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«Ook onder de politici zullen verscheidenen, eu me t van de 

minsten, u onder vier ogen toe geven, dat de partij in 

Vlaanderen te kort schiet in Vlaamse actie, dat zij te 

uitsluitend aan de Waalse leiband loopt ». 

Prof. Dr. P . Geyl , vooraans taand Nederlands socialist 

(P .V.D.A. ) over zijn Vlaamse part i jgenoten 
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STOUTER 
Het Congres van de Vlaamse Volks- 1 

hewcging, verleden zondag te Me- = 
chelen, stond in het teken van een = 
ffeestdriftiPT aanval op de Belgische s 
unitaire ' »"ingen. = 

Hef wa iiiae.iJK, dat de overgrote = 
meerderheid der aanwezigen natio- = 
nallstMi waren, die een radikale taal = 
wensten te horen. = 

De toon en de taal van de drie = 
sprekers op de slotzitting, was hard, = 
klaar en scherp. Zij kloegen aan, al = 
liet onrerht, dat .'•pijts alle l>elortcn = 
van de grote partijleiders blijft be- H 
staan, en steeds groter wordt. = 

Het was een waar rekwisiloriuui, s 
tegen het Staatsbestel en tegen de = 
verantwoordelijke politieke leiders. = 
Niets of niemand werd gespaard — = 
noch het Hof, noch de geestelijke = 
overheid nog de geheime grootniach- = 
ten, noch de poUtiekers, die Vlaande- = 
ren louden moet'"- '—rdedlgen, = 

^ De Resoluties, die voorafgaandelijk = 
S waren voorgelezen, bevatten, inte- 1 
H graal het programi>> " ' r- '-e par- = 
M tij, de Volksunie. | 
s De algemene konklusie, was dan i 
S ook : Geen enkel vraagstuk kan of i 
E zal opgelost worden tenzij, door een = 
E federatieve herinrichting van de = 
Ë Belgische Staat. | 
g In deze hete atmosfeer, kon dan E 
g ook het voorstel van Valeer Portier, i 
M A.NJi, voorzitter zo 'n donderend ap- = 
E plaus oogsten, da t de aanwezige = 
^ C.VJP, parlementairen een donkere | 

f gloed naar hun facies voelden opstij- 1 

_ *̂'°* i 
Ê Hij stelde namelijk voor dat aan S 
E alle Vlaamse parlementairen, de 5 
J tekst van deze resolutie ter onderteke- = 
S ning zou worden voorgelegd, en dat = 
S de namen van de ondertekenaars = 
£ zouden gepubliceerd worden. 5 
£ Dit voorstel zal wel een stekende = 
§ wespenangel, blijken te zijn. = 
i De Vlaamse C.V.P.-bladen, Gazet 1 
g ^an Antwerpen, Nieuwe Gids, Het = 
E Volk, maken geen melding van dit S 
ë \oorsteL = 
E Alleen de Standaard behandelt = 
E Portler's voorstel maar dit op een = 
E leugenachtige, partijdige wijze : 1 
= Hij schrijft : u Voorzitter Opsomer = 
S ). begreep best, dat de uitwerking i 
S » van dit \oorstel de V.V.B, zou kei- § 
S » deren, daar wellicht alleen rechtse = 
= » parlementsleden zich tot onder- 1 
E » schrijving van deze eisen zouden = 
S » akkoord verkaren, en ontweek han- = 
g » dig het vrij Irrealistisch voorstel », Ë 
= Weton dat Is glad naast de waar- = 
S held. De hoer Opsomer, zei eenvou- S 
1 «̂ 'S : I 
E « Uw machtige applaus, maakt = 
E » voldoende uwe wensen bekend, wij 1 
E » zullen de vorm onderzoeken, waar- = 
E >' in We dit voorst»' '-unnen uitwer- = 
E )i ken. » E 
1 De houding der C.V.P.-bladen, in = 
E deze aangelegenheid is te bekenend 1 
g voor hun verlegenheid, om de V.V.B. = 
E te volgen tot de laatste konsekwen- = 
E ties. = 
E De V.V.B, kan alvast op één volks- = 
g vertegenwoordiger onvoorwaardelijk i 
E rekenen voor haa r programma die M 
1 van de Volksunie, en op de anderen 1 
g die WJ een volgende verkiezing op 5 
E deze lijst zullen worden verkozen. = 
g Dr. Leo Wouters, 1 
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Hel nieuw verraad van de Vlaamse C.Y.P.-ers 
j 
I 

De talenteiling in de Kamer 
Zoals verwacht was de talen

telling een van de meest netelige 
problemen waarmee de regering af 
te rekenen had. In de oorspronke
lijke regeringsverklaring kwam de 
vage en dubbelzinnige passus voor: 
« Om reden van de moeilijkheden 
op het internationale vlak en ook 
wegens de noodzakelijkheid in 
kalmte en met spoed een herstel
programma te kunnen uitwerken, 
is de Regering van oordeel, zonder 
stelling te nemen over de grond 
van de zaak en mits bevestiging 
van de verklaringen die vroeger af
gelegd werden voor Kamer en Se
naat, dat het ogenblik niet geschikt 
is om het land bloot te stellen aan 
politieke verwikkelingen. De Rege
ring stelt derhalve aan de Kamer 
voor de algemene telling, die zal 
plaats vinden op 31 december 1960, 
te scheiden van de talentelling 
waarvan de datum en de modali
teiten door de wet zullen bepaald 
worden ». 

Wat betekent deze verklaring ? 
Dat de regering vasthoudt aan haar 
vroegere verklaringen volgens de
welke zij zich wettelijk verplicht 
acht een talentelling te houden en 
deze dan ook zal houden; dat even
wel de regerinsr (of de C.V.P.) er 
voor terugschrikt deze talenteiling 
nu te houden, zo kort voor de ver
kiezingen, en bijgevolg voorstelt 
de talentelling eenvoudig uit te 
stellen tot na de verkiezingen. Dit 
is een faciliteitsoplossing die niets 
oplost, een vlucht voor de verant
woordelijkheid, maar waarbij de 
bedreiging, het gevaar blijft be
staan. 

Ten overstaan van het onbeha
gen door deze verklaring gewekt 
heeft C.V.P.-volksvertegenwoordiger 
Leo I^indemans tijdens een rede
voering in het debat een intei-pre-
tatie trachten te geven van deze 
verklaring die neerkwam op een 
misleiding van de Vlaamse open
bare mening. 

Deze houding lag in de lijn van 
de houding door de C.V.P.-flamin-
ganten aangenomen na de voor hen 
beschamende interpellatie Verroken 
over de talentelling. 

Hij interpreteerde dus de verkla
ring van de regering in deze zin, 
dat de talentelling in feite afge
schaft werd en de regering er zich 
toe verbond een wet te doen stem
men waardoor een definitieve op
lossing en vaste regeling zou gege
ven worden aan het probleem van 
de taalgrens en de Brusselse agglo
meratie. Hij eindigde met te ver
klaren : « Mijn standpunt is dui
delijk : ik kan mijn steun niet ver
lenen aan een regering die zich 
voorneemt een talentelling te or
ganiseren ». Volksvertegenwoordi
ger Jan Verroken, de man van de 
interpellatie over de talentelling, 
zweeg in alle talen. 

Eerste minister Eyskens heeft 
echter een nieuwe verklaring afge-
led, waardoor de spitsvondige in
terpretatie van Lindemans volledig 
tegengesproken werd. 

De eerste minister verklaarde 
immers uitdrukkelijk dat de wet die 
de regering zal doen stemmen 

geenszins een oplossing zal geven 
aan het vraagstuk, maar enkel en 
alleen de talentelling zal uitstellen, 
niet voor onbepaalde tijd, maar op 
een vaste datum.,, na de verkie
zingen. « De regering zegt niet, en 
zij is niet voornemens te zeggen, 
dat er geen talentelling meer zal 
zijn » verklaarde hij. De regering 
hoop alleen maar dat er een op
lossing zou gevonden worden. Ge
steld dat deze verwachting niet in 
vervulling gaat, dan zal er een ta
lentelling moeten plaats hebben. 

Zeer terecht heeft de heer Van 
den Daele daarop^ als volgt gerea
geerd : 

« De laatste verklaring die de 
eerste minister aflegde over de 
talentelling doet voor de Vlamin
gen de deur dicht. Tot hiertoe had 
de regering nog niet gezegd dat de 
talenteiling wel zal doorgaan. Nu 
heeft ze dat wel gezegd. Wie deze 
verklaring goedkeurt moet binnen 
twee jaar een talentelling aan
vaarden. Het Is toch duidelijk dat 
men nu van franstalige zijde de 

grondige oplossing slechts moet te
genwerken of saboteren om een 
telling te verkrijgen ». 

Zeer juist wees hij er op dat door 
deze verklaring de positie van de 
Vlamingen verzwakt en ondermijnd 
wordt en zij overgeleverd worden 
aan de goede wil van... hun vijan
den. 

De goedkeuring van deze verkla
ring betekende tevens de goedkeu
ring, in princiep, van de talentel
ling over twee jaar. 

Eens te meer werden de Vlaamse 
volksbelangen op schandelijke vrtj-
ze verraden. 

In 1950 liet de toenmalige homo
gene C.V.P.-regering na de verval-

door TH^/p.l/iiKd&iSUt 
ste talentelling van 1947 nietig te 
verklaren, met het gevolg dat de 
linkse regering in 1954 de vervalste 
en betwiste uitslagen eenvoudig 
kon publiceren,., en moest publi

ceren : zij kon terecht beweren dat 
het te laat was om deze uitslagen 
nog nietig te verklaren, nadat de 
vorige regering vier jaar had laten 
voorbijgaan. 

Thans maakt men er zich van af 
door de talentelling tot na de ver
kiezingen uit te stellen. 

En dan ? Ondertussen kunnen on
ze tegenstanders niet alleen volop 
verder werken aan hun verfran-
singspolitiek met de hoop in 1962 
de vruchten te plukken van hun 
nefast imperialisme, doch het ge
vaar dat alsdan de talentelling 
werkelijk zal gehouden worden is 
zeer groot. 

Men hoeft slechts te denken aan 
de mogelijkheid van een linkse re
gering. Zullen de Vlaamse C.V.P.-
ers, die thans eens te meer de re
geringsverklaring niettegenstaande 
de waarschuwing van Van den 
Daele goedkeurden — ook Linde
mans, ook Verroken — dan in een 
Pilatus-gebaar hun handen in on
schuld trachten te wassen ? 

UlISIEI !0T NA VERKIEIINfiEH 

DOORZICHTIG SPEL ZAl NIET PAKKEN 
Wij hebben nooit enige sympatic 

gehad voor de veel te velen in 
Vlaanderen die in bestuursfunkties 
van Vlaamse kulturele verenigingen 
een alibi zochten om de heel wat 
hardere politieke strijd te ontvluch
ten. Zeker niet als ze dan nog mis
prijzend meenden te moeten neer
zien op onze « partijpolitiek ». Dit 
heeft ons echter nooit belet grote 
achting te koesteren voor die Vla-

door 'Du.Ti/im{h^tUi^ 
mingen, die aan geen politiek kon
den doen of die geen politieke zin of 
temperament hadden maar die hun 
beste krachten besteedden en be
steden aan de zo noodzakelijke kul
turele verheffing van ons vok. Wan
neer zij maar de wederzijdse taken 
goed afbakenen, de Vlaamse poli
tieke partij rustig haar noodzakelijk 
werk Iaat doen en zelf niet aarzelen 
konsekwent een Vlaamse lijn te 

trekken, ongeacht de stellingen van 
de politieke partijen, dan gaat het 
uitstekend. 

Wij kunnen dan ook niet anders 
dan lof over hebben voor een Ver
bond van Vlaamse Academici dat 
voor enkele dagen radikaal stelling 
nam tegen het voornemen van CVP-
eerste-minlster Eyskens een talen
telling te houden voor einde '62. 

