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Een slag 
om de arm 
De politiek van de kleurpartijen 
en Ideursindil-aten in Vlaande
ren in verband met het federa
lisme begint zich af te tekenen. 
Aan de ene kant wordt de ge
dachte duchtig afgekamd. Zo 
door C.V.P. voorzitter Van den 
Boeijiiants, natuurlijk ook d^or 
eersie - minister Theo Lefèvre 
en door B.S.P. - ondervoorzitter 
Jos van Eynde. De Meurpartij-
enpers ondersteunt dit anti-fe
deralistisch offensief. Natuur
lijk dat ook De Standaard hier
bij niet wil ontbreken. Slechts 
wie De Standaard nog niet kent, 
zal er zich over verbazen. 

Het feit dat Renard meer een 
konfederatie voor ogen zweeft 
dan een federatie wanneer hij 
spreekt over een volledig afzon
derlijke Waalse ekonomie zal 
daaraan nipt vreemd zijn. De 
heer Renard schijnt immers nog 
niet te weten wat hij wil. Ter
wijl hij spreekt over een bon^-, 

'staat denkt hij aan een soort 
statenbond. De trusts voelen 
zich daardoor met nationalisa-
ties bedreigd in Wallonië en 
roepen de Vlaavise C.V.P.-pert 
ter hulp om hun bedreigde be
langen tê verdedigen. Men voelt 
goed hun angst doorheen de ar
tikels van De Standaard. 

Aan de arvdere kant begint m-en 
echter rekening f« houden met 
de werkelijke Tno gelijkheden 
van het federalisme en een ge
deelte van de leidende elemen
ten van de Vlaamse C.V.P. en 
B.S.P. hoïidt een slag om de 
arm. 

Zo op de vergadering van de Al
gemene Centrale voor Bouw- en 
Hovtarbeiders vorige zondag. 
Die sektor van het A.B.V.Y. 
liet alleszins de deur op een 
kier voor het politieke federa
lisme. € De struktuur van de 
staat IS niet noodxcendiger wijze 
onveranderbaar > luidt het in 
de enigszins houterige taal van 
hun besluiten. 

Het bijzonder kongres van het' 
A.C.W. van vorige zondag' 
sprak zich uit voor afbakening' 
van de taalgrens, een degelijk 
tweetalig statuut te Brussel, de 
splitsing van het Ministerie' 
voor Openbaar Onderwijs, ds' 
afschaffing van de transmuta
tieklassen en het afzonderlijk' 
statuut voor de Duitstaligen,] 
allemaal maatrerjelen die op de 
weg naar het 'federalisme lig. 
gen. Herman Dcleeck sprak zich' 
noch voor noch tegen het f ede-' 
rahsme uit. Ook hij gebaarde* 
echter alsof hij niet wist wat 
het federalisme betekende. 
De taktiek begint duidelijk te 
worden. Men houdt de twee mo
gelijkheden in het oog. Terwijl 
men wanhopige pogingen doet 
om de nochtans onvermijdelijke' 
opgang van de federalistische, 
gedachte af te grendelen, begint 
•>ncn zich anderzijds toch reeds 
aan te passen om ds schok op t€ 
vangen en tick to goed en zo' 
hcaad alt h»t qaat t« handha
ven bij een toekomtUg» federale 
struktuur. 

Varroig Us, 1. 

MOTIE 

Het dagelijks bestuur van de VofksuMe in 
gadering bijeen te Brussel, r 

- neemt kennis van het verlangen der Waalse 
federalisten, een volksraadplegingfcver hei 
federalisme te zien inrichten; 

- verwijst naar het standpunt van de ^ Mksunle, 
zoals het werd uitgedrukt in een fiotie van 
het hoofdbestuur op 21 januari 1961 b «Wenst 
dat zowel het Vlaamse als het Wisise volk 
de gelegenheid zou krijgen om zichl^p demjCh 
kratische wijze, vrij en ondubbelzir ^ ig, ui t f t 
spreken over het fundamenteel pro ^i»em va6 
de staatsstruktuur door een vol Israadplé-
ging»; . ^ 

- geeft opdracht aan de mandataipssen der 
partij gedurende de komende z i t t i l l van het 
parlement de nodige initiatieven t\nemen» Vijf voor Iv̂ âaH 

HET GROOT VERRAAD 
T\ e strijd voor en tegen het federalisme wordt voortgezet. Hel it wel int9-
^ ressant vast t€ stellen hoezeer dê tegenstanders in het defensief werden 
gedrongen. Zolang de federalistische stroming ongevaarlijk scheen, kon m,en 
in Vlaanderen lezen en horen dat de C.V.P. het federalisme beschouwde alt 
een < vrije kwestie », dat men ook als federalist in de rangen van de C.V.P. 
kon staan. Sommige mandatarissen gaven zelfs te verstaan dat tij persoor^ 
lijk gewonnen waren voor het federalisme, dat tij niets tegen het federalif 
m« hadden, maar het behoorde niet tot de politieke mogelijkheden. 

C.V.P. en B.S.P. 
tegen Vlaanderen 

Nu het erastig wordt, nu het federa
lisme wed tot de politieke mogelijkheden 
gaat behoren werpt men het masker af : 
ds C.V.P. werpt zich op als de verdedig
ster van de imitAire staatsstruktuur ten 
allen prljze. Ten allen prijze : lees c^ de 
rug van de Vlamingen. Vlaamse Journa
listen schamen zich niet om voor hun 

Vlaamse lezers tiiteen t« zetten welkt 
voordelen de Wa'en In d« imitaire staat 
genieten om duidelijk te maken dat d« 
Walen ongelijk hebben federalisme te ei
sen ! Zij werpen zich op als de verdedi
gers van de Waalse belangen 1 Om d« 
Vlaamse belangen bekommeren ilj zich 
blijkbaar met. 

De voorzitter van de C.V.P.. die «amen 
met de eerste minister een soort van 
kruistxjcht tegfen het federalisme begon
nen la, herinnert zich thans plots het 
O.V.P.-programnm. De CVP. is voorstan
der van decentralisatie, deconcentratie en 
kulturele autonomie. Wie houdt de O.V.P.-
voorzitter VOOT de gek ? Sedert 1945 staat 
dit in het O.V.P.-programma, het is steed» 

^^* 1 

Bern en Brussel 1961: de grole overwinnaars 
(Volksonk-voerzUter Mr van t^ Clst ea Eik «an iM^). 

een dode letter gebleven en de C.V.P. 
heeft nooit iets gedaan, ook niet toen za 
van 1950 tot 1954 aUeen aan het bewind 
was, om deze programmapunten te verwe-
zenüjken. En de C.V.P. verzet zich tegen 
leder voorstel in deze richting. Zo pas nog 
ter gelegenheid van de oprichting van het 
kolendirectonum : de Volksums heeft de 
decentralisatie ervan voorgesteld, maar de 
C.V.P.-mandatarissen stemden op bevel 
van de partij tegen I 

Kulturele autonomie ? Wat !s er terecht 
gekomen van de ontdubbeling van het de
partement van nationale opvoeding en 
kuituur ? Welk gevolg wei'd er gegeven aan 
het Memorandum door de Kultuurraad 
voor Vlaanderen plechtig overhandigd aan 
de Koning en de Eerste Minister? Het 
ging de scheurmand in. 

In 1958 kondigde de toenmalige eerste 
minister, de heer Eyskens, in zijn rege
ringsverklaring de oplossing aan van d« 
V.aanis-Waalse vraagstukken. Wat is er 
van deze belofte terecht gekomen ? Niets! 
Geen enkel probleem werd definitief en 
afdoend opgelost. 

De huidige regering op haar beurt kon
digde aan dat zij « een duurzame rege
ling » zou geven aan het probleem der 
Vlaams-Waalse verhoudingen. Tot nu toe 
heeft z'j juist niets geregeld en blijkt de-
xe regermg in Vlaams opzicht volkomen 
onbetrouwbaar. 

Het IS voor ieder oprechte Vlaamsgezin-
de dan ook onmogelijk geworden nog lan
ger de C.V.P. te steunen. Wie niet horen 
wu moet voelen, zegt het Vlaamse spreek
woord. Welnu de C.V.P. zal voelen, zij zal 
aan den hjve ondervinden dat Vlaanderen 
met langer bereid is haar krediet te schen
ken. 

Daar waar de Vlaamse C.VP.-ers meest
al beschaamd zwijgen en onderdanig d« 
partijlijn volgen die door de franskiljons 
Lefèvre en Van den Boevnants bepaald 
wordt, IS de houdmg van de Vlaamse .so
cialisten miserabel. 

Zij missen ieder greintje Vlaamse fier
heid en Vlaams refleks. Gewoon zich te 
gedragen als de knechten van de Walen 
in hun partij zijn zijn thans de klut» 
kwijt : zij beroepen er zich op dat zij 
steeds de Vlaamse belangen opgeofferd 
hebben en dat zij nog bereid zijn d« 
Vlaamse belangen <^ te offeren opd&t d* 
Walen toch maar zouden verzaken aan 
het federalisme. Stuurloos weten zij niet 
welke houding aannemen. Blijkbaar 
schrikken zij er zelfs voor terug een 
Vlaams socialistisch kongres te houden. 

(Lees door blz. 2) 



TE KLEIN 
Theo Lcfèvre, paladijn van het 

« une et indivisible », heeft een 
nieuw argument tegen het federa
lisme ontdelit : « België is al veel te 
klein » zegt hij, « waarom het dan 
nog eens verdelen ! ». 

Eigenaardige redenering voor de
ze nazaat van de Belgische Omwen
teling. In 1830 vond men niet dat, 
door de schuld der omwenteling te 
gen het Nederlands gezag, een t« 
klein land zou ontstaan. Ook na
dien trouwens niet. Het « te klein » 
is een ontdekking van Theo van
daag. 

Misschien vindt Theo alleen maar 
dat hij een « te groot » staatsman 
is voor een klein land. 

En wat de grond der zaak betreft: 
de muiters van 1830 waren separa
tisten, de federalisten In België zijn 
dat niet. 

De separatistische erfenis van 
1830 drukt zwaar op de beide volks
gemeenschappen in België. 

DE NIEUWE HUMANIST 
Piet Vermeylen, de man die be

weerde dat men zijn moedertaal 
mooi vindt, ook al is die moeder een 
meld — was zijn vader een knecht T 
— is de nieuwe humanist, die het 
ministerie van Justitie In handen 
heeft. In de zeer christelijke mid
deleeuwen liet men volgens het ge
bod van de ehristeUjke naasten
liefde, de gevangenen sterven in de 
vergectputten. 

De mens heeft thans echter zijn 
slechte primitieve vemiel ings in-
•tinkten niet verloren en het ras 
van de humanisten, die het beter 
zou doen dan de christenen, blijft 
in heizelfde moeras steken. Er zit
ten nog 90 gevangenen wegens oor-
logsfelten In België (In Nederland 
geen enkele meer). Ondanks her
haalde waarschuwingen heeft Ver
meylen geen enkel van die wrakken 
in vrijheid willen laten op het half 
Jaar dat hij minister was. Een van 
die wrakken stierf. 

Toen heeft de lafbek Vermeylen 
schrik gekregen voor de openbare 
verontwaardiging, 's Anderdaags 
mochten twee wrakken vrij. 

De socialist, die schimpte op de
genen die van melden afstammen, 
heeft hier sijn adeUljke natuur 
bloot gegeven. 

TWEETALIGE MINISTERS 

Onze betoging te Zandvliet heef* 
vruchten gedragen. Het A.C.W. els-
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H E T G R O O T V E R R A A D 
(Vervolg van blz. 1) 

Het li potslerUJk de Inspanning te vol
gen die de Vlaamse socialisten doen, oo» 
tegen hun «Igen opvatüngen in, de Vlaam
se kwestie te verminken tot een taalkwes-
tie. Daar waar meer en meer het inzicht 
veld wint dat de Vlaamse kwestie ook « i 
yoOTal een soclaal-ekonomlsche kwestie Is. 

In hun radeloosheid grijpen o<* JÖJ te
rug na«r oude programma'» ; naar het 
« kompromls des Belges » T«n 1929 I In 
dit «Mnpromis werd meer dan dertig Jaax 
geleden reeds kultuurautonomie en split
sing van de ministeries aanbevolen 1 Ver
boden te lachen I Wat heeft de soclaUstl-
•che party ooit gedaan voor de verwe-
senlljklng van dit programma T Niets 1 

Ten overstaan van dexe «ntwlkkelinf 
weejft er op Vlaanderen een «ware bedrel-
fing : meer en meer wordt bewaarheid 
hetgeen wij voorspeld hebben, namelijk 
dat de regering en de partijen om de Wa
len loet te houden en de federalistische 
stroming in te dijken Wallonië meer dan 
«olt bevoordelen en Vlaanderen het Und 
van de rekening Is. 

Het Is onze taak dese politiek aan te kla-
Sen en te bestrijden. 

Het ogenblik komt dat ome eigen 
Vlaamse mensen tollen inzien en beseffen 
vie hon belangen verdedigt! 

F. Van der Eist 

i e vorige sondag dat de ministers 
voortaan zouden tweetalig zijn. De 
Waalse Christelijke werklieden 
hebben anders tot nog toe ook heel 
wat ministers geleverd die eenta
lig Frans waren. Of het zal beteren 
bij hen willen we eerst afwachten. 

Ondertussen echter zwijgen de 
Vlaamse socialisten als vermoord. 

De meeste Waalse en Brusselse 
socialisten vertikken het Neder
lands te Ieren uit rassenwaan. Op 
de taal van de Vlaamse verdoem
den der aarde kijken ze misprij
zend neer. Zelfs Vermeylen noemt 
het een meidentaal. Tegen deze 
vorm van rassenwaan hebben we 
de Vlaamse socialisten nog nooit 
weten opkomen. 

Evenmin als tegen de Franse kas-
tetaal in Vlaanderen. 

Nochtans heeft de grote socialis
tische voorman Bebel het hen des
tijds voorgehouden : < Een klasse-
taal, wat een argument >. 

De Vlaamse socialisten durven 
echter geen woord tegen deze mis
bruiken zeggen. 

Bun franstalige racistische par
tijgenoten mochten de wenkbrau
wen eens fronsen ! 

REIZEN I 

De binnen- en buitenlandse rei-
scn van de koninklijke familie zijn 
sinds geruime tijd voortdurend in 
bet nieuws. 

Het bezoek dat koning Boudewijn 
• n zijn echtgenote onlangs aan Me-
chelen brachten, schijnt de vroede 
vaderen van de aartsbisschoppe
lijke stad even in verlegenheid te 
hebben gebracht. Het magistraat 
wenste, gelet op Fabiolas beperkte 
kennis van het Nederlands, alle 
taaiperikelen te vertnijden. Het 
heet dat de vroede vaderen een uit
gebreide franstalige nota aan La
ken lieten geworden, in de hoop dat 
de koningin met de erin vervatte 
uitleg vrede zon nemen. Het heet 
verder dat Fabiola deze nota wat 
dunnetjes vond en zich alle bijko
mende aitleg ter plaatse in he t 
frans liet verschaffen. 

Het la onaanvaardbaar dat bij de 
bezoeken van Hare Majesteit een 
taal moet worden gebruikt die noch 
de onze noch de hare is. 

Anderzijds blijkt dat de aankoop 
door de Luchtmacht van een vlieg
tuig voor de koning geschiedde op 
rekening van de burgerlijke lijst. 

REIZEN II 

Ook de reizen van de koninklijke 
grootmoeder verschijnen meer in 
he t nieuws dan goed is. Haar be
zoek aan China werd gekenmerkt 
door een incident waarover in de 
pers heel wat te doen geweest is. 
Haar reisgezel, baron Allard (van 
de Banque Allard en van Stop 
War), legde in het land van Mao 
volgende verklaring af : < De Bel
gische patriotten verzetten zich te 
gen de dwaze politiek die China 
buiten de UJf .0 . houdt; China 
heeft een goed voorbeeld gesteld 
door zijn strijd tegen de onrecht
vaardigheden van binnen en van 
buiten uit ». 

Baron Allard heeft het recht, te 
betreuren dat China nog niet in de 
U.N.O. werd opgenomen; hij is niet 
de enige. Maar zijn verklaring die 
— hoe dan ook — afgelegd schijnt 
te zijn namens het ganse bezoe
kende gezelschap, is op zijn minst 
ongepast. Vindt de koninklijke 
grootmoeder bvb. dat de c belgische 
patriotten » zoveel reden hebben 
om zich te verheugen in de folte
ringen en mishandelingen die zo
veel Vlaamse Scheutisten In China 
ondergingen ? Is dat het c goed 
voorbeeld » waaiaan wij ons moe
ten spiegelen 7 

REIZEN III 

De Prins van Luik verkeert voor
lopig nog in de onmogelijkheid, het 
voorbeeld van nonkel Karel te vol
gen en te verzaken aan de burger-
lijst. Reizen is te duur, vooral rei
zen per auto. Bij het bezoek van 
Albert en Paola aan Turnhout wa
ren er drie auto's nodig om de weg 
Brussel-Kempen en terug te doen : 
een sneeuwwitte open B.M.W. tot 
Vorselaar, een gesloten Mercedes 
tot aan de grens van Turnhout, een 
open Cadillac voor het bezoek aan 
de stad. Op de terugweg : zelfde 
scenario maar dan in omgekeerde 
volgorde. 

