spaak Ben 
groet *iyeis staataaaaa StaralU heeft eens 
van de NedaatMaden geaa«d : < tb* Dutch 
are g i r ^ tot bMte aad aakbig te maoh » 
Dat 18 bMtordaad waar maar aij haobin 
bet ar veel vardar mee geotaolit dao wij 
Ab eea T 0 vnbaaaae aieh bet proWoem 
Aatworpea w< ter harte aaaaaa kaa hij 
eon pt-3Ml»M«e am laage kamére aiakon. 
m. boa er van orerbalgd dat bet Prooleam 
itaOwoiyon at aOea wat er BMC rortioad 
beiadt aag bai«a Jaraa strijd ad vargen. 

Om te iiB iigia baa tk aag boreotlgan 
dat d« btti4b«e 9*apent van de haven, 
evaamla de direfctear gaaaraai van de har 
vca ea zijn 8ta< een groep menaan iljn 
die bet aeer goed voor hetobea aoaax on-
getiAJog voorai om politieke ao irndikale 
redaaea tegacigewcrkt worden of althans 
niet de steoa geaieten waarop xe recht 
hebben. Waat de bispanamg die gedaan 
wordt is groot ook op bet plan van de m-
dustnalieerbig van het Antwerpse geoted 
en nJB pettferle, wat ook grotendeeis zou 
kunnen bijdragen tot het verhogen van de 
tranaporten over onoe havea. Het noma-
llzeren van de Schelde dat eveaeeas een 
plan van btg Bonnet is en waardoor op 
een tamelijk eeavoudlga manier de diep
gang van de S<Aelde zou kunnen bewerkt 

(Vervolg blz. 7) 
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if Wie het wel en het wee van 
de Vlaamse tcicvizie zo een 
beetje of de voet volgt, zal in 
zijn dagblad met veel belang
stelling de artikels hebben ge
lezen, waarin met meer of min
der entoeziasme werd aange
kondigd wat voor 'programma's 
we gedurende het komende 
TV-seizoen zoal op 07is kleine 
scherm gaan te zien krijgen. 

Als men al die plannen en 
wensdromen na de eerste roes 
dan eens van heel dichtbij gaat 
bekijken, en alles zo een beetje 
in detail gaat uitpluizen, dan 
krijgt men onwillekeurig de in
druk, dat ze m de studio's blijk
baar toch niet helemaal doof 
zijn gebleven voor wat er in de 
Vlaamse pers gedurende de 
voorbije maanden zoal aan kri
tiek werd neergepend. Die soms 
zeer afbrekende kritiek heeft de 
zaken dan toch een heel stuk in 
de goede richting kunnen drij
ven. Misschien heeft de lezer 
niet helemaal dezelfde indruk 
overgehouden, maar wij durven 
toch geloven, dat we ons deze 
maal niet hebhen vergist. 

•k De kijker weet, dat de 
Vlaamse TV ook ROGER 
ilOENS heeft aangeworven als 
tporl-reporter, speciaal dan voor 
de atletiek-wedstrijden. We 
hebben de man van de 800 TR. 
vorige zaterdag pas voor het 
eerst aan het werk gehoord, en 
dat is voor ons echt een meeval
ler geweest. 

Nu hebhen we geen goesting om 
hier nog maar eens te komen 
herhalen wat onze kollega's van 
de dagbladen reeds in koor wis
ten te vertellen over taal en $ti , 
en vlotheid van zegging en zo. 
Maar toch wilden we de naam 
van Roger Moens hier eens op 
deze bladzijde gedrukt zien 
staan, samen met een kleine 
aanmoediging van onzentwege. 
Want iedereen zal het er over 
eens zijn, dat Roger een prima 
reporter wordt, niet alleen Tnet 
veel technische kennis, maar 
eveneens met heel wat taalvaar
digheid, en dat hij voor de atle
tiek - reportages zal worden wat 
Fredje De Bruyne is geworden 
voor de wielerwedstrijden : de 
juiste man op de juiste plaats! 

SCHERM 
"k Het is tegenwoordig zo een 
beetje de gewoonte lofzangen 
te heffen, zij het dan nog altijd 
Tnet gedempte stem, voor het 
eens zo beruchte SPAARPRO
GRAMMA. 

Veel regels hebben we nog al
tijd niet nodig om onze bewon
dering uit te zingen voor wat er 
daar om de veertien dagen in 
het Amerikaans Teater gebeurt. 
Maar toch voelen we ons een 
beetje verplicht onze stem te 
voegen bij al die andere, die nu 
vinden dat Tony Corsari en zijn 
amhtsbroeders in het sparen 
hun gedrag toch wel wat gebe
terd hebben, 

if In het zuidoosten van Polen 
ligt het Bieszczady - massief, 
woest en dicht bebost. Daur 
hadden de Polen de geschikte 
achtergrond gevonden voor een 
dokumentaire film, die ze dan 
hebben ingezonden voor de Ita-
lia-prijs 1960 : t DE WOL
VEN . . 