Wij kunnen niet anders dan het 
Vlaams Komitee voor Brussel en 
Taalgrens lof toezwaaien om zijn zin 
voor onafhankelijkheid en voor de 
uitstekende wijze waarop het de 
strijd tegen de talentelling voert. 
W êer eens kende het de juiste reak-
tie toen het de Vlaamse gemeente
besturen de raad gaf de tweetalige 
volkstellingsformulieren aan de af
zender terug te zenden. Wij hebben 
reeds mondeling en telefonisch som
mige partijleden, die in de gemeen
tebesturen zitten of er invloed op 
hebben, verwittigd deze werking 
te steunen. Wij wensen het hier 

r 
Federalisme krijgt vaar t ! 

Nadat praktisc.i aJle Vlaamse kultuurverenigingen ons programpunt 
amnestie overnamen, tekent zich thans opnieuw een verheugende kentering 
af ten voordele van het kernpunt ran ons program : het federalisme. 

In een uitstekende motie heeft het Verbond van Vlaamse Academici (het 
voormaUge Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudenten Verbond), dat de Vlaamse 
univertair gediplomeerden verenigt, zich radikaal voor federalisme uitge
sproken, terwijl de Vlaamse Volksbeweging zich op haar kongres te Meche»-
len thans ook ten volle achter de federalistische gedachte schaart. 

Is de Volksunie ja dan neen de motor van de Vlaamse Beweging ? 
Wie beweerde er ook weer dat wij negativisten waren ? 
Geleidelijk aan geraken alle Vlaamsgezinden overtuigd dat van alle par

tijen, alleen de Volksui 'e het ware Vlaams program heeft. 
De Volksunie alleen Is waarlijk positief. 

schriftelijk te herhalen. Wendt al 
Uw invlbed aan opdat ook Uw ge
meentebestuur de formulieren zou 
terugzenden. 

Laten we van nu af aan CVP-ers 
en liberalen de les geven dat hun 
spelletje niet zal pakken. Ook niet 
onmiddellijk na de volgende verkie
zingen ! Want dat is de bedoeling. 
Zo vlak voor de verkiezingen durft 
de CVP-eerste-minlster Eyskens de 
talentelling niet doorvoeren. De 
Volksunie zou te veel stemmen win
nen. De CVP probeert haar franskil
jons en Walen te overtuigen te 
wachten tot na de verkiezingen. Als 
ze de flaminganten nog aan het 
lijntje kunnen houden tot aan de 
verkiezigen, dan kunnen ze nadien 
rustig hun slag slaan en de volgen
de gebiedsroof doorvoeren. Er zou
den dan vier jaar verlopen voor de 
volgende verkiezingen. En ondertus
sen zou de flamingant, die op dit 
gebied geen olifant is, de nieuwe 
misdaad tegen Vlaanderen wel weer 
vergeten zijn. 

De CVP speelt echter met vuur. 
Niet alle Vlaamsgezinden zijn dwa-
zeriken. En een verschuiving van 
enkele tienduizenden stemmen op 
de honderdduizenden flaminganten 
zou de Volksunie zo sterk maken dat 
alle verdere talentellingen uitgeslo
ten zijn. 

De stijgende bijval van de Volks
unie is er een aanduiding voor dat 
haar misdadig spel zo gemakkelijk 
niet zal verlopen. 

Men begint in steeds groter aan
tal In te zien dat die Volksuniepest
lijders alleen de juiste oplossing^ 
hebben. En de juiste taktiek. 
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Bierfestival onder Loe- g 
moemba-, Kalonji- en uno-
soldaten 
De vijand op flessen trek
ken. 
Roger Moens wint van 
Kerr, maar verliest van 
Snell . 
't Kari verkerren, zei Bre-
dero. 
Lierse verliest... 
Alle Baeten helpen niet. 
Nieuwe regering Eyskens : 
24 ministers 
Goedkoper per (twee) do
zijn. 
Na aanslag op Majal" 
steeds onrust in Jordanië 
V.A.R.iatie op een Arabisch 
thema. 
Patrice Loemoemba aange
houden en weer vrij 
Door de patricepoort ont
snappen. 

, Kolonel Moboetoe neemt 
het Kongolees bewind in 
handen 
Van het koloniaal naar het 
kolonelregime. 
Studentenraad zal over 
Kongo beslissen 
De leerling is geworpen. 
Kasa Voeboe, Loemoemba 
Moboetoe ? 
Tres faciunt congoUegium. 
Rusland a l leen ' gelaten 
door de Afroazlaten 
De beer in de koude (oor
log) laten staan. 
Kroestjov wil drie men in 
plaats van H... 
Je weet nooit hoe een K 
een H vangt. 
Eyskens « verdaagt > ta 
lentelling 
Stel nooit uit tot morgen, 

' wkt gij nimmer kunt be-
iórgetf.' mmem^ oe*P«*« 
Castro 'spreekt vleï nvtt 
lang voor Unovergaderlng 
tegen U.S-A. 
Tegen iemand v»er uur en 
vlam spuwen. 

, Zes miljard nieuwe belas
tingen op komst 
Zijn sleutel op een anders 
deur steken. 

DE JUISTE WEG 
Bij de verwaarlozing van de in

dustrialisering in Vlaanderen, doet 
het deugd af en toe te zien hoe het 
zou kunnen zijn. Daaraan dachten 
we toen we lazen dat te Oostkamp 
Siemens een bedrijf opricht waar 
6.000 man zuUen te werk gesteld 
worden. Zulke bedrijven zijn het die 
we nodig hebben. Het Is niet lastig 
zulke bedrijven te lokken als we we
ten dat overal in onze buurtstaten 
en ook hier te Brussel en in Wal
lonië arbeidskrachten te kort zijn. 
Alleen in Vlaanderen zijn er arbei
ders te veel. Daarbij staan die 
arbeiders bekend als de hardste 
werkers van West-Europa. En 
Vlaanderen ligt in de nabijheid van 
de zee en van havens. 

Nederland heeft de jongste tien 
jaar nieuwe werkgelegenheid in het 
leven geroepen voor 500.000 man. 
Ook hier kan dat zo we maar wils
krachtige mensen en Vlaams nati
onaal voelenden in het parlement 
brengen. 

' • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • » • 

KLARE WIJN ! 
In verband met het voorstel van 

de heer V. Portier op het kongres 
van de V.V.B, om de politieke man
datarissen te verzoeken zich klaar 
en duidelijk uit te spreken — voor
stel dat een overweldigend applaus 
uitlokte, maar door het bestuur van 
de V.V.B. gekelderd werd — herin
neren wij aan het initiatief van 
het Komitee voor Gemeenschappe-
Ijike Amnestie-aktie na de betoging 
van september 1959. 

Dit Komitee heeft zich tot de po
litieke mandatarissen gericht met 
het verzoek een amnestie-wetsvoor
stel te willen ondertekenen. 

We zouden graag vernemen hoe
veel van de C.V.P.-mandatarissen 
die te Antwerpen opstapten zich 
hiertoe bereid verklaard hebben. 
Van socialistische of liberale man
datarissen spreken we niet eens. 

De waarheid Is dat mandataris
een die te Antwerpen opstapten in 
de amnestie-betoging in het par 
lement hun goedkeuring gaven aan 
de repressiepolitiek van minister 
Merchiers ! 

Wij houden niet van dubbelzin
nigheid, wij wensen dat er klare 
wijn geschonken wordt. 

[ 
• 

• 

INVESTEER IN DE VLAAMSE 
BEWEGING 

Uw geld ïs er beter geplaatst als 

in de Société Générale 

STEUN DE VOLKSUNIE 

Stort op giro i 

5445.46 W. Jorissen — Brussel 

ONTROERENDE 
BROEDERLIEFDE 

Bij die oprichting van Siemens-
fabrieken te Koolskamp was er 
heftig verzet. Aan de ene zijde van
wege de Katolieke graaf d'Ursel, 
die zich halsstarrig verzette tegen 
enkele — nochtans flink betaalde 
— onteigeningen. Wat schelen de
ze C.V.P.-er .5.000 Vlaamse werk
lozen ? 

Aan de andere kant verzetten de 
Walen zich eveneens heftig en 
dreigden zelfs met boycot. De broe
derliefde voor de Vlamingen, aan 
de overzijde van de taalgrens Is ont
roerend. 

Daarnaast was ook de grote geld
schieter van de C.V.P., Bekaert, 

Hij alleen moet de grote man 
blijve in West-Vlaanderen. En 
een grotere fabriek dan de zijne 
mag er niet komen ! 

Is de C.V.P. niet ontzettend be
kommerd om het lot van de Vlaam
se arbeider ? 

LEUVEN, ONZE SCHANDE 

Leuven een franstaüge universi
teit met Vlaamse leergangen schre
ven we herhaaldelijk, tot verwon
dering van de C.V.P. flaminganten, 
die zich maar niet kunnen voor
stellen, dat de hogere geestelijkheid 
niet alleen het geloof meent te 
moeten verspreiden maar ook de 
verfransing. Willen ze dan niet we
ten dat de administratie van de Leu. 
vense universiteit Frans is ? Waar
om alleen de vernederlandsing van 
de industrie gevraagd in Vlaande
ren en niet ook die van de Leuven
se universiteit? In ons vorig num
mer schreven we over de eerwaarde 
heren Masiaux en Malingreaux bei
den eentalig Frans, en de tweede 
verwoede Vlamingenhater, die 
sleutelposities aangewezen kregen. 

Ondertussen vernamen we de 
tergende mistoestanden op taal
gebied in de St. Rafaëls- en in de 
St. Pietersklinieken (de C.V.P.-
krant De Standaard haalde al de 
blzonderheden aan). Tal van dok
ters en verpleegsters kennen geen 
Nederlands of willen er geen spre
ken met de zieken, die praktisch 
allen Vlamingen zijn en die rustig 
in het Nederlands mogen lijden en 
kreperen. 

De christelijke naastenliefde, het 
voornaamste get>od voor de Kato-
liek, viert daar hoogtij ! Wat moet 
er nog gebeuren eer de kultuurfla-
mingant begrijpt? Door zijn laks
heid is hij de grote schuldige. 

tlsch geen Nederlandstalige fakul-
teiten bestaan gaan weer 3/4 van 
de staatstoelagen aan de vrije uni
versiteiten naar franstalige studen
ten. De liefde tussen Leuven en 
Brussel )s ondertussen zo groot dat 
de rektor van Brussel op de plech
tige opening van de universiteit te 
Leuven de ereplaats kreeg. 

Daarmee is de kombine nog niet 
ten einde. De provincieraad van 
Antwerpen stemde 75.000 F. toelage 
(in plaats van 1.000 F. vorig jaar) 
voor de Brusselse universiteit naast 
200.000 F. voor Leuven. De provin
cieraad voor Brabant, met vol
strekte linkse meerderheid stemt 1 
miljoen toelage voor Leuven en dit 
voor de eerste maal. Brussel krijgt 
er dit jakr 3 miljoen. 

Wat er achter zit ? 
Wel, het gemeenschappelijk bond

genootschap tegen een mogelijke 
Vlaamse universiteit te Antwerpen ! 
Omdat het een staatsuniversiteit 
zou zijn ? Vraag dat aan onze flin
ke Jezuïenten, die er vanzelfspre
kend een KatoUeke begonnen. Zij 
ondervinden vanwege Leuven de 
grootst mogelijke vijandschap. 

Leuven moet de enige Katolieke 
universiteit blijven ook al kan ze 
onmogelijk de toevoer van studen
ten verwerken ! 