(( MISSCHIEN » 

Dhr Spaak verklaarde onlangs te 
Oenappe : < Alleen de C.V.P.-B.S.P. 
koalitle, ofschoon ze momenteel 
misschien niet erg populair is, kan 
de grote vraagstukken aan ». 

Het beste uit deze verklaring is 
het woordje < misschien » I 

A.C.W.-KONGRES 
Op hun beurt hebben de A.C.W.-

ers een kongres aan de Vlaams-
Waalse verhoudingen gewijd. Ook 
op dit kongres was de verandering 
in het Belgisch politieke klimaat 
duidelijk te merken, 04t. tijdens de 
tussenkomst van Marcel van d« 
Wiele. 

Met de tweede tussenkomst, die 
van Deleeek, zaten we reeds mid
denin de dubbelzinnigheid. Nadat 
dhr Deleeck alle mogelijke ekono-
mische drogredenen tegen het f e 
deralisme had gemobilizeerd, e in 
digde hij met de nogal goedkope 
verklaring dat hij zich niet voor of 
tegen wenste uit te spreken. K. van 
Cauwelaert ging een stap verder en 
verklaarde dat het gevaarlijk zou 
sijn, het federalisme te bestrijden 
nu het In WaUonië een politieke 
meerderheid achter zich heeft. 

Wat op dit kongres over federa
lisme werd gezegd, was alles behal
ve pozitlef; het defaitisme van vele 
unitaristen trad echter duidelijk 
naar voor. Ook zij horen het gras 
groeien ! 

VLAAMS PROGRAMMA 

Het A.C.W. heeft op dit kongres 
haar Vlaams programma bekend 
gemaakt. Alhoewel dit programma 
slechts fragmentair is, bevat het 
toch enkele goede punten. We ho
pen nu maar, dat tussen droom en 
daad niet de gewone wetten en 
praktische bezwaren In de weg zul
len staan. We herinneren ons dat 
het A.C.W. in 1951 een Vlaams ur
gentieprogramma opstelde; met de 
uitvoering is men nergens geraakt 
In 1957 kwam dan het « Vlaams 
manifest » van het A.C.W.; ook hier 
is men nooit veel verder dan de ge
drukte tekst geraakt. 

Het opstellen van programma's is 
zeer verdienstelijk; het uitvoeren 
ervan is, zoals de Brit zegt, an other 
question. 

EEN S L A G O M DE A R M 
(Vervolg van hlx. l) 

Een kleine tlotbemerking. Had 
de Volksunie gelijk toen te voor 
de verkiezingen schreef dat een 
Volksunieoverwinning zou wer
ken als een zweepslag t De 
zweep heeft duchtig geknald en 
de klevrpolitieke knollen zijn 
zo geschrokken en aan de kar 
beginnen te trekken dat we nog 
moeten oppassen dat ze niet op 
hol slaan. 
Want doorhollen, éhstremi^m^, 
daar zijn wij tegen. 

TTtwi Jorifsen. 

•HST COOL ZALIGER 
De man is niet dood maar — po

litiek gesien althans — toch op zijn 
reefstro. Aan het begin van het 
A.C.W.-kongres werd een motie 
goedgekeurd waarin de Waalse 
broeders van het M.O.C, even op de 
vingers werden getikt wegens de 
besluiten van hun recent kongres. 
Gust Cool helemaal alleen betreur
de deze A.C.W.-motie maar zijn on
derdanen lieten hem feestelijk in 
de steek. 

Het soort sindikalisten Gust 
Cools, unitair en onbehouwen, 
sterft stilaan uit. 

ERG GEVAL 
De Standaard Is chronisch een 

erg geval. De laatste tijd loopt het 
echter werkelijk de spuigaten uit. 
Vooral bij Manu Ruys schijnt het 
denkproces opgehouden te hebben. 
Een artikel over de Europese school 
te Mol van 21 sept. 11. eindigt hij 
als volgt : « Het is een vurige wens 
dat de traditionele Vlaamse gast
vrijheid bij al deze ingewekenen in 
Vlaanderen het gevoel zal weten te 
verwekken dat zij er thuis kunnen 
siJn,. zonder hun geaardheid te 
moeten verliezen ». 

Het is een natuurwet dat elk volk 
de vreemde l ichamen zo vlug moge
lijk opslorpt. Manu Ruys wil voor 
Vlaanderen deze natuurwet ver-
Icrachten. 

Zijn stelling is meteen de ont
kenning van het wezen van de 
Vlaamse strijd. 

De Vlaamse Beweging heeft zich 
altijd verzet tegen de Franse taal-
eilanden in Vlaanderen. Manu Ruys 
wil er naast Franse nog Duitse en 
Italiaanse bijvoegen. 

Ware gastvrijheid beeft men 

De spreker van deze avonden was Dr. 
VAN LEEMPÜTTEN die verklaarde dat de 
VOLKSUNIE volgende punten onverwijld 
zal verdedigen : 

1. Eigen visserijbeleid; het minimum 
moet een eigen departement In de schoot 
van het Ministerie van landbouw zijn. De 
verantwoordeUJkhcld moet niet aan onbe-
kwamen, maar wel aan mensen uit onze 
Vlaamse kuststeden worden toevertrouwd. 

a. Vervroegd vlaserspensloen op 65 jaar. 
J. Verbeteren van de uitrusting door het 

verhogen van de slooppremle en van de 
kredieten aan verlaagde rentevoet. 

4. Voeren van een deg^ljke propaganda 
voor visverbruik. 

6. Staatssteun voor het proefvaren bij 
de mlddenslagvlsserlj. 

6. Sociale rechtvaardigheid om de ont
volking van de visserij te vooriccmen 

De besprekingen na deze bijeenkomsten 
hebben ons overtuigd van de noodzaak on
zer aktle. 

Hoe Is het mogelijk dat een matroos in 
het Jaar 1961, 6,33 P psr zeeuur verdiend 
en een stuurman 7,8 P ? 

De Oostendse matroos die ons vroeg wat 
de syndlkaten al die jaren hadden gedaan, 
was de vertwijfeling nabij. 

la het te verwonderen dat op 30 sep
tember In Oostende alleen veertien sche
pen niet meer kunnen uitvaren bij gebrek 
aan de nodige bemanning ? 

Wij, nationalisten, kunnen daar niet on
verschillig aan voorbij gaan Het argument 
vsn bet klein aantal betrokkenen telt niet 
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slechts wanneer de gast l i ch aan
past aan de zeden, gebruiken en 
taal van de gastheer. Hij is geen 
gast meer, die beweert daar boven 
te staan. 

EN NOGAL ERGER 
In een ander artikel In De s tan 

daard van 29 september 11. « Re-
nard wil verarmd Wallonië » maakt 
Luc D. het nog bonter. Daarin pro
beert De Standaard de Walen het 
federalisme uit het hoofd te praten 
omdat het nadelig is voor Wallonifi 
en voordelig voor Vlaanderen ! 

Enkele uittreksels uit dit artikel: 
« Nu zijn er toch overtuigend» 

cijfers waaruit blijkt dat de Belgi
sche gemeenschap financieel meer 
bijdraagt voor Wallonië dan voor 
Vlaanderen... » 

« Het is ook duidelijk dal een op 
zichzelf teruggetrokken Wallonië 
veel minder topambtenaren en veel 
minder ingenieurs in Vlaamse be
drijven zal kunnen plaatsen.. . » 

< Men (Wallonië) zal bijgevolg 
over minder financiële middelen 
beschikken, aangezien de Vlaamse 
inbreng natuurlijk uitsluitend aan 
Vlaanderen zou worden besteed. 
Bovendien zal men het alleen aan 
zichzelf te wijten hebben, indien de 
uitheemse bedrijven zich te Zelzate 
en te Oostkamp en niet te Borg
worm of Luik kamen vestigen ». 

Met andere woorden De Stan
daard bevestigt de voordelen, die 
het federalisme aan Vlaanderen 
biedt, maar is er tegen omdat aan 
de Waalse overheersing over Vlaan
deren een einde gesteld wordt ! 

O Vlaams gezinden, die nog gelo
ven aan de politiek van de Vlaam* 
se kleurpartijen, wat Is Uw mis 
daad tegenover Vlaanderen grool. 
Ontzettend groo t ! 

voor ons; het aantal is trouwens niet zo 
klein. Inderdaad, er zijn maar circa 2JS0O 
vissers; maar meer dan 20.000 vo-ksgenotea 
moeten In de nevenbedrljven hun brood 
verdienen. 

Een 61-jarige reder verklaarde ons dat 
hij nog steeds wacht op de vergoeding voor 
de evacuatie van Dir'nkerke In 1940 en de 
schadevergoeding voor zijn getorpedeerd 
schip; hij heeft reeds een verUea vsa 
2.000.000 geleden. 

De vissers vragen niet dat hun beroep ia 
prachtige verzen wordt bezongen; zij vrar 
gen Billeen een menswaardig bestaan, de 
steun waarop zij recht hebben Da 
< VOLKSUNIE » zal zich Inspannen oaa-
dat recht zou geschieden. Wij k' • n nu 
reeds mededelen dat een kost '3ze sociale 
dienst voor de vissers Is ongsricht op vol
gend adres : LOUIS MERTENS, CANADA
LAAN, NIEÜWPOORT (TELEFOON 058-
231.37). 

Wij hopen deze dienst spoedig tol de afi-
dere steden te kunnen uitbreiden. Voorlo, 
plg kunnen al onze vissers hun vriend 
Mertens opbeUen; hij zal hen zeker hel
pen. Volgend jaar starten wij met een tl»-
kale dienst op de plaatsen waar het nodig 
blijkt; deze zaak wordt thans grondig be
studeerd. 

Om deze eerste fase te besluiten ome 
dank aan alle medewerker» van de werk
groep « Visserij », in het bijionder aan de 
Toonitter en aan Dr. Van Leem putt en op 
wie wij nooit vruchteloos beroep hebben 

VIJF VOOR TWAALF 
D é bezieler van de aktie onder de vissers, de Heer Mertens mag tevreden 

zijn. De voorhereiding die maanden duurde, is bekroond met drie open' 
bare vergaderingen. Het was de eerste maal dat de vissers een zo klare taal 
hoorden : getn vage beloften enkele dagen voor de verkiezingen, maar duide
lijke eisen. 
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Men kent Hemingway'i meesterwerk c D« Oude Man en &• 
Zee », een sterk relaas van de onafgebroken strijd van een ou
de visser tejen alles en nog wat, voor het behoud van iljn 
vaagst. 

De titel van Hemingway's boek speelde on« door het hoofd 
toen we dezer dagen de West-Dultse post-elektorale perikelen 
volgden. Wie de Oude Man Is zal wel niemand hoeven te raden 
en dat hij hardnekkig vecht voor het behoud van zlJn vangsK 
gaat ook op. Een goede week geleden stonden zijn kansen op 
een nieuw kanseüerschap nog zeer laag. Vandaag Is hlJ weer de 
« jeune premier » op het Bondstoneel; de liberale Mende, die 
titelrol-ambittes had, wordt verwezen naar de betere figuratie. 

Dat de kansen van < der Alte > weer zijn gestegen, zal velen 
verbazen. C^ dit ogenblik Immers wordt bijna dag voor dag dul-
deUjk aangetoond dat de hele poUtlek van Adenauer steeds op 
zeer wankale sohroeven heeft gestaan en nog staat. Adenauer 
is steeds de man geweest van de onvoorwaardelijke Westerse 
koBrs; hlJ heeft Jarenlang dé illuzle gekoesterd dat hlJ er in 
geslaagd was de NATO-geaUeerden ervan te overtuigen dat een 
Westerse koers automatisch een West-Duitse koers moest zijn. 
Mlaschien voor hem maar zeker voor de vele Otto-wat-méér-
dan-Normalverbrauchers tn het Wirtschaftswunderland is dezer 
dagen het ontwaken eerder pijnlijk geweest. De Westerse geal
lieerden hebben er geen geheim van gemaakt dat er voor de 
lieve vrede wel een prijs kan worden betaald en dan natuurlijk 
eoa West-DuÉtse prijs. Wat Dean Rusk met Gromyko aan het 
klaarstomen is, blijft voorlopig nog in de doeken maar elders 
zijn reeds zware woorden gevallen : erkenning van de D.D.R. 
door het Westea in ruil voor een verzaking van de Russen aan 
hun troïka in de Ü.N.O. Zelfs het zware woord van de erkenning 
der Oder-Neisse is reeds gesproken. 

Men heeft te Bonn Jarenlang de overtuiging gehad dat het 
Westen niet beter vroeg dan een Bonn'se politiek te voeren; die 
evertuiging moet inmiddels wel hebben uitgediend. Want van
daag bUjkt dat er sinds Yalta, Teheran en Potsdam nog niet zo 
heel veel veranderd la. Het t divide et impera » Is ouder dan 
heel wat straten; bij een blijvende Duitse verdeling varen de 
twee jpote Imperiums opperbest. 

De zeer wijde koulissen van de West-Duitse politiek laten 
€ der Alte », ook zonder een buitenlands beleid dat sluit als een 
bas. ruimte genoeg om met de nodige manoeuvers terug naar 
het voetlicht te streven. 

Ook de framse politiek heeft zeer ruime koulissen, ze ruim 
zelfs dat de Vader des Vaderlands er dreigt in verloren te lopen 
De Oaalle heeft In mei 19S8 van het Franse - 'k een diridelljk 
omschreven mandaat gekregen : het slu van eea voor 
Frankrijk voordelige vred« In Algerlë. In dit , , . e t is Mi tot op 
heden Jaramerüjk mislukt, niet in het minst wegens zijn jaren
lang aarzelen tegenover zijn huidige hardnekkigste tegenstan
dera : de ultra's. Het is zelfs zeer twijfeiachtlg of hij ket man
daat wel ecrtt zal kunnen vervuHen : zijn recente pegiagen om 
met het F.L.N. weer tot een gesprek te komen, dragea duidelijk 
de «tOTipei van irijn ongeduldig verlangen em — hee éaa oek — 
toch een sehijm vaa resiultaat te komen. Van een voor Frankrijk 
voordelige vrede is ree«ls lang geen spraak meer; de prUs wordt 
meer dan oeit door de Algerijnse nattonaUsten bepaald In z l ^ 
recente T.V.-rede heeft hij — voor de zoveelste maal 1 — zijn 
uiterste troef gebanteerd : desnoods een referendum, 

T«-wiJl de Wnnealaadse oppositie tegen hem en zijn reee-
r « g rteeds sterker wordt, terwijl met zijn heengaan s«eeAs meer 
« ^ ! f rekwuag wordt gehouden, terwijl sommieen reeds de 
evert i jdeaame van de Ve repufeUek opstellen, veraaelt hM het 
tempe in Algertó en tracht hij. op zeer korte termijn, zijn Al-
gertjase p e k t i ^ en dus zichzelf te redden. 

i ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^̂ "̂  "^^^ gepabUceerd over de lucMeerleg 
tegen het m e Rijk. De auteurs bomen tot de fconfcUute dat de 
beiamentapljteB op de Duitse steden de dood van headerddai-
zeade Duitsers w.o. ook en vooral vrouwen en kinderen ket vec-
mengen v ^ ate-amanten van Europese kultaur totaal ' te t alela 
w l ^ f t / f * ^ ^'' ^^ *>«°»*'a'^i««enten geen enkele rol heb
beo ge«peeld in de Duitse nederlaag. 

, v . J ü ® ^•'»**«^« gaat in de eerste plaats de histenei ea de 
« vaMui » aan; we breagen ze teeh in deze rubriek emdat ze a e s 
eens op daidettjk ontzettende wijze onderstreept tot wat ? . ^ ! 

zitten we seHeep met dergelijke «vaklui»; aUeen ^ t o k«» rX-
ceptea nog wat verschribfertMker geworden. »«-««»*«: 

S-19-61 • 

Heet van de naald 
BECHTUJNia 

Het A.O.W., da< tauiet dat d« betoftaif 
•aa 2S oktober een meevaller s«l worden, 
heeft sijn oppositie ertegen oprefeven. 
Bonder daarom slln leden op t« roepen om 
mee op t« (tappcB. Het itelt niettemia 
raat dat er « eens^eilnd » moet opgestapt 
worden. 