Wij worden sinds enkele jaren 
steeds veelvudiger gekonfron-
teerd met kunstwerken, die ach
ter het zo beroemde gordijn zijn 
tot stand gekomen. 

Als we eerlijk zijn, dan moeten 
we toegeven dat veel van deze 
werken ons aangenaam verrast 
hebben door de vaardigheid, 
waarmee ze werden in elkaar 
gezet, en door het poëtisch tint
je, dat nooit ontbreekt. 

Ook maandagavond was het zo i 
de sfeerschepping was volmaakt, 
de beelden waren zeer moot ge
nomen en over alles had men 
een poëtische glans weten te 
leggen, zodat het geheel i* uit
gegroeid tot een harmonie zon
der ook maar één enkel storend 
element. 

ir Voor we de kopij uit de 
schrijfmachine nemen, nog even 
dit : morgen geeft de Vlaamse 
TV een liederprogramma : 
c DAAR IS MAAR EEN 
LAND . . 

Het wordt terug een van die 
programma's, waarvan we er 
nooit genoeg zullen krijgen. 
Niemand ontbreke op de af
spraak met het eigen volk I 

Voor alle i<itichtinger> • 

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

Desgewenst bezoeken >uV\ U Qraag tfiuit. 
Breng eer Detcek "-an cnze bouwwerven I 
Burelen 9-12 h - t4-13 h • ook zaterdag 

j g ^ ^ ^ f f g i C t S » » » » 

teV. - enquête 
(Van onze TV-TnedewerTcer) 

H et zal heleinaal geen eenvoudige taak zijn, om de lezer een kl<^a/r over

zicht te geven van de ideëen, die onder hoofding t ontspanning » 
aan Uw dienaar werden gezonden. Want niet alleen dekt deze benoeming een 

tamelijk uitgebreide lading, maar er werden over dit onderwerp zoveel, en 

vooral zoveel tegenstrijdige, meningen neergeschreven, dat het heel wat om 

het lijf heeft gehad om in die massa gegevens toch een schijn van orde U 

krijgen. 

We citeren nogmaals de Mechelaar van 
de inleiding, omdat die ook voor deze ru
briek ïowat een Inhoud geeft van wat we 
hier aOemaal te verwerken kregen : « Van 
het Flagey-plein verwachten we vooral 
meer eigen, Vlaamse ontspannlngspro-
granuna's : toneel, kleinkimst, Ja, lelfi 
film Het moet toch te doen zijn, om nit 
Wjf mlljo^i mensen er enkele tientallen 
te vinden, die in staat zijn goed TV-spd 
te brengen. Waarom moeten we voor het 
toneel bijna uitsluitend op de NTS afge
stemd zijn ? Waarom moeten we voor 
fenileton'a bijna altijd op de Amerikaan
se mailit gaan kopen ? En zou Vlaande
ren geen kleinkunstenaars van voldoende 
formaat meer telen ? We geloven het 
niet! ». 

Zoals gezegd, dat was zowat de geeat 
van de meeste brieven. We zullen nn 
trachten de zaak wat meer gedetailleerd 
te benaderen, in de zoete hoop, dat we er
in zullen slagen een lijn door het geheel 
te trekken. 

Dat we beginnen met de FILM is n/et 
het resultaat van een of andere overwe
ging, maar louter toeval. 

Het was te verwachten dat er nog eena 
duchtig zou worden stormgelopen tegen 
de tweetalige onderschriften in de Vlaam
se TV, en tegen de houding terzake vaa 
de Walen, « die met hun pretentie en hun 
laatdunkendheid voorlopig nog niets van 
hun vroegere hatelijkheid hebben inge
boet. Maar wacht maar! » Dat laatste 
heeft natuurlijk niets meer met de eigen
lijke enquête te maken, maar het is toch 
tekenend voor veel van soortgelijke reak-
tles. Er wordt van de Vlaamse TV een 
meer kordate houding gevraagd, en kon-
kreet dan, het weglaten van de Franse on

derschriften. Een Brussels deelnemer wil 
de lezers van de VoUisunie graag in massa 
bij de BRT en de RTB zien protesteren. 

Over het gehalte van de geprogram
meerde films is men doorgaans maar ma
tig tevreden. « Veel oude rommel, weinig 
Interessants » vindt iemand uit Ninove, 
terwijl een Sinjoor zegt : « De keuze der 
8i>eeirilmen is soms minderwaardig; trou
wens, de meeste dezer prodnkten lijken 
mij niet geschikt voor de TV ». 