DE KOMBINE 
Iedereen weet dat de rektor van 

Leuven tevreden is met evenveel 
staatstoelagen voor zijn universi
teit als voor die te Brussel, ofschoOTi 
Leuven 2 tot 3 maal zo veel studen-* 
ten telt. Vermits te Brussel prai^j 

HASSELT FRANQAIS 
Neen, het gaat thans niet over 

minister Meyers maar wel over het 
mijninstituut waar de eentalig 
franse Leuvense professor Lavenne 
een franse kolonie gesticht heeft. 
Nu we Kongo kwijt zijn meent hij 
dat de Limburgse broesse een ge
schikte vervangstreek is. In het 
Hasselts mijninstituut is alles 
Frans. Heel de administratie ! En 
de arts die de Vlaamse mijnwerkers 
onderzoekt kent evenmin Neder
lands ! *̂  

Denkt men dat de Leuvense uni
versiteit, die hier samen met de 
Limburgse provincieraad verant
woordelijk is, zich om deze onso
ciale uitwas bekommert? En de 
vakverenigingen ? De socialisten 
bekommeren zich niet om zulke uit
wassen — wat zouden de Walen 
zeggen? — en dus doen de officiële 
Katolieken o<* niets. Voorlopig 
speelt er geen konkurrentie. 

VOLHARDEN IN VERRAAD 
Het tweede deel van het leven van 

August Vermeylen was niet veel an
ders dan een opgeven van de T^e-
ginselen. die hij jonge man voor
opgezet had-

Terecht kon hij dan ook met een 
te waardefen zelfkritiek aJs eigen 
grafschrift dichten '• 
Zijn Vlaams Leeuwke wist geweldig 

zwetsen. 
En met zijn staart op de tafels te 

kletsen. 
Maar dan kroop hij zoetjes in een 

hoekje, 
En ging opzitten voor een koekje 
Want Gust had hem menig kunstje 

geleerd 
En tot het vegetarisme bekeerd. 
Zo gaf eindelijk dat Leeuwke 
Zijn geestje in een laatste geeuwke, 
En Gustje gaf zijn geestje mee 
Kortom, het was een mislukte ka

dee. 
Hij begon aJs een Charel ein eindde 

als een pee. 

Was het zo met de vader. Met de 
Boon zou het nog erger worden. 

Van hms uit Franssprekend (Au
gust Vermeylen leerde zijn frans
talige vrouw geen Nederlands) 
heeft hij maar van verre aange
voeld wat de Vlaamse Beweging 
was. Politiek gezien echter kon hij 
het aanzien van de « Vlaams-
gezinde > Vermeylen best gebrui
ken. Dat betekende Vlaamse stem
men. Niets is immers onnozeler dan 
een flamingant. 

Het was Pierre Vermeylen die de 
cijfers van het jongste taaireferen
dum van 1947 publiceerde, met de 
ongunstige gevolge» voor tal van 
ïtesanse gemeenten, jf „- .. ^ 

In de senaat vorige week eiste hij 
namens de socialistische groep de 
talentelling. Hij werd toegejuicht 
door de socialistische senatoren. Zo
als die ook in blok, samen met som
mige liberalen en sommige C.V.P.-
ers, de C.V.P.-er Duvieusart toe
juichten toen die de talentelling 
eiste. 

Allen in de Kamer blijken dus de 
Vlaamse socialisten Fayat, Splnoy, 
CraeybQckx, Jos van Eynde en en
kele anderen tegen de talentelling 
te zijn. 

Zoals onze jonge vrienden van 
« Links » zullen zien Is de invloed 
van de Vlaamsgezinde socialisten 
niet groot. 

De kleurpartijen zijn altijd on
betrouwbaar geweest en ze zullen 
het blijven. 

HUN INZICHTEN 
Uit het officieel « Beknopt Ver

slag » over hogervermelde rede van 
senator P. Vermeylen knippen we 
volgend deel : 

Vermeylen (in 't Frans). . . : « Ver
mits de telling is uitgesteld, zo zegt 
men aan Vlaamse zijde, betekent 
dit dat de telling niet meer zal 
plaats hebben (de heer Eyskens, 
eerste-minister, en de heer Lefèb-
vre, minister van Binnenlandse Za
ken knikken ontkennend). Aan 
Waalse zijde zegt me : vermits men 
een datvun voor de telling gaat vast
stellen, «al zij alleen iets later door
gaan »• 

Eyskens heeft schrik de talen-
tellin te houden voor de verkiezin
gen, hij is er echter mee akkoord 
ze te houden na te verkiezingen. 
Dan zijn de flaminganten toch 
weer machteloos. 
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Tenzij de verkiezingen winst ge-
ten aan de Volksunie. Dan durven 
Ze er geen meer houden. Het Vlat ma 
nationalisme zou opnieuw krachtig 
worden. 

JIn alles, maar dat n ie t ! 

WIJ GAAN VOORUIT 
Op 1 januari 1960 waren er bij 

de ambtenaren van eerste kate^ro-
rie 1.081 Vlamingen tegen 1330 
franstaligen (44.8 % tegen 55,2 ' - , ) . 

In de vier Vlaamse provincén 
met het arrondissement Leuven : 
bevolking 51 % van het land, '^k-
tieve bevolking 47 % was de wei-k-
loosheid in augustus '59 60,8 9̂  in 
augustus '60 62,8 %. Het arrondis
sement Brussel met een bevolking 
van 15,5 % en een aktieve bevnl-i 
king van 18,5 9f telde 11,7 % werk
lozen in augustus '59 en 12,1 % in 
augustus '60. Voor Wallonië met een 
bevolking van 33,5 % en een !'k-
tieve bevolking van 35 % was bet 
werkloosheidscijfer in augustus '̂ 9̂ 
27.0%, in augustus '60 25,1%. 

Het gemiddeld uurloon in Vlaan
deren bedraagt 28,7 F., in Wallonië 
33,50 F. 

Van de investeringen, gedaan op 
grond van de wetten van vorig jyar, 
ten bedrage van 10 miljard, gingen 
40 % naar de provincie Luik, die 
slechts 9 % van de werkloosh-^id 
telt. 

Nochtans waren die vletten, vol
gens de C.V.P. en volgens eerste-
minister Eyskens, bestemd om de 
werkloosheid op te lossen in de 
streken met strukturele werkloos
heid ! 

Wie haalde deze cijfers aan ? 
Oud-minister, C.V.P.-er Van den 

Daele. 
Wat antwoordde Eyskens? 
« U zoudt moeten toetreden to* 

een regering, die de zware indus
trie naar Vlaanderen doet verhul
zen ». 

Eyskens zal dit dus niet doen. 
Nochtans geloofden onze flamin

ganten ook d a t l 

m •*e" ••«•• ir 

ensen ^1'Dingen 
OVER R E C E P T I E S 

— Wat is een receptie ? 
Een recepte is een bijeenkomst van mensen, bij voorkeur 

j officiële, die drinken en roken en gewoonlijk ook eten op kosten 
1 van de belastingbetaler. 
[ _ Wat is het centrum van de recepties ? 
I Ons aller vaderland, België. 
i _ Waar worden de recepties gehouden ? 
I Op het koninkUjk paleis of in een van de andere kastelen 
1 van de koninklijke familie, of op stadhuizen en provinciale be-
I sturen. Alles en overal op kosten van de gemeenschap. 
1 _ Wat was de laatste receptie ? 
1 Niet de laatste receptie maar de laatste reeks van recepties. 
1 Zij werden gehouden ter er van Boumibol en Sirikit. 
I _ . Wie is Boumibol ? 
1 Hij is koning van Thailand en componeert Jazz-muziek. 
1 _ Waar ligt Tailand ? 
1 Ik heb deze vraag gesteld aan vrienden en kennissen, maar 
i niemand wist het. , , ,,^ . 
1 — Waarom wordt hij dan toegejuicht als niemand weet 
i waar hij vandaan komt ? , .̂  * i,„» 
1 Dat is een Belgisch verschijnsel : hoe minder zij weten, hoe 
1 harder zij schreeuwen. 
1 _ Wat komt Boumibol hier doen ? 
I Waarschijnlijk hetzelfde als Albert met zijn Paola in Ame-
1 rika aan het doen zijn. 
1 _ Wat doen die in Amerika ? 
1 Naar recepties gaan. En misschien een exhibitie geven van 
I cha cha, waar zij in uitmunten. 
i — Hoe noemt men dat in officiële termen ? 
1 Belast zijn met een economische opdracht. 
I — Welke bekwaamheid moet men daarvoor hebben ? 
§ Geen enkele. ^ . j„„„i,t <> 
i _ Met hoevelen zijn zij in deze economische opdracht ? 
1 Albert staat aan het hoofd; hij heeft bij zich twee mimstere 
1 die hem zeggen wat hij moet doen en een gevolg van zes en 
I tvJnt 'g man Er zijn ook dames bij om Paola gezelschap te 
i houden. ^ . . 
i _ Wie betaalt de onkosten van deze reis 7 
I ° ' i ^ M B d ^ S - S e «id. nog een «cept le gehouden waar-

I ° " 7 a ! r r w r p l ! OP he. «tadhu.,. Da. wa. «r ge.eBe°l«M 
S van h r t veertigjarig bestaan van de Vlaamse frontsoldaten. Het 
I IZ T r i e ' " Ober en er was slechts één schepen om het dankbare 

I ™rTa^erSre; r t°achepencol lege daar naar de re-

I • ' " " r e r ' ï e n ' S S r ' . e b e M l . e n valt. m t noem. men in d.<-

I «ge termen c omwUle van de sex appeal», | 
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In de voorbije veertien dagen ging de aandacht vooral 
naar het parlementair debat over de regeringsverklaring. De 
vroede vaderen hebben voorwaar geen hoge toppen geschoren. 
Een kind kon voorzien dat Eyskens de meerderheid gemakkelijk 
achter zich zou krijgen en dit ontnam aan het debat In Kamer 
en Senaat iedere spanning. Noch Eyskens zelf, noch de sprekers 
van de socialistische oppositie brachten het verder dan vage 
verklaringen en algemeenheden. Wel Is het opgevallen dat Theo 
Lefèvre zich eens te meer alles behalve geestdriftig toonde te
genover de huidige koalitie. Het Is tevens niemand ontgaan dat 
de C.V.P. uitermate verdeeld is, verdeeldheid tussen de stands
organisaties en tussen de Vlamingen en de Franssprekenden. In 
christelijk-sindikale kringen wordt er verder gehengeld naar de 
vriendschap der socialisten; de liefde is echter niet wederkerig 
daar de socialisten hardnekkig blijven verklaren dat ze slechts 
na nieuwe verkiezingen bereid zijn, tot een regering toe te 
treden. En nieuwe verkiezingen zijn het allerlaatste waarnaar 
een C.V.P.-er, van welke opinie of schakering ook, verlangt. De 
sterkste aanval tegen het regeringsbeleid inzake talentelling 
kwam, zoals trouwens te verwachten was, van dhr Duvieusart. 
Deze en andere aanvallen hadden echter het voordeel dat 
Eyskens verplicht werd, zijn bedoelingen nader te omschrijven. 
Zo bleek dat de tekst van de regeringsverklaring terzake zand 
in de ogen der Vlamingen was; wanneer vóór einde 1962 geen 
wettelijke regeling voor het vraagstuk wordt gevonden, zal de 
talentelling dan plaats hebben. Begrijpelijkerwijze kun
nen Walen en Brusselaars het met een dergelijke regeling best 
vinden : wanneer zij door hard schreeuwen een definitieve op
lossing twee jaar kunnen opschorten, halen ze uiteindelijk toch 
nog hun slag thi""-

Zulüo ^.ijr^i, oiians weer, nu de Brusselse administratie 
door het gebruik van tweetalige formulieren voor de volkstelling 
toch een verkapte talentelling wil organlzeren : het verzet in 
Vlaanderen komt thans pas voor goed los. 