Wat lesen we nn la da beslaiten Tan lija 
koncrea van vorlf e aondac T 

Dat (e na de oplosslnc van het taalwta-
tnnt te Bnissel « bereid (rijn) te fmttea 
ovKt nienwe wetteUJke toecerlnren ta 
Vlaamse gemeenten ». 

Het A.C.W. «taat diia aan de kant vaa 
de franstallgen Theo Lefèvre en Van den 
Boeynanta. En dat terwijl de Jong-VIaain-
•e socialisten elke toegevlnf ia d« rand-
f emeenten verwerpen ! 

Ondertussen roept het Aktlekomites 
Brussel . Taalgrens iedereen op om te Ife-
togen tegen « de copas bekend gewerden 
regerlngsplannen om aan de randgemeen
ten onduldbare faciliteiten op te leggen ». 

Waarvoor zullen de A.C.W. leden nn 
marsjcpen T Voor de taalfacillteiten. hei 
onthaalregime van de regering T Of tegen 
alle faciliteiten zoals het inrichtend komi-
tee het vraagt T 

Zielige A.C.W. komedianten! 
TWEE OF DRJE 

Sommigen die niet weten wat feder*-
Hsme is spreken van federalisme met drl«k 
Het derde lid zon Brussel zijn 1 

Te dwaas om los te lopen. Het is klaar-
blijfcend dat als Vlaanderen akkoord ia 
voor pariteit met de Walen, de Walen ook 
akkoord moeten zijn voor pariteit tussen 
Walen en Vlamingen te BrasseL Ofwd 
komt er geen federalisme. 

En de Duitstaligen ? Die hebben recht 
op volstrekte kultuurautonomie. En daar
voor zullen we ons eveneens inzetten. 
DWAZE TAAL 

In de Vrije Tribune van De Standaarf 
donderdag U. sehrijft oud-minister Moyer-
soen dat In het federalisme de Brusse
laars met de Walen kunnen vallen en 
Vlaanderen in de minderheid plaatsen. 

Dit is volledig uitgesloten. Ofwel wor
den de zaken l>es]ist In de Vlaamse fede
rale raad en daar zitten alleen d« Vlaam
se Bnis.sefaars in als kleine minderheid of
wel valt dr keslis-sing In d« bondsraad 
waar Vlamingen en franstaligen gelijk 
vertegenwoordigd zijn. 

Daar moet er echter en een meerder
heid Vlamingen voor zijn en een meer
derheid Walrn. De Brusselaars zullen dos 
nepgens meer op de wip zitten. Waar dit 
thans wel het geval Is. 
VERDERE UITROEIING 

Vorige week schreven we dat meer dan 
4.0M boeren en tuiniers per Jaar er het 
Wjlt,ie bij neerleggen en kun bedrijf op
doeken. Wij wezen op de daling van 12 F 
voor de vaikeasprijzen. Thans ia ook de 
eier- en groentemarkt ingestort Er zijn 
de Jongste week eieren verkocht aan groot-
handriaars tegen 30 cenHmes ! 

Aaderzijds gingen duizendea kih)^ to
maten en bloemkolen naar de stort! 

En voor de rest leve de Boerenbond en 
de C.V.P., de verdedigers van boeren « i 
tuiniers. Ze zitten In de regering 

Hun schuld aan de huidige rampzalig* 
toestand is dus aan geen twijfel onder' 
hevig. 

OiW DAAROM 
Op biz. 3» van « Llège et son ag^IoaiA-

ration en peril » door Putays (PabL da 
gra«d Liège - 1846) lazen we : 

« We moeten voortgaan met ons te be
d i z e n vaa de Vlaamse arbeider, ook doM 
er voor te Ijveren dat deze arbeider zioii 
hier blMvend vestigt en niet ledere avond 
terag «aar buis keert. 

Men moet de Vlamingen verwaalsen, go-
n * wij het gedurende eeuwen hebben go-

O ^ daarom betogen we op 22 oktober 
te fciBseL Ook daarom : f«deraüsme. 
Mawa(«STAN»SKONGRE« 

<^ het I««ienstand8ha,^„es van zon-
«ag Jl. te Lnfk Tertegenwooi«0da dhr Van 
«en «oerna-ts de slagers. • ! ) word met 
• M » kardhMdie aangepakt é4»or een der 
5i|»*ors. Het antwoord van de slager was 
iuManaal geen scUager. 

Do rtfemtoa waren scherpe aankteeh-
««• tegaa do opesovolrende regetiugea on 
v»«rf ^•^«n de huidige p l ^ , ,„>«, aMes 
WM Zij reeds op haar kerfstok heeft en 
voor wat zij op dit ogenMik «Hbroedl. 

» • seoiala poUiiek moet vwnrfmd wor-
««• tot afle «taoBomisch zwakken, weika 
ook h o ) beroep of stand weae. Dat is 
^ * t o soolale potdek, echte nationaal go-

' • O W B C ^ BOLDER 
» * lastitwit voor Tropischa Genee»-

M U N I . ScfeH «zwMNi vti ViMMtoreiii 

kiiada orpuilaeert « postffradnato a onder
wijs voor eünlol. toboratorlumgeneesheren, 
apotheken en Mologen. In het Prins Leo-
poidlnsUtnnt to Antwerpen. De knrsnssea 
warden ia het frana gegeven. 

WaarMB ook aiet r De sUtistlekea bo-
WJ«»» d»* da Vfauunaa atndenten aan da 
Baldaoha oaireraltaitaa ilechta eca min

derheid «ijn, dat van die minderheid 
Clechte een minderheid de zgn. « langja. 
rige » fakultelten volgt en dat opnieuw 
»»a die minderheid slechts een minder
heid iloh specialiseert 

Frans dus voor de « upper ten » die 
«Ich specUliseren in de menselijke en 
dierlijk* mycologie. 0(A te Antwerpen 1 

• a v f Ü "^'^«J» tieJ^onnlng, die In normale omstandigheden 
wekenlang een kluif zou zijn voor de honden van d ^ e e r s t pa-
f e b t t ^ 1 \ 1 ^ J ' '^" ï f '^ ^^^^^ '^ '«««n het f e d S t l L h 
w o ^ e n ^ ^ B e t ï ï ^ ^ ^ ' ^''""'^ ^ ^ ^ ^"^^^^ ^ " « -

TowSf '^°^^^^^'^' verklaringen, besluiten en vergaderingen 

waalse zijde is de lijn reeds zeer duidelijk zichtbaar • de latente 

nün Of meer akademlsche federalistische nelgingï , die ei s t e e S 

hebben gesluimerd, hebben in het begin van het jaar een b r S e 

bedding gevonden in de Renardistlsche beweging. De he?e w S ! 

v L r t f r r ^ ? ^ ° \ ^ ^ ' '°°«'"" ' ^ Oharierol uitgesproken 

. X mïer^tr^r" ""'*"" ^ " '° ^̂ ^̂ ^̂  «̂ ° '̂ -̂̂ "«"-
n . K ^ J ' ^ ^ 1 * " " "*^^° ^^ ^ - ' ' « " enigszins anders. Men zou 

Vlaamse federaUsten aUeen in de Volksunie te vinden zijn en 

Er z t i ^ f e r ^ i ' t '* ' ' ' ' ' ^ ' ' ' ^ * "^^ ''' Vlaams-nationale kiezers Er ziya federalisten zowat overal In Vlaanderen en hun aantal 

Z T T J ' '^^- "^^ '^ kultuurverenigingen zoals d" ^ Ï B 
hebben zich - aameos hun tiendulzende leden - sinds jaar en 
dag voor het federalisme uitgesproken zonder dat deze stelling
neming in de schoot dezer verenigingen ook maar aanleiding gaf 
! ^ 1 c Ü ^ ^ " ^ ^ ^ ' ' menliiesverschll. Br U in Vlaanderen op rui
mer schaal dan men denkt een welwillende aandacht voor het 
federalisme. Het Vlaamse federalistische kamp wordt nog-'tfef-
sterkt door het defaitisme van iïe ontefbare ontmoedigde unl-
talrert Het Is wel tlpisch dat bvb. het kongres van het A.C.W 
Zich aiet tegen het federa/Usme heeft uitgesproken 

Br t U tlplsoh dat artikelen zoals van « Schildwacht > In 
S!J.* K . \ I ° ^ " ' " e n 1 »»«en en weer slingeren tussen qnlta-
ilstlsch nlet-fca«ien en federalistisch nlet-durven. Zelfs de 
Vlaa»ee socialisten, die vrezen voor duivel te moeten spelen in 
het Vlaams wijwatervat en die dus dubbel van zich afbijten 
S ! ^ f et lede ogen vaststellen dat onder de Jonge linkse tn-
telleofcieleo In Vlaandewn er heel wat federalisten rondlopen 

Een «eenterbeid dus in Waltonië. een steeds groeiende stro-' 
mtag In Vleaadereu en daartegenover enkelen die in het unl-
r ? T , !^!?° ^ * ' * * ' verdedigen en velen die - uit intellec
tuele huheid. uit maoht der gewoonte, uit verblindheid na Jaren 
zeireedrog — zeer lauwe en defaitistische verdedigers van de 
une et radivtelble bUJven. 

u!^ '«««eraüaae Is het belan«Bijkste thema in de Belgische 
pouile* 8«werd«i en het is flink op weg, de poUtleke verhou-
a^Jt«« in Beigié helemaal overhoep te haien. Het kongres van 
Charleroi heetft tn de Vlaamse soetallstische rangen ontzetting 
en waahoop geaaaM. De Vlaamse sociaUsten steigeren omdat ze 
te (»arVeroi toertweg veor een timing werden gep aatst De he
ren atin wel z»er «evoeUe en Öttrtorig geworden; het is hnmers 
niet te eerste m««j dat de Vlaaaase BS.P. moet marejeren voor 
een MTaaAee Oekaze ! Dore Smets, voorzitter van de belangrijke 
Hout- ea Bouwoentrale van het ABW. is het unitarisme ter 
ftulp gesneld. ZMn geosteugenoien hebben even herademd om
dat de 0ent«ile van lakett ook ki Wallonië heel wat leden te l t : 
er was dus eea barst in ket federaUsUsch Waalse pantser. Op 
die barst moet eohter aiet te zeer worden gerekend; er zijn an
dere ea breder barsten, aiaar daa bij de Vlaamse socialisten. 
Het is wel pratttg. eveo vast te «Mlen dat de oude strijdkreet 
« t de sdwolstrtjil, het « weg BMÜ Oollard >, nu geslaakt wordt 
in de Vleaawa seeitdkrtteoke pers. 

Be te9oaflt«td«rs van lUnard hebben al een paar maal ge-
zlM^eeM «f> het «iet al te zuiver öviek verleden van de Luikse 
vos. De li£.P.W.-leider heeft het niet op zich laten zitten en re-
pllfceerde vertede. week te Marcinelle dat hij tenminste toch 
geeo Bd geweest was n m de Unie voor Hand- en Geestesarbel-
ders^We zi|n wel ver vaa iedere « gemeenschappelijke aktle > 
nu Vaa Aekw en Reaard dergeUjke beleefdheden beginnen te 
wlssetwa. 

te < Se Stas^aani » legde Lue. D. intussen geduldig aan de 
waiaa tit, dat ae ilch met federaiiame schade gingen doen en 
ttat ae al aiac al beter in een aoltaire staat zouden blldven. 
tit 1 , ^ ^^ ^' ^**'* * * °P ^ ° kongres wel weer maar eens 
Bink Vlaams getoood, maar zette e<si paar dagen later toch de 
t ^ ^ ^ ^ ' * " **° veretei*te Waiüse vertegenwoordiging in 

P.W. Sagers klaagt da* zUn Ueeke Vlaamse daadkracht ge-
«abotee»d wordt m het le^er; soiiABe minister die aan zijn ser-
l ^ t e n met . heeft te Tortellen i Dan is Larook een andere piet: 
« e heeft kei, eedaake zlJn adjankt (ttens, leeft die nog?) , 
H*«»B«^>eeid MB itin «tabmde leerkrachten voor de periode 
deceaiber-jaBaaX uit te betalen. 

B B om in «oeejes-met-slagrooaistijl te eindigen : de Koning 
bezoekt de Borinaee en vroeg in e&a tebriek aan een arbeidster-
« Waaraan denkt glj onder het wwk ? Aan uw gezin ? » Het 
toeval wUde d ^ het antwoord van die aard was, dat alle lief
hebbers van Oourts-MaiUer er van weg zijn : « Neen. aan mijn 
verloofde ! ». 

Ben Bortaage met zulke lieve Ueven, een land met zulk een 
edel vor^ : qxw Dleu Ie protege 1 

5-10-81. 
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Uzers ^c^n^veK ons 
tm\ w 

OPVOLGING 
Gea«hte redaktje, 

« Over de doden niets dan goed 1 » 
Ik wil er me« Instemmen. En graag aaa-

raarden dat wlJJen Kardinaal Van Roey 
een schrander en geleerd man was, een 
harde werker, een vrome priester. Dat hl], 
alhoewel voorzichtig en bedachtzaam van 
aard. moedig voor rijn overtuiging diert 
ultkesnen. 

Het zijn verdiende lofbetulgingcn. 
Mag er bij echter niet op gewezen wor

den dat het h«og tijd wordt voor de K^rit 
In Vlaanderen dat haar jezagdragers n« ï 
wat meer zouden zijn dan (vrome) bel«l-
8che staatsambtenaren. Iedereen die enlg-
Eins vertrouwd Is met de geestesgesteld
heid der Vlamingen kent de verhaaltjes 
die blJ leken en priesters de ronde doen 
over leeuwenvlaggen voor de hemelpoort 
In de handen van WaffeJaert, Mercler, La-
miroy. Van Roey. 

Menen de gezagdragers dan werkelijk 
dat deze thans nog enlgzins goedlachse 
Bpot o«k nog zal wordpn gegimd aan'op
volgers, eventuele geestesgenoten van ho-
gervemoemden, dan zal het weldra Wij
ken dat Vlaanderen thans ook dat niet 
me«r aanvaardt. 

Bn dat Vlaanderen evenmin «al blijven 
dulden dat onder de mom van zielzorg <Ue 
faciliteiten worden verschaft aan alle 
franskiljons In gans Vlaanderen, die zelfs 
de adnilnlstratle wettelijk niet verlenen 
kan. 

T.G. - Oent. 

OIIUWAAKTE OVERWEGEN 
Geachte Betteiktle, 

E«n paar w ^ e n geleden noteerden we 
In onze omgeving twee dadelijke ongeval
len aaa onbewaakte overwegen. Een te SSr-
pe, het andere te Hlllegem. Sien alledaags 
geval ! 

H«e Is het mogelijk dat zo Iets nog be-
•taat ? 

En zeker In cUt land waar de kontr&le 
op de velligheW, op het werk, op auto-
Too'tuigen, op alles wat verband houdt 
met werfcireilceee,-M> sterk -wordt deerfe-
Toer*. 

Alleen deze overwegen blijven bestaan I 
Is er dan werkelijk niets aan te doen. 

Dat aan elke overweg een groen-reod 
lichtsignaal zou ^aan \» een minimum 

?ow '»E n-» el : nooJsdJsnsU» i««i-./<>« 

i ^ ^ * ^ •• 

vereiste I Dat zulk» geJd kost, Is een waar
heid. Maar liever betalen we meer belas
ting, als we weten dat het om onze vei
ligheid gaat, dan om de waalae koolput-
ten recht te houden. 

Niet alleen de bevolking rond deze over
wegen zou een oplossing met sympathie 
onthalen, maar ook de ouders, welke hun 
kinderen naar school sturen en nooit met 
een zekere gerustheid dit durven doen 
wanneer de schoolgaande Jeugd deze « do-
denpunten » moet kruisen. 

Welke parlementair durft het aan, hier
voor te IJveren ? 

Aan elke overweg een selnteken ? 
P. - Me." .̂ 

Redaktie r Niet alleen de r.aak der on
bewaakte overwegen, maar heel de spoor-
wegproblematlek In nw arrondissement 
houdt onze aandacht gaande. We danken 
n voor uw belangrijke suggestie waarvan 
we dadelijk werk zullen maken. 

•OEKHOUDINO IN T NiOERLANOS 

• 
•XPERTISU 
FISKALITEIT 
ORGANISATIE 
BANKKREDIETEN 

• 

K. V . 
|. De Windestraat 38 
Dilbeek 

T. 21.14.58 
na 18 w. 

P£RSSP/eGBL 

Nors op Brussel en federalisme 

STh»9 bl| hal inrichfwn 

van uw woning raad bl| 

1 galerij I 
• 

I MARGARETHA de BOEVE 

MIDDENSTAND 
M'Jne Heren, 

Zondag Jl. was Ik als mldden-standsafge-
vaardigde aanwezig <sp het Nationaal 
Kongres van de Unie van de Middenstand, 
dat plaats had te Liuik. 

Tot mijn groot genoegen noteerde Ik 
ook de aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Mattheyssens, die aandachtig 
de verschillende referaten heeft gevolgd. 