Het feit, dat de meeste fihnpn « voor 
volwassenen )> moeten gekwoteerd wo-den, 
valt hoegenaamd niet in de smaak va:> on-
se deelnemersschaar ; « Of denken de pro-
grammator's misschien dat het lo plezie
rig is, de grotere kinderen reeds vanaf 
half negen naar boven te moeten sturen •> » 
En op een andere plaats maakt lemend 
de wel zeer rake opmerking. <• Dat men 
de filmen meestal voor volwassenen moet 
voorbehouden zou misschien nog zo erg 
niet zijn, als dat te wiitcn was 
aan de ernst van de daarin liehandelde 
problematiek. Maar nu is d.e plaag dood
gewoon hieraan te dank'-n dal het groot, 
•te getal van die filmen In kwestie in el
kaar geknutseld warden door een stelletje 
halve garen die T maar niet in slagen 
de puberte.U\ irrii te ontgroeien, ofwel 
•alke mini1 < maardige kreaturen zi.in dat 
se bij gebrek aan hersenen verp'.ichi riin 
hnn werken steeda maar rond h-.l/elfde 
tema te laten draalen. Tema, nota hene, 
dat ze dan onveranderlijk bek'jken door 
de bril van een bepaald soort knorr' n^e 
dikhulden ! Om er gewoon misselijk bi • te 
worden ! » Het kwasi volledig ontt-i k^n 
Van een degelijke problematiek tr.i.imver 
dan eens ernstig kan worden n.it."pr.iit, ia 
op vele plaatsen het voorwerp \aa klach
ten. 

boekbespreking 
• NATIONAAL FRONT EN 
ARNOLD MEIJER . 

door Fr. Van Noort 

TI et u na de oorlog wel erg stil ge-
• " worden rond de figuur van Ar
nold Meijer, en het valt zelfs te vre
zen, dat zijn naam de m,eeste jonge
ren niets m.eer zegt. 

Daarom komt dit boekje op zijn 
tijd. Meijer is toch tn de jaren voor 
de oorlog, een d-er markantste figu
ren geweest uit de talrijke rechtse 
bewegingen, die vernieuwing van 
het maatscliappelijk leven en een re-
volutionnaire herinrichting der Ne
derlanden nastreefden. 

Op 29 jarige leeftijd leider tan 
Zwart Front, 6 jaar later van Natio
naal Front, bouwde Arnold Meijer 
een beweging uit die een gtoot aan
tal jongeren verenigde rond een pro
gramma op autoritaire, korporatieve 
en kristelijke grondslag. Zwart Front 
en Nationaal Front, in tegenstelling 
tot de konkurrerende bewegingen in 
het Noorden stonden bovendien op 
zuiver heel-Nederlandse grondslag en 
zijn daarom al, voor ons Vlaamse na
tionalisten van groot belang. 

De zuivere nationale houding van 
Meijer zou hem zowel tijdens de oor
log (toen hem schrijf- en spreek
verbod werd opgelegd, en zijn be ure-
ging door de bezetter werd opgehe
ven) alt na '45 (toen hij enkele ja
ren in de kampen van Vucht en 
Veenhuizen doorbracht) heel wat last 
bezorgen. Desondanks is htj onwrik
baar blijven vasthouden aan zijn 
oude idealen, en zij die Arnold Mei
jer hebben gehoord, de zeldzame ke
ren dat hij na de oorlog in Vlaan^le-
ren een spreekbeurt hield, zullen van 
hem ongetwijfeld een onvergetelijke 
indruk hebben betgaard. 

Uitgave Oranje, Staatsbaan, 22, 
Zulte. Prijs 40 F. P-B. 1363.8. 

DE VERDOEMDEN DEE OCEANEN 

DJtg. De Goud vink, Antwerpen (vert 
M. Pelgrims, Leuven). 

Kapitein Günther Prien van de IJ 17 
krijgt op 3 september 1939 in volle zee het 
bevel onmiddellijk in aktle te treden. 

Eerst werd het Britse stoomschip « Bos
nia » tot zinken gebracht dan de « Rio 
Cl.-iro » en de zevende september op de 
terugweg naar Ki^ werd de u Garvaton » 
getorpeteerd. 

Admiraal Dönitz had kapitein Prien nn 
voor een speciale opdracht nodig nl. da 
Engelse vloot in Scapa Flow aan te val
len, een der best verdedigde havens op 
de Engelse kost. De kans om hier onge
zien binnen te sluipen was miniem en de 
kans om er terug uit te geraken nihil. Toe-
bereidselen op de C 47 werden getroffen 
en bngs het Keizer Wilhemkanaal bereik
te men de Noordzee. Nu stevende de C 47 
naar rijn doel, Scapa Flow. 

Het kustwater is er ondiep en drie 
scheepswrakken sluiten de ingang van de 
haven af. Rakelings schuift de TJ 47 voor
bij deze wrakken en zonder het te besef
fen had Prien ook reeds de mijnversper-
ring achter rich. Nu was de D 47 in de 
baai (doch het grootste gedeelte der En
gelse vloot was al vertrokken) en aUeen 
het slagschip Royai Oak met enkele tor-
pedojagers vielen te bespeuren en kregen 
dan ook de volle laag. 

Achternagezet door de torpedo jagers 
zocht de V 47 zijn weg naar de zee en 
bereikte die veilig. 