De persoonlijke verantwoordelijkheid van Eyskens terzake 
is zeer groot. Niet alleen miskent hij de werkelijke drijfveren 
van de Belgische politiek door het taaivraagstuk te degraderen 
tot een «faux problème », niet alleen laat hij als Vlaming zijn 
volk op een beslissend moment totaal in de steek, maar hij legt 
daarenboven op het Belgisch politiek leven een zeer zware 
tweejarige hipoteek die slechts na een uiterst verbeten strijd 
zal ingelost worden. Wijzelf zijn gerust in de afloop van deze 
strijd : in het gevecht rond de talentelling herwint het Vlaamse 
volk geleidelijk zijn zelfbewustzijn. Maar met hoge staatsman
kunst Ifèeft deze politiek van «après nous les mouches » niets 
te zien. 

Tijdens de parlementaire debatten is trouwens nog op een 
ander gebied gebleken, hoe nefast het « après nous les mouches » 
is. Hoe ver we met het schpolvergelijk afstaan van een wer
kelijke schoolvrede bleek uit de repliek van Theo Lefèvre en 
vooral uit de redevoering van Houben In de Senaat. De politie-
kers hebben sinds vijftien jaar geen enkel fundamenteel pro
bleem opgelost, ook het onderwijsprobleem niet. Ze hebben er 
zich mee vergenoegd, wat dieper in de zak van de belastingbe
taler te tasten en de beide rivaliserende onderwijsrichtingen te 
overladen met geld. Met schoolvrede heeft dat niets te maken. 
Het verrijkt hoogstens onze Belgische politieke folklore : in een 
Waalse gemeente rijdt dagelijks een bus vijftig kilometer om 
zegge en schriïvo ^•^•^•^ '̂̂ '̂-Ungen op te halen. 

Een paar benoemingen van eentalig-franssprekenden aan 
de Leuvense universiteit hebben grote verontwaardiging ver
wekt bij de Vlaamse opinie. Het sterkste staaltje van Leuvense 
fransdolheid is wel de benoeming van prof. dr. Malengreau tot 
secretaris-generaal der universiteit. Deze heer verklaarde nog 
onlangs dat het nederlands ongeschikt is voor wetenschappelijk 
onderzoek ! Deze en andere feiten verklaren voldoende hoe de 
V.V.B. er in geslaagd Is, ook linksgezinde Vlamingen te betrek
ken bij haar eerste algemeen kongres verleden zondag te Me-
chelen. 

Slechts ter gelegenheid van het bezoek van Boemibol en 
Sirikit uit Thailand heeft ons speurend oog nog iets van de 
unite nationale kunnen ontdekken : te Brugge werd, evengoed 
als te Namen, uitsluitend in het frans « vive Ie rol» en « vive la 
reine » geroepen vooral, zoals steeds bij dergelijke gelegenheden, 
door de nonnekens met dienst. 

Hoeft het ons te verbazen dat Albert er de voorkeur aan 
heeft gegeven, zijn Paola mee te tronen naar rustiger oorden ? 
Voor eenmaal niet c aux frais de la princesse », maar < la prin-
cesse a nos frais >. 

Referendum over apartheid 

OPNIEUW BOERENREPUBLIEK 
Op 5 oktober antiroordde het Zuidafrl-

kaanse klezerkorps op de vraag of de Cnle 
een republiek zou worden, dan wel al« 
grondwettelijke monarohle — onder de 
Britse kroon — zou blijven voortbestaan. 
Van de meer dan 1.700.000 kiezers kwamen 
ruim 90 % op, zodat dit referendum uit
groeide tot de belangrijkste politieke 
krachtproef die ooit In de Unie plaats
greep. Met een meerderheid van 74.580 
stemmen hebben de kiezers zich uitge
sproken voor de republiek. Algemeen 
wordt verwacht dat het toch nog wel even 
zal duren, vooraleer de republiek zal wor
den uitgeroepen. 

Bij het houden van dit referendum zat 
een dubbele bedoeling voorop : allereerst 
acht de Zuid-Afrikaanse premier — Dr. 
Verwoerd — dat de Unie als republiek 
meer armslag zal krijgen bij het voeren 
van de apartheidspolitiek en vervolgens 
moet de republiek helpen vermijden dat 
de Britse Zuid-Afrikanen verder blijven 
twijfelen tussen trouw aan de Unie en 
trouw aan de Britse Kroon. 

Bij de verkiezingsuitslag vallen alvast 
enkele dingen op. De steden zijn minder 
republikeins gezind dan het platteland, 
waar de oude wrok tegen Engeland om de 
Boerenoorlog van 1903 nog sterk naweriit. 
Nochtans bewijst de omvang der republi
keinse overwinning dat talrijke Britse 
Zuid-Afrikanen hun vertrouwen in Dr. 
Verwoerd hebben gesteld. Inderdaad heb
ben de « Natten » thas voor het eerst 
meer dan 50 ?ó van het kiezerskorps ach
ter zich. 

In de gegeven omstandigheden kan de
ze overwinning slechts uitgelegd worden 
als een vertrouwensvotum voor het natio
nalistisch apartheldsbeleld. Al te vaak 
wordt inderdaad vergeten dat talloze En
gelssprekende overtuigde voorstanders 
zijn van dit beleid ©n dat geen enkele 
Zuidafrikaanse partij — behalve de 
kommunistische — de «partheid niet in 
één of andere vorm op haar programma 
heeft. 

Men kent de gegevens van het vraag
stuk. In Zuid-Afrika bestaat een banke 
natie van circa 3.000.000 mensen. De ne
gers en kleuringen vormen 80 % van de 
bevolking der Unie. De blanke heeft een 
onvervreemdbare rechtstitel op de Zuid-
Afrikaanse grond : toen de eerste Hol
landse kolonisten van uit het zuiden over 
zee het land binnendrongen, was dit 
slechts bewoond door enkele Hottentotten 
en Bosjesmannen. De inval der Bantoes, 
uit het noorden en over land. is slechts 
later begonnen. De oorspronkelijke bevol
king werd over de kling gejaagd, niet 
door de blanken maar door de Bantoes. 

Drie miljoen blanken wensen hun te
huis op Afrikaanse bodem te bewaren en, 
wat meer is, ze wensen baas te blijven in 
dat huis. De tegenstanders der apartheid 
herleiden het ganse probleem tot een een
voudig rekensommetje : Iaat iedere inwo
ner van de Unie kiezen en Iaat dan de 
aldus gekozen demokratische meerderheid 
regeren. Dergelijke alcrobatie aan het de-
mokratisch zweefrek gaat wellicht op in 
Kongo of aan de Goudkust waar het 
handvol Europeanen dat afkerig is van 
een niet-blanke heerschappij, kan terug
trekken naar het Land van herkomst. Het 
vraagstuk van Zuid-Afrika is uniek : voor 
de blanke Zuid-Afrikaan is er elders ner
gens een <'-—•'-

De apar^^ueiuspolititk gaat uit van en
kele zeer eenvoudige vaststellingen : Zuid-
Afrika is zo groot als heel Europa, zonder 
Rusland. In een dergelijk land is er plaats 
te over om de verschillende rassen te 
scheiden in de ruimte en ieder ras zich-
zelfs ongehinderd te laten ontplooien. 

Deze ruimtelijke scheiding, met zelf
bestuur binnen de respektievelijke gebie
den, is de enig-mogelljke uitweg voor het 
rassenprobleem in de Unie. 

De betekenis van het referendum van 
5 oktober is dan ook, naast en boven een 
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republikeins credo, dit : dat de blanke 
Znld-Afrikaaa niet bereid is politieke ge
lijkstelling te verlenen aan niet-banken in 
de blanke gebieden omdat zulks de onder
gang zon zijn van de blanke beschaving 
in een land dat aan de blanke behoort en 
dat blJ gemaakt heeft tot wat het is. 

Men kan slechts hopen dat de Zuid-
afrlkaanse bewindslieden in een door 
zwarte rassenwaan bezeten kontinent nog 
de tijd zullen vinden om een verstandige 
rassenpolitiek, ontdaan van enkele min
der-gelukkige uitwassen, tot een goed ein
de te brengen. 

Uit Kongo blijft het nieuws in grote hoeveelheden toestro
men maar groot nieuws was er in de twee voorbije weken niet bij. 

De positie van Moboetoe is nu wel zeer sterk geworden. 
Einde der vorige maand, stuurde de kolonel zijn afgevaardigden 
door heel het land om de politici uit te nodigen naar een Ronde-
Tafelkonferentle te Leo. Tsjombé, die minder dan ooit bereid 
schijnt te zijn de Katangese rijkdommen te delen met de rest 
van Kongo, en Kalonji stelden echter zulke zware eisen dat de 
aanpak van in den beginne dreigde tg mislukken. Sindsdien 
echter namen de zaken voor Loemoemba een minder gunstige 
wending, o.m. door publieke stellingname van enkele M.N.C.-par-
lementsleden tegen hun leider; in die omstandigheden waren 
er andere wegen dan een RTK om uit het slop te geraken. 

Inmiddels had Kasa Voeboe te Leo de kommissarissen 
plechtig geïnstalleerd in aanwezigheid van het diplomatiek 
korps. Loemoemba bleef zich verder verbergen in zijn door UNO-
troepen zwaar bewaakte residentie. Verleden zondag verbrak hij 
zijn afzondering om een propagandatocht te maken langs enkele 
drankgelegenheden in de Europese wijk. Zijn voorliefde voor 
balkonredevoeringen bleek eens te meer, toen hij — letterlijk en 
figuurlijk van uit de hoogte — Moboetoe uitdaagde tot een 
tweegevecht. De kolonel liet zulks niet op zich zitten en eiste in 
een ultimatum aan de UNO dat het aanhoudingsmandaat tegen 
de (ex-?) premier zou worden uitgevoerd. De UNO is niet op 
deze eis ingegaan. Deze en andere publieke vermakelijkheden te 
Leo hebben er reeds talrijke Belgen van overtuigd dat het ogen
blik voor een terugkeer naar Kongo gekomen is. Dat zulks een 
nogal rooskleurige kijk op de zaken Is bewijzen inmiddels de 
feiten in Katanga. De regering Tsjombé en mét haar de Bel
gische officieren van «Katangese nationaliteit» blijken hoe 
langer hoe minder in staat te zijn het hoofd te bieden aan de 
opstand der Baloeba. Acht blanken betaalden zopas met hun 
leven te Kabalo de prijs voor deze onmacht. De ongunstige gang 
van zaken werkt de Katangese bewindslieden op de zenuwen : 
kort nadat de voorzitter van de Conakat verklaard had dat de 
Union Miniere moest genationaliseerd worden, richtte Tsjombé 
een uiterst scherpe brief aan de Belgische regering met nauw-
verholen dreigementen voor het geval België niet dadelijk zou 
overgaan tot officiële erkenning der Katangese regering. Alles 
wijst er op dat het Katangees avontuur wel eens anders zou 
kunnen aflopen dan volgens (Brussels) plan. 

Ferhat Abbas keerde, na een reis door China en Rusland, 
terug naar Tunis. Op de vooravond van het Algerijns debat in 
de UNO zijn de Noordafrikaanse nationalisten op verschillende 
fronten In de aanval gegaan : Boerguiba oefent druk uit door te 
verklaren dat hij instemt men eventuele Russische hulp en het 
FNL voert over gans het Algerijns grondgebied een grootscheeps 
bommenoffenslef. 

oveiigens uit Afrika het wekelijkse nieuws : de zoveelste 
staat werd onafhankelijk. In dit geval is het nieuws echter be
langrijk omdat het Nigeria betreft dat met zijn 38.000.000 in
woners veruit het grootste land van het zwarte kontinent is. 
Dat dit land aanleunt bij het Westen kan de verhoudingen in 
Afrika sterk wijzigen. 