Dit Is een bewijs dat de Volksunie be
lang stelt in de i^róWemen die de midden
stand beroeren. 

Op dit Kongres hield dhr Lambrechts 
van het Algemeen Syndikaat van de Mid
denklasse een zeer opgemerkt referaat 
over de aangekondigde belastingshervor-
mlng. 

Hopelijk heeft dhr Mattheyssens hierin 
verscheidene aanwijzingen gevonden om 
amandementen In te dienen M) het aan
gekondigde wetsveorsteL 

Op de andere partijen maeten de mid
denstanders niet rekenen. Alleen de Volk»-
imle staat vrij van elke syndikale dwang. 

D.M. - Gent. 
Redaktle : Het doet ons genoegen dat 

• sla Middenstander de Insyaaningeii van 
de Volksunie weet te waarderea. Vat de 
Volksunie inderdaad de enige onafbanke-
B^e partl] la, xal ze In de komende zlt-
UM meer dan eens bewijzen. 

ASSENEDE 

TEL. (09) 78 50 57 

^v4«V*-^^^WWW/'^^^ 

<le KN9PFEL In 't RAHEKKOT 

NIEUWE WERKGELEGENHEDEN 
Te Gblin werd onlangs een glasfabriek 

In werMng gesteld. Boezeer de direbtie 
zich oak afslooMe ze slaagde er niet m 
eob naaar één eiftele Waal v«or dit bedrijf 
aan te werven, •veral in de streek is er 
voOedig fnll employment. 

Hat Wallonië dat schreeuwt om nieuwe 
bedrijven voor zijn diep-beproefde bevol
king, sctaieeowt nog harder om Vlamin
gen en Italianen en Spanjaarden en Grie
ken. Want znider import van spierkracht 
kunnen de nieuwe bedrijven eenvoudigweg 
niet werken. 

De 72 % Vlaamse werklozen kunnen het 
voorlopig nog wel een tijdje zonder nieu
we bedrijven stellen ! 

FABOUCHEMENT 
nOnister Splnoy verklaarde onlangs op 

het Kangres van de Centrale Hoat en 
Bouw te Blankenberge : u Nous voulons 
farouchement réossir la reconversion da 
Bortoage ». 

Vlaamse ministers die hun aandacht bij 
voorbeur richten op de Waalse « noden » 
en die weinig of geen oog hebben voor de 
schrijnende Vlaamse nood. Vlaamse mi
nisters die een Borinage belangrijker vin
den dan de opslorping van de werkleo» 
heUl en de mobiliteit in Vlaanderen 
(3M.(M0 arbeiders !) door Industrialisering, 
hangen ons « farouchement » de keel nit. 

Nog nooit hebben de Vlaamse socialis
ten gezegd dat ze « faronafaement » dit 
bazis-vraagstuk wilden aanpakken. 

SOCIAAL VERWEER BETOOGT 
22 oktober betegen de Vlamingen van 

alloriei overtuiging, al ziet het er maar 
nIt dat de Vlaamse liberalen weer verstek 
snUon laten gaan en van de Vlaamse 90-
eialisften alleen de groep Links vertegen-
woordieers zal geven. 

Op 27 oktober krijgt de regering echter 
nog een andere betoging te sBkken en wd 
die van de middenstanders, operatie « Voor 
Beaht en Haard », tegen de onderdruk
king van de zelfstandigen, tegen de over^ 
rompeltng van de supermarkten en tegen 

de verhogingen van gezinsbijdragen en 
pensioenen. De betoging wordt ingericht 
dOOT het Sociaal Verweer. 

• e regering Theo Ltfèvre - Spaak is «1 
even popnlair als die van Eyskens! 

EN FRANCAIS S.V.P. 

De telefooncentrales Komen en Ploeg-
steert teilen ongeveer 1.3*0 abonnenten, 
waarvan de meerderheid, circa 800, riaama-
sprekenden zijn uit de omringende VI 
gemeenten. Onlangs werd er personeel 
aangeworven voor beide centrales; de aan-
plakbrieven vermelden niet eens dat de 
kandidaten een minimum kennis vaa het 
Nederlands moesten hebben. Rezultaat : 
wanneer in het Nederlands aan bepaalde 
bedlenden een verbinding wordt gevraagd, 
krijgt men als antwoord u ne saves-voos 
pas Ie demander en francais s.v.p. », ofwel 
krijgt men een totaal verkeerde verbin
ding. 

We sporen alle vrienden in de streek 
aan, dadeHJk klacht neer te leggen wan
neer ze niet in hun taal worden te woord 
gestaan of wanneer men hen met vertra
ging bedient. Geen faciliteiten voor die 
heren ! 

( 
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Lezers, 
Gans het land door kan Uw 
dagbladverkoper U 

DE VOLKSUNIE 
bezorgen. 
Op 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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I Voor betere Kolen 
• 

• tel... alle Vlamingen 
• (Antworpen on omgaving 30 Km) 

I op n 74.91.39 
• 

j Jos van Alphen 
Heide 

ALLE LENINGEN 

VOOR ELK DOEL 

OP ONROERENDE GOEDEREN 

in 1* 2« of 3« rang 
sl]n stoods voordeltfor door 

N. V. SOCREFINA 
ZUIBSTRAAT 47, RONSE 

Tol. : 055/23198. 

Breng ons bezoek met volledlf 
dossier of telefoneer ons on wil 
komen bij U. 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJE, 

of oon pracht 

van oen bontmantel T 
Wondt U vol vortrouwon 
h>t hot hul* 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN S2S 
ETTERBiEK • BRUSSa 

TEl.: 48.37.01 
Allo Inlichtingen 
op verzoek 

Wio Oonf bezoekt, 

Hot stadhuls bewondert, 

loopt zokor ovon aan bt{ RIK, 

in café «RUBENSHOF» 

BORIUUTSTRAAT IS, OENT 

Vlamingen 
op reis In Spanje 
lopen oven aan In 

« FLANDER » 
iliili 
[PAROUE PRIMO DB RIVERA, 
ZARAOOZA 

Lekaalhoudor Bort. Van Dycfc 

tHIl 

De voorbereiding van de M a n op Bruo-
sel gaat naar een hoogtepunt Meteen 
wordt het steeds duidelijker op wie het 
Vlaams Aktiekomitee kan rekenen. 

Enkele weken geleden konden wij he« 
beleven dat de twee grote vaktxmden van 
een onhandigheid van de Inrichters pr<rfl-
teerden om communique's de wereld in te 
sturen waarbij zij aan iedereen, diets 
maakten dat zij met de Mars op Brussel 
niets te maken hadden. J05 van Eynde on
derstreepte dat nog eens extra in een 
hoofdartikel van VolkBgazet op 22 sept. jl. 
Sommige Vlamingen meenden dat de !to-
gel door de kerk was toen het A.C.W. 
verieden zaterdag zijn SYMPATHIE be
tuigde met het opzet. 

Tussen .lympathlcbetutgtng en daadwer-
keKJke medewerking hgt nog een hemels
breed venschil ! Er is trouwens meer Bij 
het Aktiekomitee zijn 49 verenigingen aan
gesloten. Welke van die verenlgtnïC"n heeft 
reeds al zijn feden aangeschreven om ze 
aan te zetten ntt aHe macht mee te wer
ken aan het weliöagen van dp betoging ? 
In de praküjk kan het V.A.K.B.T. vrijwel 
ultgluitend op de Volksunie en op de 
Vlaam.se Voltartieweglng rekenen. 

Is het dan rcdelttk dat de inrichters 
herhaaldeUlk bltth gaven van wantrotrwen 
t.o.v. de Volksimle zoals bv. on de pers-
konferentie van dhr Amter. De andere 
vepeniglngen benerken er zich toe waar
schuwingen uit te delen, maar waar bÖïlt 
hun medewericing ? Het Is goed dat de 
Vlaamsgezinden die werkelljbheld inzien 
voor de betoging. De nationalisten zuHen 
er iijn en de anderen moeten zwtjgPn *ls 
zlJ het vertikken van een vtngier «it Ie 
steken. Ondertussen gaat het debat ovw 
het fedemlisme zijn gang. Tot hiertoe liet 
de Volksunie zich nog maar weinig horen 
om de voorbereiding van de Mars niet te 
verstoren. 

Maar in die omstandigheden... 

HET NIEUWS VAN DE WEEK 

SCHIJNHEILKJ 

« De mars op BriLssel staat bovea aHe 
partijpolltle, en niemand verheuirt zich 
daarover meer dan wij. Het wordt grote-
lijki tijd dat nationale vraagstukben In 
een partijloze geest worden opgefaisl 

INt neemt niet weg dat, precies om de 
deehiame van mensen alt alle partijen te 
bevorderen, het veel beter ware de In-
Bchiijvingen te nemen In aHe partiJToka-
len. Bij ons Wil het er bv. niet Yn, dteit eet» 
Vlaamsvoelend socialist of Hberaai xielk 
naar een ander lokaal dan het zilne zon 
begeven om zich voor die mats te laten 
Insdirljven. In dat opzicht kunnen de In
richters 0.1. nog veef leren van de Beto
gingen ten tijde va» de schoolkwestte^ 
doar het Comité voor Vrijheid en Vena»-
kratie, waar praktisch elke «li-elnemer 
lang bij voorbaat wist met welke trein, 
met welk bewijs voor verminderfaig op Be* 
spoor e.s. hii lou vertrekken. 

Bovendien komt het ons voor iaX t* 
Inrichters zich nog een speciale Inspan^ 
ning mogen veroorloven, om de betekenis 
van die dag In de brede lagen van de be
volking fe doen doordringen. Er zijn nog 
veel mensen, die vooreerst* niet weten dat 
er Ae dag « Iets te deen is » en tweeden* 
nataurlijk ook niet weten waar bei pre^ 
cles over gaat! H 

Red. : Alles goed en wel. Maar wie ver
biedt hen dit te doen? 

Zij wiUen eenvoudig niet. Het V.A.K.B.T. 
zou de betekenis van de mars « in de bre
de lagen van de bevolking » kunnen be
kend maken als IEDEREEN meehielp. 

Hegergenoemd blad treft geen verwijt 
want het werkt mee. 

DE NIEUWE GIDS 
HET OUDE UNITAIRE HEK 

De spreekÖuis van Theo Lefèvre beij
vert zich sinds het kongres der Waalse 
socialisten zonder ophouden om uit te 
leggen hoe verwerpelijk het federalisme 
toch ifi. Da.t begint zelfs zijn eigen lezers 
de keel uit te hangen zoate blijkt uit een 
lezersbrirf (29-9). Wij drukken hem hler-
«Mider af : 

« De Gids heeft ons sedert vorige zon
dag, reeds drie hoofdartikels voorgescho
teld om ons nIt te leggen dat hij anti-fe-
deraUst is. Zeer goed, wij hebben dat ntt 
Deov 

Maar, we zonden hieruit niet graag ver
keerde besluiten tekhen. Wil De Gids dat 
het oude unitaire hek aan de oade anttalre 
stijl blijft hangen, op gevaar af dat de 
neurasthenie die, de Walen vooral, maar 
ook de Vlamingen te pakken heeft nog 
verergert en ongeneeslljker wordt ? ZIJt D 
van oordeel dat er werfcelUfc nieto HM** 
veranderen en niets moet hervormd war
den r Dat het stelsel, honderd jaar gele
den uitgedacht en opgezet door 84000 
eUnsUezers, nog altijd oaberispeitjk en 
geameerd werkt T (Hen kan cloh owib-
gena de vraag stellen tX hei aait 
polijk gewerfct heeft \\ 

De voorzitter van de C.V.P. acht een 
nieuw « compromis des Belges » dringend 
nodig. De Eerste-mlnistcr verheelt niet 
dat de Belgische staat « gemodemisrerd » 
moet worden. Wij zouden niet graag len 
dat de Waalse federalisten kunnen l>«we' 
ren dat het maar « holle leuzen » liJn. 

De Gids speelt zich uH voor anitarlsme. 
Wij veronderstellen dat hij daarbij een 
nieirwsoortig, een opgefrist nnttarlsma 
v«or ogen heeft. Het is we! nooit aan to 
raden nienwe wijn tn oude vatan te doen? 
maar kom... Wat er ook van zti, mag Ik 
aan De Gids vragen voor mij en andere 
lezers eens uiteen te zetten welko zijn wlS-
seloplossing Is voor het federalisme ? 

d.W. • Brussel, 

De Volksmacht 
BEZINNING 

(( Het federalisme Is wellicht neg te veiv 
mijden, doch niet zonder een Ingrijpend* 
decentralisering van de Belgische Staa^ 
op een tweeledige basis. De huidige rege» 
ring schijnt daar ernstig toe besloten. In> 
dies wij, Vlamingen, bij de op til iljmls 
hervormingen onze belangen willen vrij
waren Is het, naar onze mening, niet n>> 
zeer betogen en met vlaggen zwaaien dat 
wij moeten doen (al ban dat misschien 
p-een kwaad), maar ons, In de schoot van 

i e maeb'ige politieke en sociale orgaot-
vatles, dringend bezinnen nopens het 
standpnnt dat wtj, Vlamingen, moeten tn» 
nemen wanneer de aangekondigde bervo^ 
mingen in de Watstraat (e berie komen. 
WfJ moeten abidan duidelijk weten waS 
wij willen en wat wij niet Willen. WQ 
mogen ons niet laten verrassen. Daar 
bomt het op aan. » 

Red. : Begin er al vast mee, VolksH 
mticht. Wij zitten reeds in het stadltnn 
var» de aktie. 

Het Volli: 
'Dtt' de laatste tijd opvallcod positl£t 

staat ti».v. de voorinlgang der federally 
tische gedachte weet blükbaax rteds B» 
ter wat het wil. 

« De Walen willen zich niet als een min
derheid laten behandelen. Wij bonnen dat 
begrijpen. En de Vlamingen sljn bereid 
de Diaatregelen te onderzoekan on te aan» 
vaarden, die aan de Walen alle veiligheid 
kunnen geven, en de zekerheid dat hnn 
medezeggenschap in de Belgisch» StdXt 
zal gewaarborgd blijven op gelijke voel 
met dat van de Vtamingen. 

Maar sommige Walen alt WaJIonlö en 
uit Brussel, wülen de Vlamfnfan tot een 
minderheid maken ondanks het feit A d 
ztj de meerderheid sijn tn Balgtf. Rol 
trukje Is zeer eenvaudig... men begint te 
spseken van drie volksgemeenachappen — 
Wallonië, Brussel, Vlaanderen — en men 
zou het gezag In B«lg>ë in drie verdelen. 
zodanig dat de Vlamingen altijd zouden 
in de minderheid «Ijn tegenover de Walen 
van Wallonië en verwaalste Brusselaars 
die In de Brusselse agglomeratie wonen. 

Het Is nuttig en zelfs nodig, dat wo 
van de eerste dag af aan de Walen zeg
gen, dat er geen sprabf kan zijn van een 
federalisme — met — drie 

Een dergelijk stelsel zou een eenvoudig 
en grof boerenbedrog zijn. Die heren kun
nen er op rekenen, dat de Vlamingen CO 
dom niet zlin. » 

HET BELAKC VAN LIHBURC 

Zelfs daar beginnen de ogen open to 
gaan : 

« Sedert enige tijd hebben we ons afge
vraagd, hoe men In Brusselse kringen zou 
reageren op deze Waalse afdreiging, want 
In de hoofdstad moet men toch alles be
halve opgezet zijn met die Waalse af-
scheuringsbeweging. Tot onze verbazing 
kregen we In de Brusselse » Soir » te le
zen, dat de Vlamingen eigenlijk de schuld 
van alles zijn. De Vlaamse revendikatles, 
o.m. ten opzichte van de dlploniatieke 
vertegenwoordiging, hebb'^n de Walen in 
bun krammen gejaagd. Zo worden de on-
dermijners van de Belgische eenheid nog 
goedgepraat door de franstatlge Brusselse 
kringen, terwijl de Vlamingen weer eens 
de natte zak over de schouders krijgen, n 

Red. : Voortaan zal men zich niet, lan
ger meer schijnheilig hoeven af te vragen 
wat federahane eigenlijk is. Zelfs de 
grootste tegenstribbolaars beginnen in t« 
zien dat het onvermijdelijk wordt. Om te 
redden wat er te redden valt zoeken z» 
nu reeds naar kompromis.sen die niemand 
zullen bevredigen. Wij willen politiek fe
deralisme dat zo ver mogelijk gaaf. 