Niet alle duikboten mochten op zo een 
roemvol bestaan als de C 47 bogen. De 
geschiedenis van de C 505 was van bij 
rijn vertrek tot met zijn ondergang een 
aaneenschakeling van kleine en grote on-
geinhken. Op 26 oktober 1943 benam kom-
mandant Zscherh rich het leven en het 
kommando werd overgenomen door wacht-
officler Mayer Ook de nlcnwe kapitein be
leefde met rijn mannen hachelijke ogen
blikken. Op 4 juni 1944 werd de C 505 
door Amerikaanse toest^-Uen van het TÜeg-
dekschip Guadalcanal aangevallen en ver
plicht naar de oppervlakte te komen. Voor 
de boot tot zinken gebracht kon worden 
waren de .Amerikanen re-eds aan boord en 
triomfantelijk werd de C 505 naar San 
Francisco gesleept. Het was de eerste Duit
se duikboot die in rijandetijke handen 
viel 

De triomfen en de ondetganu; van het 
Duitse onderzeewapen werden door de au
teur op een meesterlijk spannende wijze 
beschreven. 

Wat de film-feullleton's betreft, hierover 
d j n de meningen zeer verdeeld. Terwijl 
verschillende inzenders hun geestdrift niet 
onder de gekende stoelen of banken sta
ken, rijn er toch een hele massa, die da 
zaak veel te Amerikaans vinden. « Laten 
wij die schietijzerhelden, die ons tocb 
Tolksvreemd zijn, in een hoekje plaat
sen », stelt men voor in de omgeving vaa 
Aalst. « Ivanhoe » wordt over het alge
meen nogal aanvaard, <( de strijd tegen dc 
kasteelheren is ons zelfs zeer simpatiek », 
maar wat we over « Denis » te lezen kre
gen is alles, behalve de uiting van eeo 
grote simpatie. We moeten ons beperken 
tot één enkel voorbeeld, uit de Sinjoren-
stad dan : » Zou er kunnen een eind ge
maakt worden aan de vertoning der schoe-
Ilestreken van een Amerikaans, slecht op
gevoed snotjong. to< stichting van onze 
Jeugd 7 n. Ped'^og^ische overwegingen rijn 
er meestal d om zaak van, dat men deza 
« Denis ' <f!everingen maa^ liever zon 
licn verdHijntn 

V/e si a ilea deze « film-rubriek » mei 
efn woord v-xn lof voor Roland Verhaveift 
en 7;iii •• Frtm'ère » : « Dat to Mn ult» 
nr. iine die cp peil staat! ». 

VS' i.ip-ri waarschijnlijk groot gevaar te 
veel in herhaling te vallen, maar tocl^ 
willen we ook het TONEEL inleiden met 
een citaat, dat in zeker opzicht zowat da 
geest van de beste inzendingen weer
geeft ! « Telkens er een toneelstuk van da 
NTS op het programma voorkomt hebben 
we een goede dag, akkoord! Maar vindt 
V niet dat er met die menigvuldige NTS. 
overnamen ook een beetje op een verkeof^ 
de manier aan kultuur-poUtiek wordt g » 
daan ? Hot minderwaardigheidsgevoel va» 
de Vlamingen is nu toch al groot genoeg 
dat men het op die wijze niet nog tem 
bretiei moet opverven. Want hoe kunnea 
s; die NTS-opvoeringen anders wordeQ 
verklaard dan met er op te wijzen, dal 
de Vlaamse spelers het niet zo goed doen t 

En ot dat nu zo is, of niet, waarom dia 
mensen niet aanmoedigen, waarom hen 
niet wat meer kansen geven, al to het dan 
ook Iets minder 7 Vit Zottegnn kwam 
volgende reaktte ! « AI juichen we om elk 
NTS-toneelstnk, toch zouden we nog II»-
Ter onze eigen mensen aan het weri( zien, 
•1 doen die soms nogal eens aaa ama. 
teurstonee] denken. En ja, wa^-om krij* 
gen we bijna nooit Hefhebbersgroepen op 
het scherm 7 Wat sou men ervan denken, 
om san de overwinning in grote toneel, 
wedstrijden een TV-optreden vest te kno
pen ? 7na er dan gestreden worden, zeg ! » 

Di( het steeds terugkerend tema i 
meer en toneel met eigen mensen! 
n Waarom tn Nederland gaan zoeken f 
IlJn er hier geen toneelspelers t » Dit 
•taat, op een of andere wijze, zeker in d« 
helft van de brieven te lezen. 

De vraag, of de stukken meer uit da 
problemen-literatuur moeten genomen 
worden, dan wel, of het ontspanningsto-
neH zou rijn, wordt zeer verschillend be
antwoord. Toch menen we een strekking 
waar te nemen In de volgende richting t 
de filmen wil men liever de problemen ter 
oplossing geven, terwijl men op toneelg»-
bled graag meer volkse blijspelen zou krij
gen. Er is iemand, die hierbij de opmer
king maakt : « Dat wil nu hoegenaamd 
niet zeggen dat wij wil'en ovri>r>«e!(! wor
den met een reeks platte, boerliüe Mii.-h-
ten. Ik geloof, dat men on' in fn"k«e vtvfl 
leer geestig kan zijn ». 