Op de algemene UNO-vergadering te New-York gingen de 
neutralen over tot de aanval. Nehroe, Soekarno, Nasser, 
Nrkoemah en Tito dienden een resolutie waarbij ze aandrongen 
op een nieuwe top. Na een afleidingsmanoeuver van de Austra
liër Menzles en na een proceduregevecht trokken ze echter, tot 
grote opluchting zowel van de Russen als van de Amerikanen, 
hun resolutie in. De heer K inderdaad ziet het nut niet in van 
besprekingen met een man die nog slechts een maand presi
dentieel mandaat voor de boeg heeft, terwijl te Washinton de 
aandacht uitsluitend gaat naar de komende verkiezingen. De 
Verenigde Staten wonnen alvast één slag : de kandidatuur van 
kommunistisch China werd eens te meer verworpen, zij het met 
een slinkende meerderheid. Alhoewel K ogenschijnlijk met zijn 
aanvallen op Hammarskjoeld geen succes boekte, zal zijn Ame
rikaanse reis toch niet vruchteloos zijn : de Afro-Aziaten leen
den een gewillig oor aan zijn plannen voor reorganisatie van de 
UNO. En de Amerikaanse zin voor show bood hem de gelegen
heid, enkele nummertjes op het podium van de wereld ten beste, 
te geven. 

De Britse Labourpartlj, die sinds jaren haar energie be
steedt aan innerlijke twisten, heeft op het partljkongres te 
Scarborough de eenheid niet teruggevonden. De leider van de 
oppositie tegen Galtskell, de sindikalist Cousin, kreeg een meer
derheid achter zich voor een motie waarin eenzijdige atoom
ontwapening van Engeland werd geëist. De volgende dag coun
terde Galtskell door een meerderheid te vinden tegen de door 
Cousin verdedigde politiek van nationalisaties. 

En tenslotte : Nederland zal in 1961 de laatste politieke 
gevangene vrijlaten. Te dier gelegenheid werden cijfers gepu
bliceerd die met vrucht even aan de Belgische kunnen getoetst 
worden : 900 vonnissen wegens kollaboratie werden na de oor
log geveld. En sinds jaren krijgen talrijke politieke gevangenen 
toelating om de naweek In familiekring door te brengen 



•DE VOLKSUNIE - N' 20 - 15 OKTOBER '6Q 

WIE DICHT MEE ? 
Het succes van deze rubriek moet uiteindelijk zelfs een nederig man als 

uw aller Ernest naar het hoofd stijgen. Van heinde en verre Inderdaad lijn 
ontelbare koene dichters en dichteressen toegestroomd om hier, in ons aHer 
blad, het Vlaamse talensucces te beaingen. Momenteel voeren we dsrnkke on
derhandelingen met het Antwerps Sportpaleis om op een «ondag van vol
gende zomer een « Vlaamse Dichterdag n in deze Instelling te beleggen. Op 
het programma : gezamenlijk en individueel uitgalmen van vurige en be
rijmde strijdkreten. Waar reeds jarenlang door ernstige dagbladsehMjver» 
beweerd wordt dat het Sportpaleis daverde bij het gezang der ASZ-mbai-
ren, zal de « Vlaamse Dichterdag » voor dit trotse gebouw sieUig het einde 
betekenen ! 

In afwachting hieronder een zwakke echo van de wilde Noordertonen : 
A.V.N, te Lede : « Eruit met kompromis-voddebalen ! ». 
D.V.A. te Bosvoorde : « ook voor 't Volk en de tmst van De Smalle ! ». 
J.L. te Halle : " ontwaakt bende mossels en garnalen '. », 

Enkele uitzonderlijk-sterke karakters hebben zich beperkingen opge
legd bij het vieren der overwinning : 

VJ4.L. te Asse : « Door eendracht zullen we 't balen, t) 
ILS. ie Anderlecht : « en 't recept voor de Belgische kwalen ». 
M.D.S. te St. Amandsberg : (i hoe uit eendracht on« macht is te halen ». 

Het spelletje kruis ot munt heeft zich ditmaal wel zeer gewilUg geplooid 
naar de heimelijke bedoelingen van Emcst, want de treffer gaat naair B>us-
sel-Vlaamse-grond, en wel naar dhr T.v.v.B. voor deze wel zeer nuchtere doch 
even rake Limerick : 

In '60 telt men geen talen, 
ondanks het protest van de Walen. 
Dit eerste succes 
zij voor allen een les 
die met braafheid Vlaams recht wiHen halen ! 

Een eerste succes ! Maar inmiddels gaat de strijd verder en blijven w'e 
waakzaam. Van nil«tel moet afstel komen. Ondertossen grijpeji wij de pen 
om het nieuwste Brussels kneepje te lijf te gaan : 

De laatste \ ondst van de gieren 
— onwettige telformulieren 
in 't vlaams c« in 't frans — 
heeft geen enkele kans 

VLAAMSE POCK.ETS 
»'^i!f^^^^f9^^^^^^$^:^''^-9^^^^-^^)^^^^^^^'^^i^^:^^-^^-^:^f^ 

Oplossingen zoals steeds \oor donderdag a.s. p'a de redaktie. En opnieuw 
een Heideland voor wie, zoals wijlen Fran<{ Rent. met de Her den bastaoird 
kan verpletten. 

Uw dienstwillige Ernest. 

Vijf en dertig jaar 
V.E.V. BERICHTEN 

Het veertiendaags orgaan van het 
Vlaams • -EcoiMniiscI» • Verbond,- *̂  V.E.V.-
Berichten », bestaat thans 35 jaar. Om 
dit alleszins verheugende feit te vieren, 
heeft het V.E.V. op 30 september te Ant
werpen een stndiedag ingericht gewijd 
aan « de financiële en ekonomische pers 
en voorlichting in België ». 

Het verloop van deze dag heeft ons als 
Vlaamse nationalstcn Aoldoening kunnen 
schenken. 

De huidige hoofdredakteur van de 
n V.E.V.-BerlchUn » Dr. Frans Wildiers, 
herdacht in zijn openingswoord de pio
niers aan wier Vlaamse wilsvierkantigheid 
bet mitstaan van het V.E.V.-orgaan te 
danken was, in een tijd dat in België zeer 
weinig over ekonomische en financiële on
derwerpen In het Nederlands gepubliceerd 
werd. Het kost moeite om er ons thans 
nog rekenschap van te geven hoe zwaar 
de taak eigenlijk was van hen die 35 jaar 
geleden het ontstaan hebben gegeven aan 
de « V.E.V.-Berlchten ». 

Dr. Frans Wildiers verwees o.ni. naar 
Prof. Mlchlel Van Caeneghem, Floris Cou-
teele. Bene Careb, Octaaf Zeghers, e.a. 
Herman Vos heeft aan de V.E.V.-Berieh-
t«n meegewerkt, en Hubert Melis, die een 
tijdlang sekretaris van bet V.E.V. was. 
Wie de lijst van de medewerkers overloopt 
die gedurende deze 35 jaren in de « V.E.V.-
Berlchten I) gepubliceerd hebben, vindt een 
gro«t aantal namen zowel die van de hut-. 
dige éérste-minister als van lang verge
ten en ten gronde gerichte Vlamingen. 

De « V.E.V.-Berlchten » zijn gedurende 
die zeven lustrums uitgegroeid tot een 
degelijke moderne ekonomische publikatie, 
met gespecialiseerde rubrieken, met alge
mene bijdragen van ekonomische politic, 
beroepsvraagstnkken, wetenschappelijke en 
aktnde proUemen van het bedrijfsleven, 
enz. Het Is het orgaan van het Vlaams 
Ekmomlsch Verbond, maar zijn horizon is 
zo ruim dat ook nietrieden het met be>-
langst/dllng lezen. Het kan gerust de ver
gelijking doorstaan met soortgelijke pn-
bllkaties in het Frans. 

Deze vler<ng is voor ons echter een aan
leiding om niet alleen onze gelukwensen 
over te maken, maar ook om ons af te 
vragen wat het VX.V. over het algemeen 
betdient voor de Vlaamse gemeenschap. 

Het V.E.V. heeft als beroepsvereniging 
van Vlaamse zelfstandige zakenlui in de 
loop der jaren veel aan aanzien gewon
nen. Aanvankelijk was het een kern van 
enkele overtuigden. De In Vlaanderen ge
vestigde grote ondernemingen waren er 
geen lid van, op enkele uitzonderingen na, 
die iedereen kende : Gevaert en nog een 
paar andere. Thans zijn vele aanzienljke 
firma's Hd van bet V.E.V., vanaf de Bm-
flna tot nog andere aanzienlijke finan
ciële en industriële InstelUngen. Sommige 
Bektoren — de maritieme b.v., en de ko
lenmijnen en nog mkele andere — zijn 
nog niet met de vereiste nadruk vertegen
woordigd. Maar als een gemandateerde 
van het Vlaamse bedrijfsleven kan het 
VJE.V. met gezag optreden tegenover ge
lijk welke openbare of andere instantie. 

De binnendiensten van bet V.E.V. wer
den aanzienlijk uitgebreid. Ook wat dat 
betreft mag men tevreden zijn over het 
gepresteerde werk. 

Misschien heeft deze uitgroei als be
roepsvereniging het nastreven van ande
re doeleinden van het V.E.V. gehinderd. 

Directeuren en afgevaardigde beheerders 
van grote m.iritime ondernemingen, en 
andere grootbedrljven zijn lid geworden 
van het V.E.V., zonder dat ze hieruit de 
gevolgtrekking gehaald hebben dat ze nu 
ook met woord en daad zouden moeten 
bijdragen tot de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven. Het V.E.V. als dusdanig is 
niet aansprekelijk voor die lauwheid. Het 
gebruikt zeker al zijn overredingAracht 
om leden en sympatisanten te doen mee
werken aan zijn taak van Vlaamse be
wustwording. Maar die overredingskracht 
schiet wel eens te kort. 

Men hoort in Vlaanderen ook ongegron
de kritiek op het Vlaams Ekonomisch Ver
bond. Vele Vlamingen weten niet goed 
wat het V.E.V. is en wiL Het is een be
roepsvereniging van Vlaamse zakenlieden 
die dan op zekere hoogte ook Vlaams-be
wust zijn — dit bewustzijn vertoont graad-
verschillen — en die een sociale verplich
ting tegenover de gemeenschap erkennen. 
In feit is dit voor een standenorganisatie 
reeds een grote stap in de richting der 
Vlaamse strijdvaardigheid. Indien bv. ook 
de Vlaamse werknemers hetzelfde deden, 
mei dezelfde nadruk, van de Vlaamse Be
weging een heel eind verder staan. 

Het V.E,V. is geen organisme dat zelf 
zaken kan of mag doen, of ondernemingen 
oprichten, investeringen verrichten, enz. 
De Vlamingen die menen dat het V.E.V. 
aktiever zou kunnen deelnemen aan de 
Industrialisering van Vlaanderen, vergis
sen zich. Zowel de statuten als de beschik
bare werfcmidde)en van bet V.E.V. belet
ten zulks. 

Het V.E.V. kan op dat gebied wel stimu
lerend werken bij zijn leden, bij de over
heid en bij de openbare mening. Het doet 
zulks In feite ook. Zo de resultaten niet 
steeds aan de verwacbtingen beantwoor
den, ligt de schuld o.i. niet altijd bij het 
V.E.V. 

Wat er in het V.E.V. aan teleurstellende 
aspekten te ontdekken Is, hondt o.i. ener
zijds verband met het feit dat het een 
beroepsvereniging van werkgevers is en 
dus zekere beperidngen in zijn ekonomisch-
sociale doeleinden moet aanvaarden. 