P.M. 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN 
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f I ANTWERPEN 
MECHELEN 

Zondag, 8 oktober te 14 utlr 30 te 
Antwerpen : 

PBOVmCIALE KADEBDAG 
Tot deze kaderdag worden enkel toe
gelaten de personen, voorrlen van 
een strikt peisoonlljke uitnodiging. 
Sprekers : Rudl Van der Paal, Toon 
van Overstraet«n, drs Wlm Jorlsssn, 
volksvertegenwoordiger Relm Mat-
theyssens, senator Dr Rooeens K. 
Dillen. 
Na de kaderdag wordt te 18 uur stipt 
door algemeen sekretarls Wlm Jorls-
sen een bestelwagen (negen plaat
sen) overhandigd aan het be
stuur van het arrondissement Me-
chelen. 

ANTWERPEN 
V.M.O. - OPROEP 

Op zondag 8 oktober e.k ter gelegenheid 
der vlagoverhandlglng te Berchem. treedt 
ons muziekkorps aidaar op. 

Bijeenkomst aan de VUeghaven. Diks-
muJdelaan te Berchem om 9 uur 30 stipt. 

Ook de maitanten van Mechelen en 
Noorderkempen dienen om 9 uur 80 op 
post zijn. 
KOLPORTAGEN 

Vorige week, te Wilrijk, TO bladen rer-
kocbt. 

Deze week, blJ onze kolportage te Kon-
tlcb, werd het niettegenstaande de tegen
werking van het gemeentebestuur — dftt 
feen toelating wilde geven om onze ml-
kro te gebruiken (voormiddag) — een 
groot sukses. Niet minder d&n 110 blsden 
werden aan de maa gebracht. 

Onze eerstvolgende kolportage in deze 
drukke maand oktober r tndt plaats op 
zondag 39 oktober te Deume. 

DUFFEL 
SAMENSTELLING BESTDVB 

Voorzitter : Stevens, Molenstraat 16. T»L 
•11.43. 

Sekret«rla . Wuytack, 6tonn»chranslaan 
S. 

Penningmeester : Boone Marcella, 
Nleuwstraat 11. Tel. 49.90.68 (werk). 

Kaderleden ; Sels Ludo, Muggenbergbl 
i . 

Daems Alfons, Hoogstraat 202. Tel. 
•13.37. 

Vennarien Gustaaf, Hoogstraat 175. Tel. 
1 1 1 ^ . 

Bestuursvergadering : 3de vrijdag van 
de maaml. 

OEURNE 
Op 18 sept hield de afd. haar 2-maand. 

vergadering met als spreker K. Dillen die 
•en overzicht gaf van de Int. verhoudln-
fen, evenals de politieke evolutie In ons 
lend. 

EKEREN 
Om onze aktie Uit te stippelen en taken 

Ie verdelen, vragen wij voor de Mar» op 
Brussel de werkvergadering te willen bij
wonen op donderdag 11 oktober te 20 mir 
ten hulM : Kapelstraat 7, Ekeren (Mar iv 
burg). 

ANTWERPEN 
Dr. EIK BALLET ZESTIG JAAR 
Ter gelegenheid van de «estlgst* ver
jaardag van oud-volksvertegenwoor-
dlger Dr Rik Ballet richt de c Vlaam
se Kring Antweri>en > op zondag, 29 
oktober 1961 te 14 uur In de salons 
* Pérlgord », Prankrijklel, 133, een 
ïeestmaal In, dat zal voorgezeten 
worden door Prof. dr. Walter Opao-
mer. 
Men kan inschrijven door storting 
van de som van 300 P op postreke
ning 6126 40, P. van Dooren, Ber
chem (Antwerpen). Gezien het be
perkt aantal plaatsen en de neer gro
te belangstelling voor dit welverdiend 
huldebetoon verroekt het bestuur 
van de € Vlaamae Kring Antwerpen > 
tijdig in te schrijven. 

VOLKSTERGADHRINO to Beffersho*. 
Beffersstraat 8, saterdag T oktober, te 
20 uur. 

Een paar eminente sprekers, sang sn 
deklamatie. 

Daarenboven een zeer aktuele fllin 
« BRUSSEL VLAAMSE GROND *. 

Vrije toegang voor alle belangsteUea-
den. 

Provinciale kaderdag. Alle kaderleden M 
propyagandisten te Antwerpen op post I D»-
ze van Mechelen stad komen bijeen voor 
het lokaal Opstnjoorke, Nleuwwerk 1, U*-
chelen, te 13 uur 30. Indien mogedljk mat 
auto ! 

LANDDAG 1962 
VOORBEREIDEND KERNCOMITE 

Mr. De Coninck ; voorzitter. 
Mr. P. Leplat : secretaris «n coördina

tie. 
Mr. B. Maes : propagandaleider. 

Mr. J. Steegjnans : organlsatWeider. 
Mr. M. Vandewlnckel : fln&ntles. 

BRUSSEL 
LAAT ü DEZE TROEF NIET ONTNEMKN 

Tot 20 november hebben we de kans om 
na te gaan of we beschikken over ont kies
recht, de enige troef, waarmee we het pit-
bliek* leven kunnen beïnvloeden. 

Wie twijfelt, moet de kiezerslijsten, die 
nu t w inzage liggen op de gemeentehul
zen, gsan Inzien. 

36 maar t 19«1 h«eft bewesen boe waar
devol elke stem kan zijn. 

GANSHOREN 
De verkoop was een aangename verras-

ring; hij heeft bewezen dat in het Brus
selse nog een «eer flinke kern Vlamingen 
woont. 

MSLENBEEK-JETTE 
Op 23 september werd in aanwezigheid 

van d« heer Bob Maes; algemene V.M.O. 
leider; een eerste vergadering belegd der 
plaatselijke Jong-Volksunie. 

Deze schitterende geslaagde vergadering 
ts de Inzet van een nieuwe en versterkte 
aktie van de jongeren uit ons kanton. 

ST. MARTENS-BODEGEM 
Vlaamse hoogdag kondigden de aanpiak 

brieven aan. 
Inderdaad het werd zondagavond 17-9 

•en triomfdag te Bodegem. 
Toen de volksvergadenng te klokslag 18 

uur geopend werd, vulden meer dan twee 
honderd geestdriftige sympatlsanten <te 
Eaal! 

Architekt De Ooster nam onmiddellijk 
het woord en toonde aan welke verkeer 
de landbouw- en middenstandspdlltlek 
er door de opeenvolgende regeringen ge
volgd werd, met natuurlijk daarnaast de 
oplossingen die door de V.ü. voorgesteld 
worden. 

Onder luidruchtige toejuichingen be
steeg volksvertegenwoordiger De C3«nlnA 
dan het podium die het vertrouwde the
ma federalisme klaar en duidelijk ulteenr 
zette. 

Ook gejuich toen de voorzitter van de 
vergadering de intrede van Dr Valkeniers 
aankondigde. In een kernachtig betoog 
wees Dr Valkeniers op de gevaren die oo
ze gewesten bedreigen. Gevaar van ver-
franslng die hij dageUJks ondervindt. 

Achlel van Malderen, arrondissemente
voorzitter, werd ook zeer warm toegejulcbt 
toen hij het podium beklom. Op kracht
dadige manier sette hij een soclaal-ekono-
misch program uiteen Als laatste spreker 
en geestdriftig toegejuicht kwam J. Steeg-
mana naar voren. 

Op zijn eigen gekende manier gaf hij 
een overzicht van de Vlaams - Natiooale 
strijd tn het algemeen. Hij drukte verder 
zijn tevredenheid uit over de enonne op
komst Een dreunende Vlaamse leeuw be
sloot deee schitterende volkavergadering. 
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VLAANDEREN 

V.M.O. 

Op 16 oktober v indt te G e n t 
een a lgemene V.M.O.-dag 
p laa t s In lokaal Roeland te 10 
uur . Niet al leen alle V.M.O. -
m a n n e n , doch ook alle k a n d i 
d a a t leden worden d a a r t en 

stelligste verwacht . E e t m a a l 
mogelijk tegen 85 F . 

EREMBODEGEM-GENTRUM 
In de naaste toekomst houdt onze afde

ling een algemene vergadering van leden 
en symphatlaanten met gezeDtg onder
onsje en spreekbeurt door een fiink V.ü. 
voorman. 

De laatste «ohlkkingen worden genomen 
om onze mensen een Vlaams Tehuis te 
bezorgen; weldra meer daarover. 

AALST 
Op vrijdag 18-10 te 20 uur zaal c Made-

Ion » grote volksvergadering. Waarom be
togen U Brussel? AUen daarheen. 

QENT 
WEBVING MILITANTEN 

Jonge lui die wensen deel te nemen aan 
onze wekelijkse kolportages kunnen steeds 
hun adres laten geworden aan K. Van 
Damme, Tuinwijk, J a n Verhaegen 36, Me-
relbeke. 
KOLPORTAGE LEDEBERG 

Op zondag 1 October bewerken we onze 
noordelijke rode burcht Zelzate. Vertrek 
aan de Roeland om 8 uur 46. Einde der 
kolportage te Zelzate om 11 uur 30. 

- DIENSTBETOON 

W-VLAANDEREN 

DILBEEK 
Zat. 38.10 Vlaams Herfstdansfeestt, opfe-

luisterd door orkest Stan Philips. 
Dit dansfeesft wordt ingericht door de 

T.Ü.-eXdellng in «aal c Oud Dllbeek », Roe-
tandsveldstraat 6J, Dllbeek. 

Begin 30 UUT, toegang sleohts 30 P . 

EVERE 
VLAAMS LEVEN 

De Toneelvrienden van Svere voeren op 
zaterdag 7 oktober 1961 om 19 uur 30 to 
de feestzaal van School 1 (Stuckensstraat) 
het toneelstuk c HERRIE OM HARRYS > 
op, een stuk da t spanning brengt over 
gans de lijn. 

In dezelfde zaal brengt de Kunstkring 
van Evere op sondag 33 oktober te 19 uur 
het stuk f ONTTLUCHTINa > ten tone
le. 

Zeet warm aanbevolen voor wie houdt 
van totieei en wie het Vlaamse leven to 
het Brusselse wU steunen. 

LEUVEN 
PROVINCIALE KADERDAG BRABANT 

Met een welkomwoord door de arr. voor
zitter Pelgrims werd deze kaderdag geo
pend. 

No6i Ouypers wees op de noodzaak van 
de militant In de Part i j . 

Achlel van Malderen gaf een korte his
toriek van de sociale wetgeving. 

Hierna belichtte Mark Pelgrims het oo-
derwl J^rolDleem. 

Na het middagmaal werd het < Brabant-
Ued » gezongen en ontwikkelde Toon van 
Overstraeten het tema * Vlaanderen - 9a-
ropa » 

Ing. De Roo «af daarna een uiteenzet
ting over economische problemen. 

De Gouwvoorsltter Mter Danlei De 0>-
nlnck ^ i -ak daa nog over de nieuwe orga
nisatie In de partij 

Na elke uiteenzetting volgde een nuttige 
bespreking. 

ASSE 
Op 18 oktober sullen onze mannen een 

gemeente van het zeer aktleve kanton 
Asse uitpikken om ons blad te versprei
den. 

LIEDEKERKE 
Op zat. 14 okt. vanaf 18 uur, grote ont

spanningsavond met reuze tomb<^ In Cfe-
fé € t Kapelleken », Opperstraat 77. Gele
genheidstoespraak door een <»zer Vt 
voermannen 

Toegang 20 P (eetmaal inbegr.). 

BRUSSEL 
In de hoofdstad werd een Vlaams-Natio-

nale studentenunie opgericht 
»eze studentengroepering heeft tot doed 

alle nationalistische studenten en studen-
tlnnen te Brussel te verenigen om zo een 
machtig blok te vormen tegen de verdere 
verfransing. 

Ons tweede en voornaamste doel echter 
Is, de natienallstlsche gedachte te ver
spreiden onder de Vlaamse studenten. 

Vraagt meer uitleg hierover op ons se
cretariaat, Maurice Lemenieriaan, S3 
Brussel I, tel. 11.82.16. 

Wordt Ud van het VNSU, zelfs de jonge
lui van 80 jaar «!jn welkom, maar als rij 
niet meer studeren worden zij automatisch 
erelid. 

Natuurlijk staat onze studeniengroei»-
ring voUedig ooafhankeUjk zodat we ge
rust kunnen handelen naar ons goeddun
ken. 

Wie meldt cloh het eerst aan ? 
De Praeses. 

BRUG€E 
FEDERALISTISCHE V.U.-MEETING TE 
BLAVKENBERGE 

Op zat. 14 okt. te 20 uur heeft te Blan
kenberge een grote federalistische VOLKS-
UNIE-meetlng plaats in zaal c Ober-
bayem ». 

Sprekers : Meester Van der EBst en Dr 
Wouters. 

Alle militanten verzamelen te 14 inir SO 
bij Advokaat O. Van In, Minderbroeders-
s traat te Brugge. 

Grootse kolportagetocht met luidspre-
kerswagen. 
UITDAGING 

Wij dagen de antl-federallst Senator 
Walter Slmoens uit, op de meeting te Blan
kenberge dezelfde teorien te komen uit
eenzetten, welke hlJ voorgeschoteld heeft 
aan de K.W.B. - afdeling te St. Pieters. 

Mijnheer Slmoens, wij zijn tegen de a«ui-
slulting bij Frankrijk, U niet I 

RONSE 
Op zondag 8 oktober, om 10 uur voor

middag, in de Vrije Relsdulf : VOLKS-
VERG.4DERING, met als spreker : Advo
kaat ROOSENS 

IZEGEM 
Onder de dynamlese leiding van R. Van 

Wontergem en G. Jacobs waren onze pro-
pagandaploegen op 1 oktober op kolporta
ge. Reeds voor 10 utir 190 bladen aan de 
man gebracht. Preficiat 

©m 10 uur werd dan In de Royal een 
aJgemene vergadering gehouden voor le
den en geabonneerden 

De Arr. Voorzitter A. Deslmpelaere zat 
de vergadering voor. Wij bemerkten even
eens de aanwezigheid van de provinciale 
voorzitter. 

Dr. Le Compte prov Organlsatlelelder 
wees als eerste spreker op de noodzake
lijkheid voor Vlaanderen in de kortst mo
gelijke tijd het federalisme te verwezen
lijken. 

Daarna hield de Hr Senator Dlependaele 
een gemoedelijk betoog zonder grote 
woorden over enkele konkrete punten die 
de jonge groeiende V.U. parti j ook in het 
arr. Roeselare-Tlelt moet behartigen 

Tot besluit van deze uiterst goed bijge
woonde politieke vergadering drukte de 
Arr. Voorzitter er nogmaals op dat enkel 
f poMtleke macht > meetelt in Brussel en 
resultaten voor Vlaanderen mogelijk 
maakt. 

DIKSMU'DE 
Vo'gende kolportages : 
Zaterdag 7 oktober : Penrijse - Kelem 

en Beerst (eerst vastgesteld op 30 spptem-
ber). Vergaderen 14 uur VI. Huls. 

Zaterdag 14 oktober : Middelkerke. Ver
gaderen in « Café Central » recht over de 
kerk. om 14uur. 

Oostende en Gistel mogen niet nalaten 
aanwezig te zijn. 

KORTRIJK 
De kolportage te Wevelgem op 1-10 werd 

een waar succes : 140 nrs in amper 2 uur 
tijd. 

Volgende kolportages : 
B'ssegem 15-1(H961, Oiillegem 39-10-1981, 

Heule 12-11-1961. 
Samen TOmst steeds aan de kerk om 

8 uur 30, Voor vervoer bel op Kortrijk 
nrs 109 37, 220 83, 109.85. 
DANSFEEST ZAAL GOLDEN RIVER 

Komt U ook naar ons dansfeest, heden 
zaterdag, 7-10-1961 1 Wij verwachten u al
len om 21 uur I « Lamme goedzak werd 
wakker ». U ook ? 

GROTE MEETING TE 

POPERINGE 

Op zondag 8 oktober om 10 uur 30 in 
de zaal « Het Belfort » op de Grote 
Markt te Popermge houdt de Volks-
imle - West-vlasnderen een grote 
meetmg onder het metto : c Ook de 
heiboeren en ook gans WestrVlaan-
deren marsjeren op Brussel op 32 
oktober 1 ». 

Sprekers : 

Volksvertegenwoordiger Mr. Daniël 
Deconmck en 
plaatsvervangend volksvertegenwoor
diger dr. Herman Le Oompte. 
Het provinciaal Bestuur Weat-Vlaan-
deren. 

ANTWERPEN 

ZOEKERTJÊT" 
Te huur goedgelegen handelshuls geen 

overname. Grote Baan J35, Drogenbos. In-
Uehtlngen teL T04fi.74. 

Voortaan houdt Relmond Mattheyssens 
zijn sprecKuur op de 3de vrlJdHg der 
maand te 30 uur in café Peter Benolt, 
Prankrijklel 8, Antwerpen. 

ANTWERPSE POLDFR 
Dlensbetoon door Stat de Ue op te^-

fonische afspraak. Tel. 73.60 83. 