Johab laii Bre-Ut 

FROV. ICADERDAG 

ADe kaderleden van de provincie 
worden dringend uitgenodigd aanwe
zig te ö j n <^ de kaderdag van za
terdag 7 oktober te 18 uur in 't lo
kaal c De Vriendschap > Kerkstraat 
9 (Grote Markt) te Aalst. 

SCHELDE. RIJN VERBINDING 
( V e r v o l g v a n blz. 6) 

worden en de toegang van grotere scha
pen zou mogelijk maken En grotere sche
pen zullen meer en meer gebouwd worden, 
omdat naargelang de toonemaai verhoogt, 
de vracht verlaagt en zoals ik m het be
gin schreel de vrachten (dii.« de onios-
ten) dienen zo laag mogelijk gehouden 

Als nationalisten dienen we ons met de-
ze en andere problemen vertrouwd te ma
ken. Al te lang werden ze als kmter " tech
nisch » beschouwd, al te lang heeft men 
de ogen gesloten voor de vital» behoeften 
van ons volk. 

De kentering terzake In de nationatlstlr 
scbe rangen is wellicht de belangi-ijksta 
verworvenheid sinds de ooriog. 

Deze wetenschap heeft het schrijven 
van deze artikelen-reeks dubbel aange
naam gemaakt. 

B.a. 
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Polderbevolking zei 'nee* aan Merlot 

r HET HARDE WOORD 
E en minis te r die f rans spreekt , een onte igeningsprocedure die 

voorbi jgaat a a n alle mensel i jkheid. Op h e t eers te zicht twee 
zaken die h o e g e n a a m d n ie t bij m e k a a r horen , m a a r bij nade r 
toeki jken t ipische u i t ingen van een en dezelfde « Espr i t Beige » 
die noch kul turee l noch sociaal rekening h o u d t m e t de Vlaamse 
m a n . W a n n e e r Brussel n ie t behep t zou zijn m e t deze « Espr i t 
Beige » dan zou geen f rans ta l ige Merlot n a a r de Polder zijn ge
komen en zou de betoging t egen h e m overbodig zijn geweest. 
W a n n e e r Antwerpen n ie t behep t zou zijn m e t eenzelfde « Espr i t 
Beige » d a n zou de onte igeningsprocedure in de Polder rekening 
gehouden hebben m e t de be langen van de kleine Vlaamse m a n 
en zou de betoging tegen deze procedure eveneens overbodig ge
weest zijn. 

He t m a g i s t r a a t van Vlaanderens groots te s tad, d a t op een 
en dezelfde dag moet beleven hoe betoogd word t tegen zijn l ank
moedigheid t.o.v. een Waals min is te r en tegen zijn kor tgebond-
heid t.o.v. Vlaamse Po ldermensen is wel heel erg onderhevig 
a a n deze « Espri t Beige ». W a n n e e r de burgemees te r van Vlaan
derens grootste s tad in h e t verleden ooit eens heef t verk laard 
Brussel n ie t los t e zullen ï a t e n d a n is v a n d a a g inde rdaad — 
m a a r dan nie t zoals de burgemees te r h e t h a d bedoeld — weer 
eens gebleken d a t m e n gemakkel i jker de Vlaamse Polder loslaat 
dan de Waalse minis te r uit de We t s t r aa t . Wannee r in de mist ige 
Polder verleden m a a n d a g boeren en Volksun ie -mani fes tan ten 
u ren lang hebben betoogd dan is h e t al leen en ui ts lu i tend o m d a t 
een Vlaams Provinciegoeverneur , een Vlaams s tadsbes tuur en 
een reeks Vlaamse poli t iekers h u n al lereers te p l icht hebben 
verwaarloosd : de verdediging van de stoffelijke en kul turele 
be langen van h u n medeburgers . Het is i nde rdaad in de eerste 
p l aa t s h e t s tadsbes tuur d a t alle m a a t r e g e l e n moet t reffen opda t 
op zijn grondgebied iedere grofheid en Waalse provokat ie o n m o 
gelijk zou zijn. Hoe k a n m e n enig v e r t r o u w e n hebben in h e t stel 
pol i t ikasters d a t af en toe de mond vol heeft over Vlaamse Be
weging m a a r d a t in de p rak t i jk bij ieder glas erewijn vijf t ien
m a a l ieder Vlaams zelfrespekt ver loochend ? 

Hoe k a n m e n enig ver t rouwen hebben wannee r m e n vas t 
stel t d a t Vlaanderens hoofdstad geleid wordt door een stel r u g -
gegraat lozen zonder enige fierheid ? 

W a a r h e t ver t rouwen onmogelijk is geworden pas t alleen 
nog de h a r d e taa l , pa s t al leen nog de betoging. 