Anderzijds heeft de uitgroei van het 
V.E.V. soms de strijdlust Wj sommige ge
wone leden en kaderleden, niet bevorderd. 
Het V.E.V. heeft bepaalde afspraken met 
bet i< Verbond der Belgische Nijverheid ». 
Van het standpunt van de werking als be
roepsvereniging is deze samenwerking ge
wettigd en doeltreffend. Het VJB.N. heeft 
geen nadelige invloed gehad op het 
Vlaamse bewuste karakter van bet V.E.V. 

Het omgekeerde is waar : het V.B.N. 
heeft een in^>anning gedaan om althans 
in zijn uiteifijk optreden de Vlamingen 
te eerbiedigen. Maar toch hebben de kon
takten met de topfigrnren van het Bel
gisch bedrijfsleven het kilmaat van het 
T.E.V. soms minder strijdlustig gemaakt. 
Daarbij mag men niet vergeten dat het 
V.E.V. niet ontsnapt is aan de algemene 
afkoeling van de Vlaamse strijdbaarheid 
na 1944. Wie teen het V.E.y. van de on
dergang gered heeft, stelde als Vlaming 

(Lees door blz. 8) 

Sedert een paar jaar Is de Lim
burgse uitgeverij Heideland zeer 
aktief op het Vlaamse boekenfront. 
Ze publiceerde verschillende Inte
ressante werken en bracht onder 
meer de keurboeken der Nobelprijs
winnaars op de markt. De uitgeverij 
Heideland is jong. Ze durft. Ze 
neemt risikos. En het doet ons dan 
ook plezier vast te stellen dat één 
der boeiendste Initiatieven van deze 
uitgeverij een groot succes is gewor
den. Namelijk de uitgave van een 
steeds aangroeiende reeks Vlaamse 
pocketboeken. 

Toen in het najaar 1959 de eerste 
serie Vlaamse pockets verscheen 
(de uitgeverij zorgde bij die gele
genheid voor een denderende recep
tie waarop al onze belangrijkste 
auteurs waren uitgenodigd), was de 
ontvangst méér dan bevredigend. 
Zowel in de pers als bij het grote 
publiek. 

In dat verband maakte de beken
de letterkundige Albert Westerlinck 
volgende opmerkingen : «Het be
langrijkste initiatief in de wereld 
van het Vlaamse boek lijkt ons de 
kreatle van een reeks Vlaamse Po
ckets door de firma Heideland uit 
Hasselt. Wij zullen met heel wat 
nieuwsgierigheid het verdere ver
loop van deze onderneming volgen 
omdat ze voor de ruimere versprei
ding van het literair-hoogstaande 
Vlaamse boek in de brede massa en 
voor de verbetering van de estheti
sche smaak bij het ruime publiek, 
van groot belang is. De uitgave van 
» ulk werk in pocketvorm bewijst 
dat de uitgever kulturele bekomme
ring heeft.» 

Raymond Brulez voegde daar aan 
toe : «Heideland bracht pockets op 
de markt die, qua stoffelijke verzor
ging, gerust de vergelijking kunnen 
doorstaan met gelijkaardige reali
saties van boven de Moerdijk. Voor 
zijn Vlaamse pockets heeft Heide
land zich een breed arbeidsveld af
gebakend. De bedoeling is boeken 
van blijvende betekenis te brengen 
op het gebied van de literatuur, 
schone kunsten, wetenschap, his
toriografie, ekonomische weten
schappen en folklore. De keuze die 
tot hiertoe gedaan werd bewijst dat 
het hier niet gaat om een loze be
lofte. Onder deze pockets komt 
geen enkele eendagsvlieg voor ». 

Bij dit alles moet worden aange
stipt dat de pockets van Heideland 
In een behoefte voorzien, omdat ze 
de Zuidnederlandse letterkunde 
niet alleen grotere verspreidings
mogelijkheden bieden, maar tevens 
heel wat vergeten werk opnieuw 
een kans geven. Als voorbeeld kun
nen gerust de « Keurbladzijden » 
uit het werk van Hugo Verriest 
gelden, samengesteld door Filip 
De Pillecijn. 

Het is dan ook niet te verwon
deren dat Anton Van Duinkerken 
zegde dat dank zij het Vlaamse 
pocketboek ons volk de kans krijgt 
zijn eigen schrijvers te leren ken
nen. 

Laten we nu eventjes kijken wat 
de pockets van Heideland ons 
reeds gebracht of nog te brengen 
hebben. De eerste acht deeltjes (te 
verkrijgen voor de civiele prijs van 
vijf-en-twintig frank; dubbelnum
mers vijf-en-veertig) waren voor
al gewijd aan oudere of reeds over
leden schrijvers. Naast de reeds ge
noemde Keurbladzijden van Ver
riest verschenen : « Daar is een 
Mens Verdronken! van de populaire 
Ernest Claes, « 't Bolleken > van 
onze grote naturalist Cytiel Buysse, 
« De Wereld Gaat Stralend Open » 
van de veel te vroeg gestorven sin-
Joor Lode Zielens, « Vertellingen 
van de Rechter » iiit de beroeps-
aktiViteit van de magistraat Au
gust Van Cauwelaert, een onmis
baar « Gezellebrevler > samenge
steld door Bert Ranke en tenslotte 
« Mijnheer Snepvangers » van Lode 
Baekelmans, de markantste schil
der van de Antwerpse kleine bur
gerij en van 't havenkwartier, en 
een bundel Vlaamse balladen, door 
Bert Decorte samengelezen onder 
de titel : « Van Heer Halewijn tot 
Vrouw Griese ». 

De volgende reeks van acht boek
jes valt op door de verscheidenheid. 

Om te beginnen brengt Johan 
Daisne in « Zien en Zijn » een film-
pocket met zestien volbladillustra-
tles, waarin een keuze werd gedaan 
uit de vijftig beste en slechtste 
films van de laatste jaren. Naast 
een Grieks reisverhaal « Odysseus 
Acherna » van Mamix Gijsen, is 
ook Raymond Herreman aan het 
woord met zijn veelgelezen « Boek
uiltjes », kleine, dagelijkse kroniek-
jes over de noden van menden en 
boeken. « Eeuwige Muziek », een 
inleiding tot de orkestmuziek van 
de befaamde musicoloog Jules Van 
Ackere wordt afgewisseld door een 
essay van Jozef Muls over •<; Mem-
ling, de laat-Gotische Droom », 
waarin zo maar eventjes 48 blad
zijden reprodukties van 't werk van 
deze grote primitieve schilder voor
komen. Buiten Walschap's « Wereld 
van Soo Moereman > werd Edward 
Vermeulen, ofte de Westvlaamse 
volksschrijver « Warden Oom », 
niet vergeten met « De Zwarte Pok
ken », terwijl een minder herdrukt 
en tevens pessimistisch boek uit de 
vroegste periode van Felix Timmer-
IXians « Schemeringen van de 
Dood » opnieuw in de aktualiteit 
werd geplaatst. 

De derde serie van nummers 17 
tot 24 telt maar twee romans : het 
tljdsdokument van tussen de twee 
oorlogen « De Zondebok » van Paul 
Lebeau en « De Stille Man > waar
mee Albert Van Hoogenbemt inder
tijd de Staatsprijs voor het proza 
veroverde. 

De rest is echter rijk genoeg om 
er te blijven bij stil staan : « Lente 
Jn de Woestijn », een boeiend reis
verslag van de geestige Gaston 
Durnez over het leven in het Jood
se land. " Gedicht en Omgedicht 3-, 
een bilan van Vlaamse vertalingen 
uit de wereldpoëzie, opgesteld door 
Bert Decorte. « Onze Taal $•, een 
keur uit de bijdragen over onze taal 
door de onderhoudende en... be
treurde Jan Grauls een halve eeuw 
lang in vele dag- en weekbladen 
gepubliceerd. « Het Zien en Genie
ten van Schilderkunst », ofte esthe

tische problemen behandeld voor 
een niet-deskundig publiek door^ 
doctor Stubbe. « Vlamingen », eenj 
bundel dagbladartikelen over vier-i 
en-twintig Vlaamse schrijvers (vanj 
Conscience tot Westerlinck), ge-3 
schreven door de Nederlandse spe-̂  
clalist van onze letterkunde Antonf 
Van Duinkerken. En dan één dezeii 
publikaties die de betekenis van dtf. 
pockets duidelijker dan veel woor-j 
den onderlijnt, het nummer 22 ge-« 
titeld < Journalistiek », dat de veeU 
zijdigheld, ook op het gebied van' 
de pers, van onze unieke dichteii' 
Karel Van De Woestijn e onderi 
lijnt. ^ 

Wat hebben we nu in de komen'»^ 
de weken van de Heidelandse poc4 
kets te verwachten ? Twee schep^ 
pende prozawerken : de omge-̂  
werkte « Ruitentikker n van deê 
eigenaardige en weerspannige Mar-, 
cei Matthijs en « De Weerlozen «; 
een dramatisch verhaaJ van Valeeai 
Van Kerkhove over jonge menser^ 
die in de al te snelle evolutie varï 
deze tijd het noorden kwijtrakenj 
Verder een studie over de Neder-^ 
landse dichter Hendrik Marsman' 
door René Verbeeck en « TTrea' 
Zuid », drie dozijn ontmoetingen.' 
met Vlaamse schrijvers (Van E's-̂  
schot, over Gijsen en Telrlinck, 
naar Hugo Claus en Ivo Michlels), 
beschreven door Garmt Stuiveling.^ 
Gaston Halsberghe richt zijrt 
'< Zoeklicht op het Oude Athene >, 
Bernard Kemp verzamelde In « Ge-*' 
zelles Ondicht » het voor zijn tij<:̂  
ongemeen kleurrijk en levendig 
proza van de Westvlaamse priester 
en Bert Ranke bezorgde in « Mijn 
Moeder was een Heilige Vrouw > da 
mooiste verzen die vele generaties 
van Vlaamse dichters over hun' 
moeder hebben geschreven. 

Uit dit overzicht blijkt dat dé 
pockets van Heideland reeds een 
va.ste (en onvervangbare) plaats In 
onze Nederlandse literaire wereld 
hebben ingenomen en meer nog dat 
zij voor deze wereld een definittev© 
aanwinst betekenen. 

JOHAN MICHAEL 
DAUTZENBERG 

Xu.ssen de letterkundigen die na de Omwenteling van 1830 de Vlaamsn 
Beweging gestalte en richting hebben gegeven, nam Dantzenber; een be^ 
langrijke plaats in. 

Dautzenberg werd geboren te Heerle (Nederlands Limburg) In 1808. Hij 
heeft zijn geboortedorp in menig gemoed^ijk vers bezongen. In 1826 trwk bij, 
als sekretaris van graaf Belderbosch, naar Parijs waar bij verbleef tot WJ 
de dood van zijn moeder. Achtereenvolgens werd hij hnipleraar te Heerïft 
te Maastricht, te Bergen en te Doornik om tenslotte, op voorspraak vav 
graaf Dum<mceau, leraar in de franse taal te worden te Gent. 

Hij was een overtuigd Orangist en dat verklaart dan o.m. waarom wel 
hein na de Omwenteling tot 1839 terugvinden als goevemeur der klind«|reB. 
van graaf Dumonceau. Vanaf 1839 was hij in dienst der Sodét* Génétale en 
bracht het daar tot een belangrijk ambt. 

Het letterkundig werk van Dautzenberg onderscheidt zieta vooral dooit 
een streven naar vervolmaking van taal, stijl en ritme. Hij was een overtuigd 
voorstander der metrische dichtvormen die hij — een der eersten, zoniet d« 
eerste — meesterlijk beheerste. 

Hij was een voornaam en keurig man, het prototype weilicbt van dei 
(( Brusselse Vlamingen » die in de hoofdstad steeds waardig doch beslist dh 
Vlaamse aanwezigheid hebben beklemtoond. 