AALTER 
Elke zaterdag Drovincteraadslld D. V» 

d Kerktiove Bnmstraat 5 

ST. MARTENS 
Vanaf deze maand richt de T3Jt 

arrondissement Brussel sociaal d iens t l» 
toon m te St. Marten.s-Bodegem Zitdag { 
elke eerste donderdag van de maand v a » 
af 20 uur m het lokaal : « In ae Barm» ŝ  
Station.sslraat bij dhr Massage Dit s » 
ciaai dienstbetoon wordt genouden door 
volksvertegenwoordiger D Deconiiick oï 
door Achilles Van Malderen, sekretarls 
van de Vlaamse Ziekenkas. 

DIKSMUIDE 
Voor eventueel terug bekomen van rech

ten en kiesrecht, zich wenden tot de Ar-
rondissementele Voorzitter J a n De Bondt, 
I jzer laan 2, Dlksmmde. 

Ieder eerste maandag van ae nidaud, zit-
dag door Dr L. Wouters m he t « Vlaams 
Huis », IJzerlaan 83, Diksmulde, om 19 uur, 

BRUGGE 
Senator Dlependaele houdt zitdag in de 

herberg « Vlissinghe », Blekeisstraat 2 
Brugge, van 18 uur 30 tot 19 uur 30 

LIEDEKERKE 
Te beginnen van nu af aan zal 

door een onzer afgevaardigden zitdag ge
houden worden elke DERDE ZATERDAG 
van de maand, van 18 tot 20 uur, in het 
lokaal c t KAPELLEKE », bij Janssens in 
de Opperstraat 

GENT 
Volksvertegenwoordiger Leo Wouters 

houdt zitdag : 
Te Geni ; ledere eerste 3de en 3de vrij

dag der maand, lokaal Roeland, van 20 uur 
af Ea ledere 4de zaterdag van 16 tot 18 
uur eveneens In voemoemd lekaal 

NEVELE-DEINZE 
Te Nevele : ten huize van Dr Wannljn 

ledere 1ste zaterdag van 16 tot 18 uur. 

NIEUWPeORT 
Onze vriend Mertens Louis, Canadalaan. 

Nieuwpoort, stelt zich ten dienste van on« 
t e vissers voor het «glossen ?an al hun 
moeilijkheden 

JETTE 
Sociaal dienstbetoon : le en 3e woensdag 
der maand In herberg «Het land van Aalst» 
Kardinaal Mprclerplaats te Jet te . 

LIER 
Café « Eikenboom i Mark t elke 1ste 

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

MALDEGEM 
Te Maldegem : In het lokaal Schouw

burg de 3de zaterdag der maand, van ld 
tot 18 uur. 

MERELBEKE 
4de zondag der maand, café Kantientje, 

Merelbeke statie, prev. Jos De Moor. 

MECHELEN 
Elke eerste maandag van de maand van 

13 uur 30 tot 20 uur 80 volksv R. Mat-
theyssens. Cafe Beffershof, Beifersstraat, 
Elke eerste vrijdag van de maand van 
19 uur tot 20 uur Wlm Jorlssen. 

DUFFEL 
Iedere donderdag 16-17 uur bij Van Lo

ven, Kerkstraat ; Lude Sels prev. raadsll(t 

KONINGSHtOIKT 
Cafe van den Wyngaert, Dorp. Elke eer

ste en derde donderdag van 13 uur 30 tot 
14 uur 3S Lude Sels 

ST. AMANDS 
Dagelijks ten huize van gemeenteraads

lid Prans van de Moortel, B. Verhaeren-
straat 14. Tel. «52-323 94 

HEIST OP DEN BERG 
Ten huize van de heer J. Hermans, Bie-

korfstraat 3. 

KtRTRIJK 
Iedere 1ste maandag der maand, van 16 

tot 18 uur, volksvertegenwoerdlger LEO 
WOUTERS. 

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

TURNHOUT 
Het DIENSTBETOON in het arrondis

sement wordt waargenomen deer VeOcs-
vertegenwoordiger Relmond Mattheyssens 
ten huize van : 

Voorzitter Jos Bruggen Graatakker 143, 
te Turnhout. 

Dr. Ju r . Jo Belmans, Diestbaan 50, te 
GceL 

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

AALST 
Elke 3de zaterdag van de maand van 14 

tot 16 uur zal In het lokaal c De Vriend
schap » zitdag geheuden worden door Dr. 
Van Leemputten, Volksvertegenwoordiger. 

DENDERLEEUW 
DIENSTBETOON : Art. 123 texles en Ues ' 
recht. 

Belangstellenden van Denderleeuw en 
omliggende worden er a t t a i t op gemaalct 
dat de Hr. J . De Luyck zich iedere zondag 
van 11 tot 12 uur in het café c De Vlaam
se Leeuw », Dorp, te Denderleeuw, te hun
ner beschikking houdt. 
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Herziening 
Kiezerslijsten 

De kiezerslijsten worden cwn de twee Jaar door de gemeen

tebesturen herzien. AHeen wie op die lijsten vermeld is, mag 

kiezen. 

De herziening geschiedt in de loop van dit Jaar. De UJa-
ten werden voMrlopig afgesloten op 20 september en blijven 
bij het geateente bestuur tef inzage. Vanaf 23 september tot 
20 november kan iedereen de kiezerslijsten raadplegen voor 
zieiizelf en voer anderen. 

Iemand die niet op de kiezerslijsten staat en toch zijn kies
recht heoft of terugkreeg, moet een schrift^! k verzoek (liefst 
aangetekend en met bewijsstukken) richten tot de arrondisse-
raentskommissaris of gemeentesekretaris, om zijn naam op de 
kieeersiijsten te doen aanbrengen. De stukken die op de ge
meente bekend zijn dienen niet bijgevoegd. Indien de stuliken 
echter op andere gemeenten berusten, moet het verzoek voor 
14 november gebeuren. < 

Met kollege van burgemeester en schepenen, zetelend als 
kiesgerecht, moet ten laatste tegen 10 december beslissen. 

De verzoekor mag zich laten bijstaan door een derde per
soon of een advekaat, zelfs bij geschreven volmacht ingeval 
van afwezigheid. 

Het dossier van verzoeker is vijf dagen voor het zetelen 
ter inzage. De lijst der verzoeken wordt aangeplakt; ze wordt 
toegestuurd aan wie voor 20 september 0,50 F betaalde. Tegen 
de beslissing van het kiesgerecht is beroep mogelijk toi 10 ja
nuari, bij brief gericht aan de arrondissementskommissaris. 

Vele Idosgerechtlgden zullen, vrijwillig of onvrijwillig, ver-

get^t werd«i. 

De 'X!Mi*tg«a^i6nëa.i in voorkomend geval het nodige t« 
doen opdat iedere simpatisant die verhuisd is of zijn rechten 
terugte-eeg, op de kiezerslijsten zou ingeschreven worden. 

O A f T ^ ' V ' * - ^ T ^ - O A f ^ ' • i * *^^ti 

H«S tUGU 
HOOGSTRAAT IS'̂  en 17 - A N T W E R P E N 

* Slaapkamers - Eetkamers 
Salons - Kinderwagens 
Wasmachines - T.V. 

10 TOT 2« V. OP M SMEKENDE PRIJZEN OP VERTOON VAN DEZE AANKONBIGINO 

ii^ Kontant - Krediet 
OPEN AU.E DAGEN VAN 9 TOI 20 UUR 

PLASTIEK I PLASTIEK I PLASTIEK I 

ic ACRIPLASTIC ir 
1, AUO. LUMIEItESTRAAT, BRUSSEL 19 

TEL 43v«t).8S •« avond* 
Gospeclatlsesrd In plattlcs 
voer Land- «n Tuinbouw 

Voor (ilobedekking, oogtlnii|tOiV 
bolatlas, «nz. 
Dakzallen ni«t ringen OM do 
meter van da omtrok. 
IQeur 1 zwart of klaar. 
OTcten I 0.03 tot OJZO mm. 
Breedten : 2 lot 20 meter. 
Lengte t naar kauzo. 
Monster* en prl|sll]st gnUk op 
eerste aanvraag. 

wat kt U U V M o M 

0«d« Markt 22 

Algeweeii agent voor BeigI* t 

ABTS 
WHKWW Of W N B i 94 

KotBnac-io 

• • • 

OpgafMd voer namaak DORT I 

Hef Witfre Purd 
WANOMNOiNSTItAAT, 14 

H UOVIN 

Paaiend en aangenaam Ie Haai 
veer yergadarhio*" • " klobe. 

teala *«MkeM 
tagan iii*t<>* pHtzao 

INKOOP - VERKOOP - VOORTVERKOOP 

Villa • bos • week-end-bung. 
en Bouwgronden 
Tutn- bouw- an Nijverheids-grond 

• 
Grote percelen In WallonlS en 
Frankrijk vanaf 4 F m .̂ 
• 
Be greotsta keus in de Pfov. 
Antw. van 1000 tot 29.000 m'. 

JOS VAN ALPHEN 
6 KANADESEMLAAN 
HEiDE-KALMTHOUT 
TEL. 74.91.39 

MARS OP BRUSSEL 

Sobepea PacUnckz H, 

ANTWERPEN 
(PROVINGIE) 

AM. Brasschaat 
Inschrijvingen I 

Bredabaan 487. 
Af<l Berchem 

Inschrijvingen : Tan Dooren Plet, Fer> 
dlnand Oooseaiansstraat 61, Berchem. 

Dr. Ooemana H.. Orote Steenweg 88. 
Berchem. 

Verzameling t 8 uur Frans van Hom-
beecl^eln. 

Vertrek : 9 uur IB naar Plantljn en Mo-
retuslel. 
Aid. Boom-Aartselaar-Terhag^ 

Inschrijvingen : De Wit Wlm, Antwerp-
•estraat 3. Boom. Tel. 78.14.98. 

Van den Bossche, Peter Benoltstraat B. 
Meulemans Magda, Ft&n» de Schutter-

laan 17, Booim. 
Bijeenkomst : Aartselaar, 8 uur 30 Caf4 

c Vertakking >, Boomsesteenweg. 
Vertrek : 8 uxir 45. 
Bijeenkomst : Boom, 8 uur 45 Orote 

Markt. 
Vertrek : 9 uur naar Mechelen (aaa-

•lulting karavaan Antwerpen 
Vertrek : Mechelen 10 uur. 

Afd. Mortsel 
liischrljvtegen : Van Boven Budl, Deur-

nestraat 70, Mortsel. Tel. 49.75.24. 
Kuiaen, Provincieraadslid, Krljgsbaan 

80, Mortsel. 
Bijeenkomst : 8 uur 46 < Ardeense Ja

ger », Oemeentepleln. 
Vertrek : 9 uur naar Plantljn en More-

tuslei. 
Aid. Kontich 

öischrijvHigen : Steurs, Edegemsteen-
weg 87, Kontich. Tel 53.10.27. 

Veor Kelzerrfioek en omgeving : Smani 
Em., Krulsschanslel 131, Kontich. Tel. 
63.08.23. 

ANTWERPEN 
Autekar V.M.O. 

Bijeenkomst : 9 uur Plantljn en More-
tuslei. 

Vertrek : 9 uur 30. 
De prijs per plaats is 45 F. 
Tlketten ^jn te bekeaiea op het pro-

yiaoiaai Sekretariaat, bij Wun Maes, Lan-
teemfeofstraat, 28, te Borgeiliout T«] : 
89.9S.06. Deze tiketten zoUen tr-ouweas op 
de meeste plaatsen aan hiads aangebeden 
woiidem door onze propagaadisteB. 

Antwerpen Stad : Van Marcke Karel, 
Met^elsesteeBweg 32. 

Dbaea, Veitwndstcaat 57. 
Borgerhout DiUen Juul, gemeente-

raa4s3id, Btnirt^isorweg^ei 87. Tel. 88̂ 09.29. 
Baejitnaakers P.. T-oekeOMtstraat 1. 
Deume : Storme, Boekenberglel 134, 

De^Hie-Suid. 
De Ridder Carlo, Beterïaarbaan 290, 

Dewme. 
schoten : Drumont Emiel, B. W. Van 

Havrelaan 3$9. 
Veoken Pol, Grote Singel 185. TeL 

62.4L45. 
SohUdfi-wyBegeHi : Van De Putte, 

Oonwbm^ 18. SabAde. Tel. 88.68.14. 
B^>endpeeht : De Lie Stal^ ESappsistr. 

88. TÖ 73.80.88. 
Essen ea ometrek^i : Besmans Jozef, 

KoBte Heuvel^^mat 36, Essea. 
Hobok««-KteJ : P M * Jerts, Waarleeshef-

straat 44. lOel Aatwecpcn. 
Boeehout - Heve : Keteleer Leo, J. Pr. 

A^V^Hemsstraat 67, Boeeheut. 
BwcJat - Zvrifadxetibt - Baeel - KPUI-

beke : Oitterspret AlXons, A**we«:q»sssteen-
weg 308, Bwcbt Tel. 82 75.95. 

Ëdegeai : Ssmmen OerasaB. Baren Oel-
leslaam 38 

Wüijk : Ceiis Semmaar, Juul Meretua-
lei 346. Tel. 38.42.81 

WILRIJK 
Vertrek aftst autebuskaravaan uit onze 

geiaeeöte. Prijs per parseea : 45 P. 
iBScbriJvias^a tee ^aocdig JBOge^jl0 '. 

Oude Hofatraat 40 CVï̂ «*r> of teieCeBtsch 
op nrs 38.4U1 • S3.89J8 - 49.! 

TURKtlMiT 
^sebrifTf^üea op vormde aéracs^ : 
J«s Van Bn^s&ii, OnNCtaBteer 14S, 'Sam

b a ^ tel M'M. 
JO BeiaaaaB, Biestbaan 58, Geel, teL 

685.35. 
Viesf^ Mems, VerWfidlngstraat 28, ta 

Voss€te3r. 

H^lüLEil 
Ouer gtms B ^ awaaJIaoaaafla* w « ^ n 

aitöG t̂ars ineaie^ MMT Bruseet. 
lettereae «erdt dr^ssütd q)M>aawpMi ia 

te schrijTao ea ia ffvm^ui tttutat te rel-
aea. 

I(iseh»j»ttg : Hewaaa D* mC Berst-
boeveweg 8. BeabeMaa. tel. WK». 

HËRIISCM 

Msi^tr. aatebuf : ftwters, SjMelpI^astr. 
68. Mm^satm. -Bei 4»ie9.'M. 

umm 
Iedereen neet nee. BwalariieÉicea ep 

arïgretarisuat ^^éssteaat 12, bmmn. 
88 P. 

Onze leden. EonaphattsaBten en aHa Vla-
mtotrn. worden apgetoeptn om deel te 
amen aan de masa ao Bnssel, d^ as ok
tober. 

Yertrek mat apecUüo tram op 4e Bruo-
selbaan. 

KORTRIJK 
Inschrijving voor da reis per autocar : 
Vlaams Huls, Groenmgestraat, Kortrijk. 

of bij het plaatselijk actie-komitee uwer 
gemeente. 

Vertrek : 8 uur. PrlJ* : 75 P. 

OENT 
Vanuit Gent worden verschelden auto

bussen ingelegd. 
Vertrek : aan het café Rubensbof, Bor-

hiutstraat, of vanuit de * Roeland ». 
Autobussen vertrekken vanuit Gent Men 

kan inschrijven m het Vlaams nuls Roe
land ef in eafé Rubenshot, Borttiltscraat 
Gent. Deelname prijs 53 P. Vertrek aan 
belde lokalen om 9 uur. 

AALST 
Hoe wl] gaan ? Met de TRAM I 
Laat U onmiddellijk inschrijven, 25 P 

per persoen heen en terug Lokaal De 
Vriendschap, Kerkstraat 9, tel. 26150 of 
L. Bombaut, Molendreel 20, Aalst, tel. 
217.66. 

DIKSMUIRE 
Inschrijvingen voor de autocars : 
DIKSMUIDE : Vlaams Huls, IJzer-

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

Aktiekomltee, lepersteenweg, 41 tp Veume. 
Juul Haesebaert, Garzebekeveldstraat, 

t« Adinkerke. 

BRUGGE 
U kunt inschrijven bij 

— Stad Bi-ugge en randgemeenten : 
Roger Vande Voorde, WoUestraat 45, 
BiTtgge. 
Herberg 8 Vlissinghe », Blekersstraat 
2, Brugge. 
Mare Vandemoortel, Delaplacestraat 
121, St. Kniis. 

— Blankenbei^ : 
e. De Coamck, Groenestraat 45, Blan-
beoberge. 

— Torhout : 
V.A.B. - V.T.B., Gevangenisstraat 3, 
"ïorhiout. 
Davidsfonds : J. Vander Meersch. M. 
van BoMfgoadialaan. Torhout. 
V.ü. : Jos Diïtlou, Hoge straat 39. Tof-
bout. 

Bas^rijvwi bij de krarnleiders uit het ar-
rondissemeot. 