En wannee r h e t h a r d e woord d ien t gesproken te worden, 
wanneer er moe t betoogd worden d a n bli jkt d a t de Vlaamse 
volksmens toch a l vas t k a n rekenen op een soort poli t iekers, die 
van de Volksunie nameli jk . Da t de m a n d a t a r i s s e n van de Volks
unie ui t a n d e r h o u t gesneden zijn d a n die der overige pa r t i j en 
is nog eens bevestigd geworden door h e t korda te op t reden van 
volksvertegenwoordiger Mat thyssens en gemeenteraads l id 
Schiltz, a a n de zijde van de Vlaamse Polder boeren. 

POLDERVARU 
MOTIE 
Volgende motte icerd roor het 
hezoeh aan de Polder vitgege-
•ven. 

ie De Antwerpse Arrondisse
ment sraad van de Volksunie 
vernam 7net verontwaardiging 
het gebruik van het Frans door 
Minister Merlot te Gent. 
eist dat Minister Merlot, zoals 
alle Ministers in Vlaanderen 
Nederlands zou spreken 

verwacht dat het Antwerps Col
lege van Burgemeester en Sche
penen, metierdaad zou hetoijzen 
dat in de grootste stad van 
Vlaanderen - de hoofdstad zo
als de Burgemeester haar n^emt 

hovengenoemde uiting van 
kolonialisme niet geduld icordt 
rekent er stellig mee dat de ge-
liele plechtigheid hij het bezoek 
van Minister Merlot maandag 
a.s. volledig in het Nederlands 
zal plaats hebben. 
•k Deze motie werd gestuurd 
aan de Eerste-Minister, het Col
lege van Burgemeester en Sche
penen van Antwerpen en aan de 
Vlaamse pers. 

« Het Handelsblad » verdient 
een pluim. Het is het enige blad 
dat onze motie volledig opnam. 

VASTSTELLINGEN 
•k De Polderse landbouwers, 
zondagavond in vergadering 
bijeen onder impuls van de 
Vollsunie hebben volgende 
vaststellingen en voorstellen ge
daan : 
— Vonnissen inzake onteige

ningen uitgesproken, liggen 
hoger dan wat de stad Ant
werpen oorspronkelijk aan
bied. 

— Dit leidt tot processen (on
geveer 200 in de toekomst) 

die dure procedure - kosten 
bijbrengen. 

— De courante prijzen liggen 
merkelijk hoger dan deze 
van de stad. 

— De vergoeding van de stad 
is niet voldoende om een an
der bedrijf, evemcaardig 
aan hef afgenomene te be
ginnen. 

— Toekomstmogelijkheden zijn 
er dus praktisch niet meer 
omdat men de Poldermen
sen hun bedrijf afneemt. In 
dit verband stellen wij voor 
dat men met de Nederlandse 
staat zou overeenkomen de 
2000 ha schorrenland van 
Saaftinge in te dijken waar
van de helft zou toegewezen 
worden aan getroffen hoe
ren. 

De Belgische staat heeft in 
deze 7ndijking zijn zegen te 
ge ven. 

— Antwerpen zou humaner 
moeten optreden en de men
selijke aspekten van de zaak 
niet vergeten. 

DANK 
-k Wij danken al diegenen die 
door onverpoosd werken verle
den maandag hebben bijgedra
gen tot het wellukken onzer be
toging zowel ten voordele van 
de belangen der Polderbevol
king als van onze kuituur, wij 
danken allen die door hun aan-
ïcezigheid en door hun kordate 
houding belet hebben dat de 
Vlamingen op eigen grond eens 
te meer beledigd werden. Wij 
danken ook de pers die prak
tisch eenstemmig de betoging 
heeft onderstreept en bijgetre
den. 

Namens Volksunie De Polder. 

Staf de Lie. 

Geen waalse kolder 
in onze Polder 

E en botermelkdikke m,ist hing over de Polder, waar verleden maandag de 
eerste spadesteek voor de nieuive zeesluis, inet de franstalige toespraak 

van minister Merlot, aanleiding heeft gegeven tot een grootscheepse beto
ging. Deze betoging was een kombinatie Volksunie, landbouwers en dorps
bewoners uit de Polder. Samen hebbex^zij voor een betere onteigeningsproce
dure gemanifesteerd, sam,en ook hebben zij door hun moedig optreden een on
beschofte minister van het spreekgestoelte gejouwd. 

J 

Men was nochtans gewaarschuwd voor 
bezoek van de franstalige waalse minister 
Merlot en niet in de minst door de motie 
die de Antwerpse arrondlssementsraad van 
de Volksunie de wereld had in gestuurd 
en waarin geelst werd dat Merlot in Vlaan
deren, Nederlands zou spreken. Waarin ook 
van het Antweips stadsbestuur verwacht 
werd het bewijs te leveren dat de hoofd
stad van Vlaanderen geen uiting van ko
lonialisme duldt. 

MACHTSVERTOON 

Langs de andere kant bestond er ook de 
grote mistevredenheid van de Poldermen
sen en vooral dan de landbouwers uit de 
bi] Antwerpen aangehechte Polderdorpen: 
Berendrecht, Lillo en Zandvliet 

De landijouwers verliezen hun gronden 
en hun bedrijven, bijgevolg hun bestaans
mogelijkheden. De stadsdiensten belast 
met de onteigeningen zijn hierbij op wei
nig menselijke wijze te werk gegaan. 