Hij schreef een (( Beknopte prosodie der Nederlandse Spraak n en gafV 
samen met P. Van Duyge, een « Volksleesboek » uit. Zijn nagelaten gedlcb-
ten werden In 1869 uitgegeven door zijn schoonzoon, Frans De Cort. 

Hij was één der voornaamste bewerkers van de Nederlandse Xaalkongres' 
sen en legde te Brussel, samen met zijn boezemvrienden H. Baadaln en F. 
Van Duyse, de grondslagen van het Willemsfonds. 

ODE AAN VLAANDEREN 
Zie 'k diep soviber op 't lot mijner (jehroederen scJiaar, 
O, dan prangt me de smart jamTnerlih hart en geest : 
Diep zonk het geslacht, dat vroeger, 
Zoo verheven stond. 

Toen nog Vlaanderens taal, zuiver en ongemengd, 
Schrihvol klonk den tiran, die ze verkrachten -wov, 
Toen 't land en de spraak geheiligd 
En hemind was hij ovd en jong : 

Toen 't Vlaamsch lied zich verhief tegen den frantchetl Kind, 
Toen 't goudlaken alhier dracht van den lande wat, 
Toen woonde op den vrijen bodem 
Een geslacht dat begraven ligt. 

Waant niet zonen te zijn dezes verlieten volks; 
Bastaards zijt ge voorwaar, fier op een treemden tooi, 
Uw eigene taal, de glorie 
Des verledenen, kent ge niet. 

Slechte- één land is op aard, waar men de moedertaal 
Smaad^ol onder 't gezwets eener uitheemsche dooft; 
Ook nadert de wraak des hemel» 
En verzwonden is 't ééne land 1 

I 
.4 
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Eerherstel voor onze Vervolgden 
Het Vlaamse volk m een braaf on leer argeM-̂ s volk Braaf nmd-,1 h^t j 

rehoren goedheid het verfijnde bedrog der anti-VIaamse bent ' d r fn i . ^ , ? ' ' ' ' " =""''-
de plak iwaait, niet voldoende vermoedt. *^»a-i'nse bent, die In dit land nog sUeJa^ 

Argeloos, omdat het maar al te gemakkeliik teloof hcfhf , , « i.„. 
dig spel de, tegenstanders, dat er In b e S d e scroomte f i l ^ ; / " .^^ ""^n" ' ' ^'^^' 
deren, Ie verminderen en zelfs verdachiTmaken ^ " " ' °"^ ' • " ' ^^ ^^^""^ 

VERZUIM 
Geach(e Rcdaktie, 

Geen enkele krant heefi vermeld dat de 
Harmonie van de Normaalsohool van He-
rhelen-aan-de-Maas op de jongste IJzer
bedevaart opgetreden is omdat het dit 
Jaar jidst 80 jaar geleden was dat de IJzer-
hdd Cnsters xijn einddiploma als onder
wijzer haalde aan die Normaalschooi te 
Mechelen aau-de-Maas. Het was een juist 
rebaar van het bestuur van het kollege en 
4e Xonnaalschool te Mechelen-aan-de-
lla«s, gebaar dat wij studiemakkers van 
wijlen Cuslers zeer op prijs gesteld heb-
Iien. 

J V - Hassdt. 
Hed WiJ hebben In een vorig nummer 

het gebaar van de Nonnaalschool te Me-
ehelen-aan-de-Meas naer waarde geschat. 
Wij kunnen dus alleen maar onze lof nog 
•en« hernieuwen Niet alle kolleges In 
Vlaanderen denken er aan hun oud-sUi-
tfenten, vechtend In de eerste geledeî -en 
Tan ds Vlaamse strijd, op tijd en stond en 
pasaend te herdenken. 

JONG EN OUD 
Geachte Redaktie, 

Met ve^ iM^ngsteUing heb Ik het de
bet H Ond en Jong » en de jongste twee 
Bununers van de Volksunie gevolgd. Ik ga 
akkoord met hetgeen erover geschreven 
werd maar wens een paar aanvallingen 
te geven. 

AVanneer men spreekt over de ouderen, 
denken velen ten onrechte aan de Incivie-
ke» Bijlange niet alle inciviekeo waren 
Bationabsten Zeer velen waxen ersati-

natlonalisten, die maar bij het VN.V. 
kwamen toen deze partij een machts
positie bekleedde. Die zeer talrijk* 
groep zit nn opnieuw blJ rfe heersende 
partijen, hoofdzakelijk bij de CVP., die 
na onverbiddelijk de repressie op touw te 
hebben gezet en 1« hebben uitgewerkt, op 
een wijze die Kroestsjef moeilijk loa ver
beteren het plotseling over een heej an
dere boeg gooide en deze Inclvl^en be
gon aan te lokken. Maar wie moet van 
die ooriogsprefKeurs iets verwachten I 
Hun overlopen van het V.N.V. naar de 
CVP. is volkomen normaal Zij blijven 
konsekwent met zichzelf. Zij kiezen altijd 
de partij die de macht heeft en vanwaar 
ze voordelen kunnen krijgen. 

Een andere groep zijn d« marginale 
V.N V. kiezers van vroeger. Zij kozen voor 
populaire personen als Dcclercq, Butaye en 
anderen. Door het feit dat er een plotse
linge breuk kwam tussen het vooroorlogs 
en naoorlogs nationalisme en dat hmi 
kandidaat weg was, vielen zlJ grotendeels 
af Ook daar is niets abnormaals aan. 

Blijft het vooroorlogs kader Dat is In 
overgrote mate trouw gebleven aan de 
Vlaams-nationale Idee en aan de daaruit 
logisch volgoide taktlek, de Vlaams-na-
tionale partij. He ken praktisch alle nog: 
levrende ond-pariementairen van het 
Vlaams Nationaal Verbond. De renegaten 
Leemans en Costers vinden slechts steun 
bij een Bert D'Haese (die thans naar zijn 
zwijgzaamheid te oordelen zijn vergissing 
schijnt in te zien) en bij een Mr. Borgl-
non, die echter ook durft beweren dat In 
de periode tussen de twee wereldoorlogen 
beter geen Vlaams-nationale partij zon be
staan hebben. Hij houdt er nn eenmaal 
van cavaKer seul te spelen 

Maar wat zon de naoorlogse generatie 
zich om dit alles al ie zeer bekommeren? 
Zij heeft het ergste achter de rug en 
schonere tijden voor de boeg. 

Welke oprechte Vlaanasgezmde — laat 
staan Vlaama nationalist — zon thans nu 
hij andermaal de CVJ*. aan het werk 
ziet, nog durven beweren dat de Vlaamse 
Beweging verder kan doorgezet worden 
tenzij door een Vlaams nationale partij ? 

Onze üjd Is geen tijd meer voor kerste
kinderen. 

EJl. - Antwerpen. 
Red We zullen de raad van onze kor-

respondent volgen en oma aan de afvalli
gen niet te erg storen. Ook na '14-18 heeft 
«flechts een gedeelte van de akUvnsten nog 
verder gewerkt De Vlaamse strijd Is niet 
K> gemakkelijk en elechta de sterksten 
hemden vol 

MARGARINE EN BOTER 
Geachte Redaktiesekretarls, 

In een vorige brief schreef een lezer 
dat de BMU. niet even hatelijk zou ge
weest zijn als vdie andere firma's die na 
de jongste oorlog it aangebranden » wei
gerden op te nemen. Mij werd In 1958 
nog een bewijs van het getrouw gevraagd 
hl die firma toen Ik mijn kandidatuur 
voor een betrekking stelde. En toen tk 
dat bewijs loa kreeg, werd Ik nog afg&-
enauwd omwille van mijn « verleden » en 
Ik kreeg geen kam ! 

MV. - Anvrieeht. 
Red. Wij keane» de firma met en heb

ben tieide briefschrijvers aan het woord 
willen laten Beide zullen wel gelijk heb
ben, daar hun zaak niet door dezelfde per
soon zal behandeld zijn 

VLAAMSE VRIENDEN 
UIT KONGO (V.V.K.) 
UJST. DER 

GEWESTELIJK SEKRET^RI^TEN 

West-Vlaandeien : Dhr. De Coster 
Huize Fnedland. Waterloostraat, 
Heist-Dulnbei gen. 

Oost-Vlaandeien : 
Gent : CV. Van Spejbroeck Brus

selse stgw, 277, Gentbrugge 
St Niklaas : M. Van Landeghem, 

Hoge Akkerstr. 209, St Nik -Waas. 
Aalst-Dendermonde : R. Van den 

Broeck, Essestr. 60, Impe-biJ-Lede 

Antwerpen : K. Van Marcke, 
Mechelse Steenweg, 32, Antwerpen 

Turnhout-Geel-Mol : A Otten, 
Hiuze den Hoorn, Zoersel 

Limburg : 
St. Truiden-Hasselt : Gil Claes, 

Leopoldstraat, 5, St Truiden. 

Brabant : 
Leuven : J. DevleeschouTver, 

Tiense Steenweg, 239, Leuven 
Brussel : P. Herroelen, Poplimont-

laan, 70, Jette-Brussel 9. 

4e KNUPPELin'iH/(NENKOT 

WAALSE LEIBAND 
In het kadertje naast de titel van 

het blad haalden we een uittreksel 
aan uit het artikel « Krachten en 
tegenkrachten in Vlaanderen s ver
schenen in de bundel < Nederlandse 
Fig:nren 2 » (p. 22) waar Prof. Geyl 
het had over vooraanstaande Vlaam
se socialisten, die in gesprekken met 
hem, hun Noordnederlandse part i j
genoot, toegaven dat sij te uitslui
tend aan de Waalse leiband lopen. 

In hetzelfde hoofdstuk, zelfde 
bladzijde schrijft Prof. P. Geyl : 
€ Het is niet alleen de materialis
tische traditie van Anseele, het is 
vooral de vete met de Katoheken, 
het beklemmend en verlammend 
besef van in Maanderen een min
derheid te zijn (zij het een sterke) 
en dus niet zonder de Waalse par
tijgenoten te kunnen. Maar het re
sultaat is zoals een partijlid intel
lectueel het mig mtdrnkte : «zij 
bebben de Vlaamse zaak aan de 
Ratoheken cadeau gedaan, en dat is 
een ramp voor Vlaanderen en een 
ramp voor het sociaüsme ». 

ONS 6« NATIONAAL KONGRES 
GENT, 13 NOVEMBER 1960 ! 

Hier volgt in grote trekken het 
programma van het nationaal kon-
gres van de Volksunie te Gent, op 
zondag 13 november e k 

Te 10 30 uur 
verzameling van alle au tos aan 
het gemeentehuis van St Amands-
berg om vandaaruit een machtige 
propagandastoet t« vormen, die 
doorheen de voornaamste straten 
van Gent zal rijden 

Te 14 uur • 
verschillende referaten in de loka
len « Roeland J . Korte Kruisstraat, 
3, Gent. 

Te 17 uur : 
algemene slotvergadering onder 
vorzitterschap van Dr Wouters 
met als émge spreker volksverte
genwoordiger Frans van der Eist, 
algemeen voorzitter van de partij . 
Eerst* optreden van het Volks
unie-Muziekkorps van Antwerpen 
al.v. Wim Maes. 

Voor alle nadere inhchtingen : W. 
Maes, Lanteernhofstraat, 28, Borger
hout (tel. : 39 92.06). 