Reiskosten : 50 F. 
V«*rek te 8 uur 15 te Brugge op het 

Zand. 
Steekt een helpende hand uit voor da 

< SCABS ». Meldt U bij bet propaganda 
sekretariaat : Mavc Vandemoortel, Deis^ 
plaeestraat 121, St. Kmis. 

M R S B E ^ 
Biwsbeek : Dries Ido, Jozef Beussenslel 

101. 
Van Mol, Prans Beirenslaan 251. 

Wmi ^ REN BERG 
Autokar wardt bagelegd. Inschrijven bij 

BMMI Maes, 8t. Ouaaamsstr. 9, Lier Luy-
tea. Dorp 41 Beciaar. J. Hermans. Biekorf-
stewftt 3, Heist op den Betg L. van Des-
sei, Zandv^den 8, Nijlen Wel. 03-70 82.76). 

B*eerdM-e bussen wei'den vanuit Elewen 
iBjniasd. De prijs voor heen- en terug-
rate bedraagt 38 F. 

RtiSE 
Autocar : 89 F per pMsoen. 
iBaehriivmg : De Vrije reisdulC, Scrota 

Moifet, BMise. 
Vertrek : 9 »UR 

lasebrijvwi bij 4» leden van *e VI Ak-
tlekaiaitees. 

<K bij : Br Aojatbalfer Bateect, Boese-
lareetoaat, Itogem. ISel. 3ee.z8. 

R9EMURE 
nisitiri^Tao Wj de ledsa van de VI. Ak-

tiskoorftass; pril* 65 F. o( b^ -
Aattewi Bealmpeiaere, KaJIsemstraat, 

Reoe(lai«. Tel. 209.84. 
Augni^ Jbkaebfl, S«atietfree( 847, Beese-

lara. T«l. 839.88. 

TIH.T 
laaalar^ven bif de led«n van de VI. Ak-

tiakeaaitces. 
Otf bij : A»*ó Terkest, Beoeatreat, 

Ttett. 
Aadra T<aiutea4bi«aBatM 4, Ma*ieastraat, 

Menleb^e. 
Remi Tam Weatai'eani, Tieètatraat, Oost> 

roeebek«. 

IK6MLMI 
lnsitirij»<aa aateanr. Prijs 40 F. Vertrek 

Orate MealLil 8 iwr 39. 
Î oJEoaa Opaiajearke, Nievwwerk 1 (aablj 

kakedraal), lel. 11148 
De 99t BeraiAa. Frans Batevert 11, Me-

ebalea. Itel. 199Jl. 

NA DB IfüBS OP BBÜ98SL 
Zffidag 23 oktober 1981 vaaaf 14 uur 30 

tn de 
OKAiV VAN EOBMftiT 

Jui4 Van Praiestatesai 28, op SO m. vsa 
de Beur*. 

OEZSLiUO a&UENZUH 
waat gekend VUumw otkost. 

http://89.9S.06
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•Ar Het zal nog wel een heel 
tijdje duren vovr we grijze ha
ren zullen hebben, of misschien 
helemnal geen haar meer, maar 
voor het program-ma van de 
f TV - Ohee - club » lopen we 
toch reeds enkele jaren te lang 
over de wereld. 
Maar ondanks dat hebhen we 
ons vorige rveek woensdag toch 
weer voor het scherm, gezet, 
want toen kregen de (al dan 
niet) jonge kijkers de eerste af
levering te zien van een twin
tig taferelen Idnge jeugdfilm : 
ï TUL UILENSPIEGEL IN 
DE BOERENKRIJG ». 
Tijl Uilenspiegel is een legea-
darische figuur. Hij is, in ge
zelschap van Lamme Goedzak, 
op het einde van de middeleeu-
we7i in onze letterkunde versche
nen en sedert het meesterwerk 
van Charles De Coster is hij 
meer dan ooit een essentieel 
deel geworden van het Vlaamse 
volksleven. En door * La lé
gende de Thyl Ulenspiegel et 
de Lamme Goedzak au pays de 
Flandres et ailleurs » is deze 
figuur verbonden geworden aan 
de Spaanse tijd. 

TA: De h. Van Den Bussche 
heeft nu zijn best gedaan om er 
ons van te overtuigen, dat het 
louter toeval zou zijn wanneer 
de Vlaamse TV het verhaal ge
durende de Boerenkrijg laat 
spelen. 
We zullen maar eens geen zout 
op deze slak leggen. 
Wat de film zelf betreft, heeft 
deze eerste aflevering een goede 
indruk gelaten. Het is een pres
tatie, waarover Bert Struys en 
zijn Tnedewerkers fier mogen 
zijn. Senne Rouffaer, in de ti
telrol, moet voor Gérard Philips 
niet onderdoen, en de Vlaamse 
Nele evenmin voor Nicole Ber
ger. 

Of we dan helemaal geen fou
ten hebhen gevonden aan het 
hele geval ? Toch wel, en niet 
alleen kleine ! Maar we houden 
vooral rekening met het aantal 
blauwe briefjes, waarover men 

- - I 
SCHERM 

hier te lande voor dergelijke za
ken kan beschikken. En wan
neer men dat niet uit het oog 
verliest, dan kan men alleen 
maar zeggen dat het goed was. 
-k Gert Mertens i* de man, die 
ons vroeger reeds < HcTnelhuis » 
en « Meyliedeken » heeft ge
bracht. Het waren telkens uit
stekende progrcmvma't. 
Ook de uitzending van vorige 
zondag : < DAAR IS MAAR 
EEN LAND... « heeft ons kun
nen bekoren. We hebben geno
ten van de muziek, we zijn met 
Frans Meulemans en Roosje 
Masson gaan kijken, hoe schoon 
071 s Vlaanderland wel kan zijn 
als men er maar oog wil voor 
hebben. 

Over de prezentatie en de af
werking dus niets dan goed. 

if Maar we hebben ons bepaald 
geërgerd aan de manier, waarop 
m,en de tekst van het titel-lied 
had f aangepast » aan de geest 
van een speciaal soort flamin
gantisme, dat Vlaanderen laat 
heginnen te Holle, en doet ein
digen te Wuustwezel. Onze taal 
wordt wel degelijk gesproken 
van St-Omaars tot aan de 
E ems, zouden we denken. En de 
zanger had er dus heel rustig 
ook nog de derde stroof van het 
lied kunnen hijnemsn : 
€ Daar is maar één Vlaanderen, 
en 't is Diets ! » 
ik' We hebben hier voor enkele 
weken een lijstje opgemaakt 
van de filmen, die wij gedu
rende de maand augustus o* 
ons TV-icherm te zien kregen. 
Er waren tien filmen, en zeven 
daarvan moesten voor volwas-
lenen worden voorbehouden. 
Het is niet onze bedoeling iede
re maand opnieuw een dergelijk 
onderzoek te gaan doen. Maar 
toch hebben we het voor de 
maand september nog maar eens 
gedaan. Resultaat : 
Volwassenen 4. 
Allen, 1. Voorbeh. 1. 
Terug zonder koTnmentaar ! 

J.V.B. 

90 JAAR 

r p e Henle geboren op SO oktober 
A 1871, werd hi j 's a n d e r e n d a a g s 
gedoopt, fai bijzijn van zijn pe t e r 
Guldo Gezelle, die h e m F r a n k deed 
noemen . I s er een g:eheime k rach t , 
die van de pe te r op de borelinip 
oversloeg bij de myster ieuse h a n d e 
l ingen van h e t doopsel ? 

In elk geval groeide ui t deze 
sprui t , een der mees te r s van h e t 
Neder landse proza, zoals zijn pe te r 
was een mees te r van de Nede r l and 
se d ich tkuns t . 

Beide w a r e n zij vern ieuwers van 
onze l i t e r a t u u r en grootmees te rs 
er van In h u n t i jdvak. 

St i jn Streuvels is een wondere 
verschi jn ing. I n h e m zijn de oer
k r a c h t e n van ons r a s duidelijk te 
voorschi jn ge t reden . 

Zoals h i j de schamele Vlaamse 
m e n s , heef t zien wroeten op de 
Eware weerbars t ige grond om er u i t 
te ha l en wa t er in zat , en er h e t 
schone l and van te m a k e n d a t wij 
t h a n s bewonderen, zo heef t h i j t e 
gen alles en nog w a t gevochten om 
n i t onze Neder landse t a a l te p u r e n 
en te vormen, d a t heerl i jke i n s t ru 
m e n t , w a a r m e d e hij mens en bodem 
v a n zijn l and ge tekend en bezon
gen heef t en zijn w a a r a c h t i g leven, 
l o n d e r er doekskens om te doen, in 
zijn milde k rach t , zijn schamele a r 
moe, zi jn z innen- en si jn zielele-
ven, zijn s tr i jd en zijn l i jden, zijn 
o n d e r g a n g en zijn triomf. 

Met al de k r a c h t van zijn k u n 
s t e n a a r s c h a p heeft h i j ges t reden, 
Toor de sociale verheff ing van h e t 
g rond -p ro l e t a r i a a t d a t hi j rondom 
zich s laven zag, in eindeloze werk
dagen tegen een onwaard ig loon. 
I n zijn meester l i jke schepp ingen 
ver to lk te h i j zijn zieleleed om deze 
t r ag i sche levens, en kloeg hi j deze 
t oe s t anden aan , a ls m e n s o n w a a r 
dig. 

Zo was St i jn Streuvels s teeds een 
volksverbonden en volkstrouwe 
k u n s t e n a a r . Een Vlaming, r a s - ech t , 
levend m e t en onder zijn volk, 
Uefst de kleine luiden. 

Kiel alteen omdal /iiy 'JO u yeuiorcUn, wuwr ook »n vooral onidal hi] 

(stiiucn mei Te rtinek) het gezag van stjn jaren «n zijn wijsheid In de 

weeij^ihaal (jooide, op een voor Vlaanderen belangrijk ogenblik : Projieiat I 

W a n t h e t is a lgemeen bekend, 
d a t hi j de officieele grootdoener i j 
m e t een meewar ige glimlacli a a n 
zich liet voorbi jgaan en p rak t i sch 
e r nooi t a a n mee wilde doen. Da t is 
n i e t echt , n ie t waar , d a t is te veel 
schijn, te weinig zijn. En als er van 
Iemand k a n getuigd worden, d a t 
h i j is zoals h i j Is, d a n Is d a t zeker 
van Streuvels . Zovelen SCHIJNEN 
veel meer d a n ze zijn. Hi j IS meer 
d a n h i j schi jn t . 

Wij hu ld igen St i jn Streuvels , d a a 
in de eers te p laa t s , om d a t h l ] 
t rouw was a a n zijn volk gedurenda 
gans zijn lange leven, en wij zi jn 
fier, in h e m te mogen begroe ten — 
op zijn 90ste ve r j aa rdag de g lor iea-
se k u n s t e n a a r van de Neder landse 
t aa l , die eens door F . De PiUecyn 
werd genoemd : « Mijlpaal in de 
geschiedenis van h e t Vlaamse p r o 
za >. 

Dr Leo Woutere . 

TONEEL 
Knobbeirje en 'De Iwee Yeronezen' 

In de K. V. S. re Brussel 

V' oor de officiële opening van het toneel-
.' jaar in de KVS werd (( Knobbeltje » 
(Bobosse) van André Koussin gekozen. 

Deze keuze achten we minder gelukkig, 
(waarom niet, zoals het vroeger lang tra
ditie wa», met Shakespeare begonnen ?) 
daar het reeds werd gespeeld «n, waar het 
ais een « poëtische, komische en sentimen
tele komedie n werd aangekondigd, slechte 
een praalstuk Is, daarbij niet eens het 
beste van deze Franse auteur. 

Alhoewel de idee van Roussin origineel is 
te noemen. Is de uitwerking opi>ervIakklg 
gebleven. 

Anton Peters heeft de regie In handen 
en beeft zijn stempel op de vertolking 
kunnen aanbrengen; speciale aanwijzin
gen van hem zijn bij verscheidene spelers 
te herkennen. 

De titelrol berust bij Nand Buyl, die 
wel een grote virtuositeit aan de dag legt, 
maar toch te kort schiet : zijn uitbeelding 
i« niet deze van « een charmant heer-

•diap * soals het T<dgen8 de Mhrljver Mit 
moet aljn. De lange monoloog in II is een 
bravourestulcje, maar mist nuance en dis-
tinktle, zoals we dat elders gezien hebben. 
CME bij de andere spelers — de dames Lia 
Lee, Denise Deweerdt, Jeaninne Schever-
nels. Vera Vereift en de heren Herman 
Vink, Jao Gonsier, Werner Koper», Jaa 
Reuseos, Viktor en Walter Moeremani wa
ren er goede en minder geslaagde vertol
kingen. 

Als begin van het nieuwe jaar h'^^tiw 
we beter mogen verwachten. 

H et Nationaal Toneel was te gast in d« 
•*-*KVS : opgevoerd werd « De twee Ve 
ronezen » (The two gentlemen of Vero
na) van W. Shakespeare, waarmee het of
ficieel seizoen te Antwerpen werd geo
pend. 

In de KVS te Antwerpen U Shaketq>eare 
de meest gespeelde toneelschrijver : met 
« De twee Veronezen » komt er het twin-

om beter te wonen 
r r a a n d b l « d 

a r c h i t e c l u y r 
I n r I c h H R 9 
k o m f o r t - I t u p i t 

h o o d a r d a n f o t o ' s 
• d v i « z « n - t i p s 
n i e u w » i d a e f e n 
unieiic documcniahe 

vraag f ra t is protfnr . 
qouwenstr. 7 - g 

GLAZEN «1 MONTUIÏEN. 
Grattt voor weneterden. 
HentaHinqen m eigen ««fMiiM. 

WaKer ROLAND 
— &«dipioinMfd OptMkar — 

Kerkstraat, 58 — A n t w a r p m 
(Laf *M.k. tf dat hamnamaar | 

TaWoaiM a.ltM 

10 % korttn^ ep cartoon dasar. 

ttgste stuk voor het voetlicht. Het is sen 
feit dat onze gewesten op deze geniale au
teur zijn aangewezen, sedert Lessing des
tijds met zijn « Hamburgische Dramatur
gie » het heeft kunnen bewerken dat de 
hegemonie van het Franse toneel werd ge
broken. 

« De twee Veronezen M IS een Jeugdwerk 
met al de tekortkomingen van dien. Het 
zit vol manierisme en onwaarschijnlijk
heden, is bij ogenblikken triviaal en lang
dradig en Iaat ons onverschillig. 

De nieuwe vertaling, In verzen is van 
Willy Courteaux, die weldra een volledige 
Shakespeaite-vertaling op zijn aktief zal 
hebben, hetgeen een enorme aanwinst Is 
voor het Nederlands toneel. 

De regie van Lue Philips heeft ons zeer 
Ininnen bekoren. Hij had de biedersmeiers-
•tljl aangewend j een nuchter - burger
lijke, goedkope vereenvoudiging, zonder 
veel plastische verslering, maar met intie
me stemming en charmant - sentimenteel 
lurakter. 

Het gezelschap van Antwerpen zorgde 
voor een goede vertolking, maar heeft ons 
niet overrompeld. 

De twee vrouwelijke hoofdprotagonisten, 
Julia en SUvia werden door de dames HU-
de Uitterlinden en Ketty van der Poel, 
riechts middelmatig verdedigd. De twee 
antagonisten Valentino en Prot°us werden 
met meer overtuiging g êspeeld door Willy 
Vandermeulen en Ray Verhaeghe terwijl 
Marcel Hendrickx zich onderscheidde als 
Lans, Proteus knecht. 

Er was een aandachtig, maar weinig tal
rijk publiek, dat rich niet geestdriftig 
toonde. 

J.V. 

teVe - enquête 
(Van onze T.V.-Tnedeirerker) 

O nze Srhippersfamille staaf itatwurlijk ook flink in de belangstelling : mei 
soms zeer erge uildrvkkingen haalt de ene deelnemer hier neer ivnt door 

de andere in de bloemetjes werd gezet. In West-Vlaanderen wordt gesproken 
van € inlandse middelmatigheden », en in Brussel gaat men, nog ten stapje 
verder : * Er zijn reeds enkele protesten geireest tegen dit armzoLg gedoe. 
Echte-r niet genoeg .' Voor enkele uitzendingen zou men hei knniu u ininne' 
m.en, dat we de onnnzele fratsen van een stel halve-garen te zien l~rijgen, 
maar jaren na jnekaar is gewoon een tchandaal ». We gaan onmiddillijk ook 
enkele anders klinkende citaten geven, maar we moeten toch vermelden dat 
men het peil van de schippers-avonturen nogal eens minderwaarduj nndt. 
Zo zegt men te I^euven : « We amuzeren ons wel goed met de € Schipper », 
maar toch zouden we graag zien, dat m,en bij de kijker een gezond stel her-
senen veronderstelt ». In de omgeving van Antwerpen klinkt het dan zo : 
c De schipper doet het meestal goed, al zit er nu en dan wel eens cm flater 
tussen ». 