Vele arbeiders, gepensioneerden en mid
denstanders zullen eveneens hun wonin
gen moeten ontruimen zonder dat zij vol
doende schadevergoeding ontvangen om 
ergens anders een nieuwe eigendom aan 
te kunnen kopen of een nieuwe zaak te 
beginnen. Dat is de reden van de mis-
noegdheid der Polderbewoners. Kwam 
daarbij dan nog het vooruitzicht van het 
bezoek der « Hoge Pieten » (zoals de ge
wone man de ministers en de magistraten 
betittelt) die op hun gronden het hoge (en 
het Franse) woord zouden komen voeren 
en men kan zich inbeelden welke stem
ming er heerste in de Polder, Daarbij had 
het Antwerps stadsbestuur in het vooruit
zicht van betogingen alle mogelijke poli
tionele voorzorgen genomen. De dag voor 
de plechtigheid was het Poldergebied en 
de Polderdorpen het toneel van een 
machtsvertoon dat deed denken aan een 
streek waar men de uitbarsting van een 
gewapende opstand vermoedde, 's Nachts 
werden de paspoorten gekontroleerd, wa
gens onderzocht en de mensen gevraagd 
waarheen zij gingen. 

BIJ de doorgangen van de dijken, die de 
dorpen in de Polder omringen — en die 
eeuwen geleden reeds sleutelpunten wa
ren voor Spaanse hellebaardiers of water
geuzen — hadden zwaarverstsrkte politis-
patroeljes postgevat. Dat alles wekte na
tuurlijk in de Polder een gespannen sfeer. 
Intussen waren door de landbouwers uit 
Berendrecht, Zandvliet en Lillo in samen
werking met onze mannen drukke voor
bereidingen getroffen; 's zondagavonds 
had een belangrijke vergadering plaats 
waarbij besloten werd al het landbouw-
materiaal : traktoren, wagens, ploegen, 
enz . naar een bepaalde weide te brengen 
en dat alles te voorzien van opschriften 
« Te Koop ». Verder zou men in een wei
de (die nog niet onteigend werd) vlakbij 
de tribune, betogen, wat ook gebem-de, 

BOEREN TEGENGEHOUDEN 
Maandagmorgen rond zes uur begonnen 

de eerste traktoren te starten. 
De politiemacht was nog aangegroeid. 

Tot 1300 man. Rijkswachters, havenagen-
ten, leden van de veiligheid, drie enorme 
kraanwagens bestemd om hindernissen uit 
de weg te mimen, tlahtallen overvalwa
gens naast andere Voertuigen. Iedereen 
die in de richting van de Polder reed werd 
ondervraagd. De meeste landbouwers die 
met hun traktoren en hun wagens naar 
de plaats van afspraafer reden werden te
gengehouden en dienden terug te keren. 

Verdediging van Vlaamse landbou-
wersbelangen en Neder landse t aa l . 

Vlaamse Poldermensen en 
Volksun ie -mannen betogen samen 
voor gemeenschappel i jke rech ten . 

Op de voorgrond (midden spandoek) 
onze r edak teu r Staf de Lie. 

Slechts een vijftal trekkers geraakten op 
hun bestemming, enkelen werden terzijde 
gezet door de politiediensten toen ze de 
weg versperden. 

Intus,sen waren ook veldkannonetjes aan 
het vuren gezet in de nabijheid van de 
tribime en een landbouwer Joeg met de 
gauwte een aantal kalfsvaarzen in een na
bijgelegen weide. Zij zouden later voor de 
plezante noot zorgen, door enkele op hun 
tijd komende langgerekte loelserenades. 
Rond half elf kwamen mensen opzetten 
naar het strijdtoneel. De meesten te voet, 
anders werd men niet toe de polderwegen 
toegelaten, de meesten ook losweg door de 
landerijen over prikkeldraad en watergan
gen, langs wegen onder de dijken die de 
politie niet kende en waarlangs spandoe
ken werden meegesmokkeld. Poldermensen 
met kniebotten aan de benen en de mess
ten in de kleren waarmee ziJ dagelijks 
gaan werken. 

Toen kwamen de « Hoge heren », — ze 
waren een weinig te laat — met veel ver
toon van blinkende wagens. Er waren pro
pere planken gelegd want de blmkende 
schoenen mochten de vuile Poldergrond 
niet raken. 
SPANDOEKEN 

Het plebs wordt achteruit gehouden 
door de politie een emd van waar het ge
beuren gmg. Opzij van de tribune vlak 
onder de neus van het hoge gezelschap 
maar ervan gescheiden door een water
gang, een prikkeldraad en een woud van 
politiemannen, staan echter ook Polder
mensen en de V.U.OL.V. W. Maes. 

Zij duwen spandoeken de lucht in die 
duidelijke taal spreken : (behalve dan 
voor Merlot) : « Geen Waalse schup In 
Vlaamse grond », « Recht ai barst de we
reld », « 140 boeren zijn niet akkoord », 
« Genoeg betalen dan kanalen » en « Geen 
sluis op onze kosten ». 

Het zijn spandoeken gemaakt van grote 
beddelaken, van oude zakken met letters 
in teer door zware handen geborsteld. 
Maar ze zijn echt, met slogans die niet ge-
dikteerd werden, met eisen die recht uit 
het gemoed van de bij uitstek zwijgzame 
Poldermens komen. 

Burgemeester Craeybeckx en schepen 
Delwaide voeren achtereenvolgens het 
woord. Het blijkt dat minister Spinoy niet 
zal komen. 

De verwachtingen worden nog meer ge-
.spannen. Dan komt minister Merlot op 
het spreekgestoelte. Het wordt stil. Ge kunt 
een koe horen kauwen aan een bosje gras 
In de wel waar de Volksuniemensen en de 
Polderboeren staan opgesteld Dan begint 
Merlot te hakkelen in het Vlaams, onge
veer dit : « Gaarne had ik ü in uw moe
dertaal toegesproken wat mij echter niet 
medelijk Is daarom doe ik het in hte' 
frans ». 

« Naje » roept een Polderse stem en 
het zit er tegen. Klaksons beginnen te 
dreunen, de Poldermensen beginnen te 
Jouwen en op de officiële tribune roept 
onze Volksvertegenwoordiger Mattheyssen» 

omgeven door de enkele andere Volksunie
genodigden « Nederlands » 

Merlot zegt dan dat zijn kabinetchef de 
toespraak nadien zal voorlezen in het Ne
derlands, maar dat is slechts olie op het 
vuur. Zonder ophouden beginnen de aan
wezige Poldermensen te roepen. Ook de 
dorpsbewoners van Zandvliet en Beren
drecht, iedereen doet mee. Er wordt ge
floten, gezongen, geroepen en « Neder
land, Nederlands » geskandeerd. 

Uit het volk worden slogans geroepen : 
« Wij zijn hier in Vlaanderen » « Weg van 
onze grond, ga naar Wallonië Frans brab
belen » « We zullen mekaar de 22ste nog 
spreken » « In oktober komen we naar 
Brussel » « Federalisme » « Ge overtreedt 
de taalwetten » « Ga naar Luik » « Wat 
zouden ze in Luik doen moest daar een 
minister Vlaams spreken ». 

Volksvertegenwoordiger Matthyssens, Mr 
Schiltz, plaatsvervangend volksvertegen
woordiger van Dooren en andere VU-men
sen op de tribune, die rechtgesprongen 
waren, lopen naar de minister om hem 
het spreken te beletten Van Dooren grijpt 
de mikro en beg nt erin te roepen « Ne
derlands m V'aanderen » enz Dan schiet 
de politie in aktie. zij duwen onze mann.^n 
weg en noteren de eenzelvigheidsKaarten. 
Andere agenten geraken met veel moeite 
tot bij de landbouwers, achter de prikkel
draad in do weide, om te trachten 
ze achteruit te drijven. Wijken 
doen de PoMcnaren echter met, ze gaan 
liggen of zitten. Sommigen staan als blok
ken graniet die ge met geen paard van 
hun plaats zoudt krijgen. 

De agenten gaan dan maar tus.sen de 
prikkeldraad en de betogende Poldenaren 
In staan. Een ervan zet zijn voet in koe-
drek : « Heila » roept een boer « Ge 
staat hier in mijn wei en ge staat nog in 
mijn koevlaai ook ». Intussen houdt het 
geroep niet op. De Vlaamse Leeuw wordt 
uit volle borst gezongen. De min-ster heeft 
nog geen verstaanbaar woord kunnen uit
brengen. 

Hij geeft het op en verlaat krijtwit van 
woede het spreekgestoelte. 

Een i>ersfotograaf hoort men <t Imbe
ciles » mompelen Dan vertaalt de kabi
netchef de toespraak verder. 

Het geroep begint opnieuw als Merlot 
naar de knop gaat die een filtermachine 
in werking moet zetten. Dan is de plech
tigheid afgelopen. Onder voortdurend ge-
jouw gaan de genodigden naar de wagens. 
Zij zullen op het Antwerps stadhuis gaan 
vieren met champagne en toast. Uit een 
wagen met een P-plaat steekt een heertje 
een vuurrood hoofd en sist naar de Pol
derboeren. « We zullen aan Merlot vragen 
dat hij in 't vervolg Duits spreekt, dat 
?Ult gij m's-Tichlen llei'Sr hebben ». De 
Poldermensen zijn naar huis gegaan, ze 
hadden een overwinnmg behaald. Ze had
den een onbeleefd minister getoond dat ze 
niet met zich laten lachen en aan Vlaan
deren iaten zien hoe men het moet doen. 

S.D.L. 
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De betogers waren landbouwers, 

de « boer» s tond ach te r de mikro. 