Zo zijn we dan op het eigenlijk terrein 
van de ontspannlngsprogramraa's beland. 

ült de zeer bonte mengeling van menin
gen en voorstellen hebben we tamelijk ge
makkelijk de steeds weerkerende tema's 
kunnen oppikken. Primo : meer eigen 
Vlaamse ontspanning; secundo : meer 
kleinkunstenaars; tertio : meer geestig
heid, meer lach. Op enkele km. van Aalst 
stelt men zich de vraag, die men onder 
allerlei vormen ook In veel andere brie
ven terugvindt : « De lach is zeker ook 
een slachtoffer van de repressie gewor
den, en heeft waarschijnlijk ook nog geen 
burgerrechten ? ». 

Om In omgekeerde volgorde verder te 
gaan citeren we hier dan iemand uit het 
hartje van de Kempen : <( Wat we in de 
TV voora! ontberen is de fijne geestigheid 
a la Jef Burm. Daarom stel ik voor, dat 
men op het Flagey-plebi meer belangstel
ling zou krijgen voor de kleinkunstenaars. 
Maar misschien denken ze daar, dat ze 
met het Slaap- en Spaarprogramma de 
hoofdvogel hebben neergehaald ? « Over 
dat Spaarprogramma Is men doorgaans 
niet al te entoezlast : « In vele gevallen 
is de enige attraktie de grootte der som
men, welke te verdienen zijn ». Toch moe
ten we eerlijkheidshalve o<A een stem 

van de tegenpartij aan het woerd laten I 
« De volkse programma's, afcs de « Mn-
siekkam pioen » en << Zeg he '., spaar ) • 
mee ? » trekken de belangstelling van on. 
«e gewone mensen. (.. ) Niet te vlug de 
meer Intellektuele kritiek aanvaardMi 
voor de uitzendingen van d<' gewone 
man ». 

En om te eindigen met het eerste punt 
van onze opsomming : » Meer Vlaamse 
ontspanning! De Vlamingen zijn tocll 
niet zo achterlijk, dat ze geen eigen, volk
se ontspanning zouden kunnen brengen. 
« Ilemelhuls » — Laat ons liefste... » en 
dergelijke uitzendingen hebben toch vol
doende bewezen, dat er met dit genre wat 
te doen valt ? ». Zo denkt men er te Gent 
over. en in West-Vlaand "ren nofeert men: 
« Onze eigen artistcn moet«n vee! me<T 
optreden, en In het Nederlands 2ing"n, bl 
plaats van Engels te jangen ! ». 

En als afssluiting van dit (zeer onvolle
dig) hoofdstuk, een Brabander die klaagt 
over het we°k-end : » Waar men een po
ging zou mogen verwachten om ons de za
terdag en de zondag goede ontspanning te 
bezorgen, daar moeten we juist het omge
keerde vaststellen ! Is dat werkelijk alles 
wat ze kunnen ? ». 

joiian Van Bred». 
fVervolgt). 
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Nationalisme dood? 
Cornwall: een "dode" kuituur herleeft 

In onze vorige hijdragen wezen we O'p de merkwaardige her 
leving van het volksbewustzijn in Wales, waar een uitstervende 
kuituur in enkele tientallen jaren een opmerkelijke herleving 
\ende, en een ekonoviisch en sociaal fel verachterd volk geleide
lijk zichzelf terugvond en zijn recht op zelfbeschikking steedt 
krachtiger nastreeft. 

Nog merkwaardiger is de ontwikkeling in Cornwall, de uit-
terste zuid-westelijke punt van Groot-Brittanië, — Kernew in 
het Keltisch. Hier staan we voor een taal die een goede halve eeww 
geleden, zo dood mocht beschouwd worden als het Latijn of het 
Sanskriet 1 De geschiedenis- van de Komische herleving is dan ook„ 
kort — is er niet minder merkwaardig door (1). 

Op het kongres van de Union Régionaliste Bretonne te Let-
neven m Bretagne treedt in 1903 voor 't eerst een inwoner uit 
Cornwall op, Henry Jenner, terecht beschouwd als grondlegger 
der Komische beweging. Hij staat in 't begin alleen — maar zet 
door. Het jaar 1904 ziet het verschijnen van Jenner't « Handboek 
der Komische taal ». Enkele jongeren heginnen moeizaam de oude 
taal aan te leren en men komt in de volgende jaren tot een één' 
rormige spelling. 

Na de eerste wei e' 'oorlog gaat de evolutie vlugger, en ver
scheidene groepen onfsliian : — de Federatie van Komische krin
gen in 1920, 
— de Naad der Barden van Cornwall houdt zijn eerste Gorsedd 

of plechtige bijeenkomst te Boscairen Un in 1928 
— in 1932 nordt het eerste Keltisch kongres ingericht, te Truro 
— 193.3 ziet de stichting door Dr Hambly, van de Komische 

Jeugdbeueging-
Intussen wordt ook ernstig gewerkt aan het verder volmaken 

van de taal. De naam van R. Morton Nance dient hier vermeld : 
reeds in 1904 werkte hij, aan de hand van middeleeuwse bronnen, 
aan het herscheppen van het Komisch, hij schreef het eerste woor
denboek, dat in 1938 in zijn definitieve vorm verscheen. Hij ver
zorgde ook de uitgaven van e Cornish for all • dat zich tot een bre
dere kring van taalbelangstellenden richtte. 

De oorlogsjaren betekenden ook hier een stilstand, viaar van
af 1945 werd met nieuwe energie begonnen. Een nieuwe vereni
ging ontstaat « Mebyon Kernoio » dat zirh niet alleen op uitslui
tend kultureel, maar evenzeer op politiek gebied beweegt. Men 
waagt de uitgave van een zuiver eentalig Komisch tijdschrift « An 
Lef Kernewek » dat nog bestaat en behoorlijk bijval kent. Daar
naast verschijnt in het Engels, een interessant tweemaandelijks 
tijdsqhrift « New Cornwall » dat zich evenzeer tot belangstellenr 
den buiten Kernew richt (2). 

Enkele andere initiatieven onder impuls van t Mebyon Ker
new » genomen : 
— de jaarlijkse uitgave van een Komische kalender 
— het inrichten van'lessen in de oude volkstaal in een tiental 

plaatsen, waaronder ook in Londen 
— in 1061 kwam deze, m omvang nog bescheiden beweging voor 

het eerst in heel Engeland in de aktualiteit, door Radio ên 
T.V. die reportages brachten over onderwijs van het Komisch 
in lagere en teknische scholen 

— verdere uitgaven zijn gepland om, de < dode » taal steeds t Ie-
vender i te maken, en ze steeds meer vertrouwd te maken on
der deze oude Keltische stam. 
Bij een volgende gelegenheid komen wij terug op de huidige 

toestand, kultureel en ekonoviisch van deze beweging, die een der 
jongst» van Europa mag genoemd worden, maar ondanks zeer be
perkte middelen, reeds opmerkelijke resultaten behaalde, en ont 
aller simpatieke aandacht waard is. 

R. Raet. 
(1) Voor deze bijdrage maakten wij dankbaar gebruik van een 

studie door Stephen Fuller in t Celtic Voice », zomerafleve' 
ring. 

(2) c New Cornwall » verschijnt onder redaktie van Richard Jertr 
kin, f An Gernyk », Leedstown, Hayle, Cornwall. Abonne 
ment : 6 sh. per jaar. 

Druiventeelt begint in een bloempot 

Bouw met ons de droom van uw leven I 
Een heerlijk landhuis in een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

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

Voor alle inlichtingen : 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
•n ONS LANDHUIS o.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEC SJ «5 61 

Daigawenst bezoeken wij U graag thul*. 
Breng «en bezoek aan onze bouwwerven 
Burelen 9-12 h. • 14-1S h. • ook latardag 

Vlaamse wilskracht 
in glazen schrijnen 

Onverantwoorde invoer maakt "muskaat,, kapot 

O p t den Berg » te Hoeilaart heeft Fsli» Sohie in 1865 zijn eerste druiveft-
serre gebouwd. Dat werd meteen de oorsprong van een bloeiende nijver

heid, aan de rand van het Zoniërvwoud, waar voor die tijd slechts armtierigt 
koehoeren en houthakkers woonden. 

Thans xijn er in die streek niet minder dan 33.000 serren, waarvan U 

Overijse alleen reeds 15.200. Het heiegde katpitaal in deze nijverheid be

draagt meer dan twee en een half milja/rd. In wat Tnen noemt « De glazen 

streek » leven aldus m^er dan vierduizend gezirvnen rechtstreeks van de d/ruif 

venteelt. 

Te Overijae hebben wlJ een gemengd be
drijf bezocht. De familie baat namelijk 
naast serren, ook een gai'age uit. Terwijl 
da vrouw haar handen vol had met de 
druiven, herstelde de man tirommers en 
skooters. Met veertien serren kunt ge niet 
rondkomen verzekerde ons de vriendelijke 
gastvrouw, terwijl wij onder een fleurig 
dak van geelgroene of schalleblauwe tros
sen doorstapten om een kijkje te nemen 
la de glazen hulzen van het bedrijf. 

BEGIN IN EEN BLOEMPOT 
< Hoe begint ge met zo'n serre » waa 

onze eerste vraag. < In een bloempot » 
luidde het eenvoudige antwoord. En in
derdaad, de scheuten — die bl] het be
gin van een nieuw bedrijf nodig zijn, en 
gehaald worden in Frankrijk of bij de bu
ren • — worden in bloempotten grootge
bracht. Na drie jaar zaagt men de stam 
af en men griffelt er een gekultiveerde 
rank op waarmee de teelt kan begonnen 
worden. Intussen is de serre natuurlijk 
niet opbrengstloos gebleven want er wor
den tomaten of andere groenten in ge
kweekt. 

Zo hoeft het dan o<*: niet te verwonde
ren dat de gemeente Overijse een over
dekte markt heeft waar m een reusach
tige ruimte verkopers uit de streek aller
lei gi'oenten aan de man komen brengen. 

HOOG KOLENVERBBUIK 
Een gegriffelde druivelaar groeit tame

lijk snel. Er komen dan ook heel wat zor
gen aan te pas : niet alleen vraagt de 
stam paardenmest, wat tegenwoordig niet 
veel meer te vinden 1» en bijgevolg zeer 

280 M2 GLAS 
1 

Een serre kost 65.000 F, met grond i 
80.000 F. De beplante oppervlakte in 
de streek van Overijse bedraagt voor 
druiven : 1.843.387 mZ, voor penlk-
ken ; 39.706 m2, voor andere vruch-1 
ten : 15.000 in2. Jaarlijks worden In j 
de serren 192.000 ton steenkolen ver-j 
brulkt. Om met een familie te kun-1 
•en bestaan van de druiventeelt moet t 
men minstens 20 serren (standaard- j 
maat 7 z 20 m. of 140 m2) uitbaten. | 
Er zijn rond de druivenserren neven- • 
aedrijven ontstaan als deze die ver- J 
ivarmingstocstellen leveren of glM 1 
rerkopen. Voor een serre heeft men j 
alet minder dan 280 m2 glas nodig.} 
M bij al omvat de druivenstreek een | 
uitgebreide Industrie waarbij talrijke | 
mensen Ijaat vinden. Over de drul-! 
venverwerkende nijverheid, In casu» 
de wijnproducenten brengen wij O j 
volgende week meer. | 

•«««•• •«• • •«•«• • • • • • • • • • • • •«• • • •«• •«•«•• • •« 

veel kost. Het wordt aangevoerd van aan 
de Nederlandse grens. De kosten van de 
druiventeelt worden echter het meest op
gejaagd door de verwarming van de ser
ren, die met stookolie of kolen gebeurt 
Men dient Inderdaad een konstante tenir 
peratuur van 20 tot 23 graden te ijehou-
den, wat gezien het klimaat ten onzent een 
zware handlkap betekent tegenover zuide
lijker landen waar men praktisch het gan
se jaar door zonnewarmte ter Ijeachlkklng 
heeft. Het bedrijf dat wij bezochten — en 
dat zoals gezegd veertien serren omv&t — 
verbruikt al naargelang het weder tussen 
de 25 en de 60 ton kolen per jaar, in casu 
kleine antraciet. In het beste geval komt 
men rond met 1500 kHo kolen per serre 
en per seizoen Zij die echter het ganse 
jaar door druiven willen, dienen echter 
driemaal zoveel brandstof te verbruiken. 

PARACHUTISTEN 

Met 60 st<*ken per serre, die elk 16 
trossen dragen, heeft men een voort-
brengst van 900 trossen of ongeveer 600 
küo ala alles normaal verloopt want de 
druiven hebtien heel wat belagers. Onder 
die vijanden vallen de witte luizen, «gries» 
noemt men dat blJ de kwekers : zij zui
gen de bladeren leeg, waardoor de tros
sen wegschrompelen. 

Mussen, merels en andere vogels, vreten 
soms ganse serren leeg, tot zelfs de bijen 
Isehoren tot de fijnproevers die de druif 
maar al te graag lusten. De hagel slaat 
ook al eens toe en laat dan in de « Glazen 
dorpen » tienduizenden gebroken rulten 

achter, wat weliswaar werk voor de rui
tenmaker meebrengt maar ook een gat in 
de geldbeugel van de getroffenen die 
meestal tegen dergelijke schade niet yer-
zekerd zijn. Er komen ook andere tegen
slagen, zelfs met de kweek. 

Een zeer beroemde en gegeerde druif, 
was de Leopold III. 

Deze pruimdikke trossen heten tegen
woordig « Parachutisten » omdat zij dik
wijls plat worden en afvallen. -^ 

DE GANSE DAG ETEN 
Onze zegsvrouw loopt de ganse dag met 

de schaar rond. Zij knipt hier en daar 
een slechte vrucht weg, zonder de tros aaa 
te raken, want dan gaat de dons eraf. ZIJ 
dunt hier en daar de trossen omdat er 
slechts IB per rank mogen hangen. Heel 
de dag eet zij druiven — hoe eigenaardig 
het ook moge klinken — want ze zijn BO 
goed en het is zo gezond, zegt ze. 

Vele druiven worden verkocht aan op
kopers die in 't groot handelen en een glo-
btói prijs maken. Andere kwekers verko
pen Jiun waar in stalletjes langs de baan. 
De totale voortbrengst van druiven be
draagt 14 mUjard kg. De uitvoer, die m 
1960 elf percent van de voortbrengst of 
1.430.318 kg. bedroeg, ging vooral naar 
Oroot-Britanje met 878.123 kg. en naar 
West-Duitsland met 528.369 kg. 

Een half miljoen kilo gaan naar de wljn-
produktie en 12 miljoen blijft te verwer
ken door eigen volk zodat leder van ona 
anderhalve kilo voor rekening dient t« 
nemen per jaar, wat per slot van zakea 
niet zoveel Is. Door een doelmatige prop» 
fanda moet het mogelijk zijn (vooral bl» 
nen Euromarkt) een groter afzetgebied tt 
vinden in het buitenland, door deze pro
paganda ook, zou het binnenlands ver
bruik kunnen opgevoerd worden. Het mi
nisterie van landbouw blijft echter bij de 
pakken zitten en helpt de mensen, Vlaam
se mensen, die door hun durfkracht een 
bloeiende nijverheid wisten op te bouwen, 
niet het minst. Zo heeft men het moeten 
beleven dat de verkoop van de muskaat-
druif kapot gemaakt werd door invoer nlt 
Italië. 

Zoals wij het maar aJ te dikwijls zagen 
in Vlaanderen wordt door buitenlandse 
konkurentie, toegelaten door onkundige 
ministers, ook hier een Vlaamse nijver
heid naar de keel gegrepen. Het wordt 
meer dan Ujd dat daar een einde aan ge
steld wordt. 

S.D.L. 

MAATKLEDING 
volgens hypermo(derne methode 
Perfekte pasvorm 

Prima afwerking 
Snelle bediening 

TEL. 33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
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ANTWERPEN 

HOUDT WEGENS AANSTAANDE VERBOUWINGSWERKEN EEN 

TOTALE UITVERKOOP 
Het it nu iiet ogenblik om onder de gunstigste voorv/aarden 

kennis te maken met on» zeer bijzonder maatwerk... 

Enkele voorbeelden i 

Zuiver wollen kostuum, naar maaf . • • < « • 1.595 r 

Zuiver wollen broek, naar maat . . . . . . . 395 P 

Maatkostuum in Draion, Terlenka, enz 1.695 P 

Wollen gabardines, naar maat 1-495 f 

Originele Jagorsloden», naar maat 1-̂ 95 F 

Wli verwerken ook Uw stof. Kostuum 1-000 f 

VERRASSINGSG8SCHINK BIJ ELKE AANKOOP • 
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