Het inrichtend komitee van het 
kongres bestaat nlt Rudl Van der 
Paal, Ir. Oskar Renard, Ir. Guido 
Deroo, De Wit, Herman Bosmans, 
Wim Maes, Jos de Moor, Bob Maes, 
Jaak Steegman» 

MEDEDELINGEN VAN DE 

VLAAMSE KRING- ANTWERPEN, 

Zondag, 30 dezer te 11.30 uur in 
de kerk van de Heilige Theresia-
Luithagen (Mortsel) • Heilige Mis ter 
nagedachtenis van wijlen Bruno De 
Winter, sticht-er van het weekblad 
<"t Pallieterke» en van ide overleden 
bestuursleden dr jur Marcel Usé en 
gemeenteraadslid Jos De Groof Kan
selredenaar • Pater dr. van de Wal-
le, O P 

Donderdag, 10 november te 21 uur 
(vooravond varv Wapenstilstand, 
wettelijke verlofdag) . groot LUS-
TRUMBAL van de Vlaamse Knng-
Antwerpen met de medewerking van 
het bekend Gents orkest Paul 
Rutger > en het Zuid-Afrikaans duet 
Frans en Dora van Glel-Proost. Toe
gangsprijs : 30 Fr. Kaarten kunnen 
op voorhand besteld worden bij 
Kunsthandel « 't Karveel», Kerkstr., 
&7, Antwerpen (tel. : 35 S9 91). 

De vele duivelse machinaties, leeds aan 
wend om het Vlaamse volk van zijn ware 
en heerlijke, enige natuurlijke lotsbestem-
mmg verwijderd te houden zijn zo ma-
chiavellstische kwaadwillig en sjuw, dat de 
oningewijde, niet zo klaarziende niassa er 
In loopt 

De hoogste gezagsdragers helpen daar
aan steeds gretig mee, zij wanen zich daar
bij dan nog voorbeeldige patriotten Na 
1918 beschikten wij over een schaie dur
vende Vlaamse mannen die na vier Jaaf, 
In de voorste frontlmies te hebben gestaan 
en vier Jaar lang, aan den hjve onder
vonden, wat het wou zeggen Vlammg te 
zijn Ook ziJ werden gepaaid met beloften 
van gelijkheid in rechte en in feite Ook 
deze belofte was een leugen Maar de 
bedrogenen van toen predikten geen ge-
diüd, maar gingen hun cgen stoute 
Vlaams nationale weg ZiJ kozen kordaat 
de eigen weg toen ze ondervonden dat de 
meest plechtige beloften niet meer dan 
vuig bedrog waren Zo handelöi mannen 

Zo was ook de frontbeweging witstaan 
en nadien de ProntpartiJ, uit 
de ervarmg, dat van hogerhand mets 
te verwachten was, zelfs met na de 
gebrachte offers, dat het officiële België 
steeds meineed pleegt tegenover Vlaande
ren en rekent, op de snullige gedvweë ge
latenheid van de Vlaamse massa 

Vooral ook, dat het rekent <* de lemmen-
de Invloed der piofiterende kleurpartijpoll-
f ekers Dus moest er gerekend worden op 
eigen kracht en eigen politieke macht. 
Alles, wat tussen de periode 1918-1940 ten 
goede tot stand kwam Is gerijpt, opgezet 
en ontsproten aan de dadendrang van het 
Vlaams-Nationalisme 

Zonder d* oorlog, met de steeds groei
ende Invloed van de Vlaams-Nationalisten 
ware dit land thans een voorbeeld vaj 
saamhorigheid door federalisme. Maar de 
Vlaamshaters nog steeds behept met een 
door niets gewettigde geest van superiori
teit, kregen na 44 VTije hand en ze vier
den hun haat bot, tegen die durvers, die 
in dit land een ander, beter klimaat had
den willen scheppen De oorlog taracht de 
giote verearring, maar sindsdien leerden 
wij, dat iedereen zich mag vergisJBen, hier 
te lande te Londen en te Lunoges, TMAÏ 
dat ditzelfde recht aan strijdende Vlamin
gen de ergste veivolgmgen. broodroof en 
zelfs het leven l?n ko^n-n 

WIJ Mcien cchtei, aa^ oooi oiiz« .uiea 
maUge voormannen geen enkele laakbare 
daad gesteld werd en de schoonste bedoe
lingen steeds hun enige drijfveer waren 
Het grauw van de straat werd tegen hen 
opgezweept het plebs, dat van niets be
nul heef*, maar steeds de geschiedenis is 
daar om het te Ijewijzen, gereed is als er 
te roven en te stelen valt Nadien, als 
't kwaad is geschied en weer terug, lang
zaam, zeer langzaam 't gezond verstand 
de bovenhand haalt, komt men aanschul 
ven voor uw genegenlieid 

Als t te laat is komt men achter iiw 
lijkbaar om te delen in de achting, d -
men dan toch weer verdient nietwear Jff 
Van Hoof ' Weinigen hebben de zelfstan 
dige moed van een Willem Elsschot — 
geen kommimist want hij koos Volks
unie ' — die een moord een moord noem
de, ook, toen allen laf meehuhden in het 
haatkoor 

Er was volgens ae kleüipruijer. geen 
Vlaamse Bewegmg meei nodig na 1944. 
Maar thans blijkt, door de vele vraag-
s uliken, die zich stellen, dat meer daa 
ooit Vlaanderen zich te weer moet stel
len. Men heeft het Vlaams Nationalisme 
dodelijk willen treffen Allen hielpen mee, 
zo rood, geel als blauw en geen Craey-
bccksen of Cauwelaerts waren mans ge
noeg Om halt te roepen tot hen die von
nisten. 

Voor deze laatsten zijn nog steeds de 
hoogste posten. Volksvijanden als Ganshof 

VAN EEN BARON... DE GEEN VIAANS KON 

Van der Meersch of een Merchlers vct-
den nog door Vlaamse meerdertieidsstem-
men tot minister verheven Vlaamse voor
mannen heeft men de mond gesnoerd door 
vonnissen, die een referendum, in t Vlaam
se land alleen yeker niet zou bekrachti
gen Het geringe aantal meelopers te«-
wille van de bijval dan nog met de koer?-
patnoUen-kliek is daar om dit te beve<5fl-
gen 

Wanneer eisen de Vlamingen hun lei
ders terug ? 

Wanneer is er geen ^aats meer In 
\ laanderen voor hen dte onze taal en kul-
tunr verachten ' 

Wanneer wordt glj tamme schapen weer 
kerels ? 

Wanneer «et de argeloM Vlaming ein-
dehjk klaar In het bedrog der kleorpar-
tijcn-yrofitcurs ? 

Waaneer bUjft gij eindehjk trouw aan 
uw Vlaamse afkomst en wordt gij weer 
fier te rijn wat gij rijt. Vlaming nieta 
meer maar leker niets minder. 

Waaneer schopt gij door uw stem de be
delaars om Vlaams recht bulten, om met 
ons de rtjiening aan te bieden van 13« 
jaar vemedcring en bedrog 7 

WANNEEB, WANXEER? 
Wat*. 

DE KOP VAN DE WEEK 

iOF : BARON GÜILLAUME WERD DE GIDS VAN DE KONING VAN THAILAND.J 

taaier sStracke 
En daarmee gaat men pater 

Stracke weer eens holdisen. Niet 
omdat hij bijna vijfentachtig jaar 
is, maar wel in verband met de 
matigheidsbeweging. Neen, die 
Jieeft hij nu wel niet gesticht, maar 
hij heeft zijn medebroeder pater 
Maas ertoe aangezet, In Vlaanderen 
te ijveren tegen het drankmisbruik. 
Hij heeft dat gedaan, in die wel
haast legendarische tijd van vóór 
1914, omdat hij inzag dat er geen 
hoger geestelijk leven, en ook geen 
gezond stoffelijk l»estaan mogelijk 
was \ooT een volk — en dan pie-
ries voor de arbeiders In Vlaande
ren — dat zijn troost, en de verge
telheid voor zijn ellende, zoekt m 
de drank. De syndikale vrijgestel
den die thans maar al te licht 
schimpen op de « flaminganten » 
die zogezegd blind waren voor het 
sociaal probleem, vergeten, of beb
ben nooit geweten (wie zegt het 
hun ?), dat iemand als pater 
Stracke door zijn toespraak en zijn 
brochure over « Arm Vlaanderen », 
vóór 1914, een wegbereider was voor 
een waarachtige Vlaamse vader
landsliefde, nationaal en sociaal. 
Voor pater Stracke, die de ellende 
van de proletariers uit zijn eigen 
volk kon vergelijken bij het lot van 
de armoelijders uit menig Europees 
land (flaminganten zijn bekrompen 
dorpspolitiekers, die niet verder 
zien dan de schaduw van hun 
dorpstorentje . nog zo 'n refreint
je !) — voor pater Stracke zelf 
bleef het niet bij woorden, toen 
niet en later niet. Hij ijverde in 
1914-1918 mee voor het Akü^isÊoe, 
dat « oorlogskind der Vlaamse Be
weging », naar het woord van Lo-
dewijk DosfeL Hij trok naar de 
kampen van de Z 4 B in Duitsland, 
de armsten onder de vcrplicht-
tewerkgestelden in Duitsland, waar 
hij priester en Vlaming was. Hij 
* triomfeerde » na, die oorlog in 
een proces voor het Gentse essisen-
hof, waar men hem royaal tot drie 
jaar opsluiting veroordeelde. Wie 
er de kans toe heeft, bekijke de 
oude foto maar eens van de prin-
sebjke jezniet Stracke tossen gen
darmen ! Toen hij alt het kot 
kwam — waar hij zijn tijd niet 
verloren had — stichtte hij het 
Ruusbroeekgenootschap. 

Hij schreef, gaf voordrachten, 
(wat 'n spreker !) verkondigde de 
oude glorie van het Dietse vader
land, bad, en leed (in stilte) voor 
het Vlaanderen van na. Na de 
tweede wereldoorlog, in de ellende 
van de repressie, werd hij nog meer 
dan vroeger een vader voor de ver
drukten en de verlatenen. Wat 
heeft hij ellende van aDe aard ge
zien, wat heeft hij getroost en GE
HOLPEN ! 

Laten de Vlamingen niet vergeien 
dat er onder hen nog een waar
achtig groot man LEEFT ! 

G. V. B. 
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KAHTON BERIMGEN 
Het kantonnaal bestuur heeft tijdens 

haar laatste bljeenkamst In aanwezigheid 
van Ir. Clem Oolemont enkele poeltlev» 
actiepunten besproken. 

Vriend Juul Balcaen heeft d« leiding 
van de V.M.O. op zich genomen. Zoala 
voorgenomen brachten de bestuursledea 
weer enkele nieuwe abonnementen bin
nen. 

De werking in dit kanton verlot^t zeer 
voorbeeldig ea bij elke vergadering groeit 
het aantal aktleve propagandisten. 

Bij de volgende bijeenkomst verwachten 
we stellig de leden van Leopoldsburg die 
we thans niet zagen. 

BORGERHOUT 
Op 3 oktober had weerom onze maan

delijkse ledenvergadering plaats, deze 
maal was de belangstelling buitengewoon 
groot daar niemand minder dan Mter Hu
go Schiltz onze gast was. 

Nadat de voorzitter Fer. Geei-ts de ver
gadering geopend had, en C.O.O.-Ud Mevr. 
Raets ons het verslag der vorige vergade
ring had voorgelezen, werd het woord ver
leend aan Mter H. Schiltz, die vooi-al de 
sociale problemen van de Vlaamse bewe
ging belichtte, waaronder de werkloosheid 
In Vlaanderen, de steun van overheids
wege verleend aan de zwaar-Industrie In 
Wallonië, terwijl het indtistrie arm» 
Vlaanderen het moet stellen met steeds 
hernieuwde beloften. Deze uiteenzetting 
heeft ons allen (in zoverre dit nog nodig 
was) In de overtuiging gesterkt dat we 
niet alleen de Nationale, maar ook de So
ciale belangen van ons volk verdedigen, 
dat onze strijd, een strijd is voor een fifV 
en welvarend volk, in een Federale staat. 

Tot slot werd nog medegedeeld door ge
meenteraadslid Juul Dillen, dat het « Ak-
tlecomité Herman Van den Reeck » de 
bevestiging heeft bekomen van het ge
meentebestuur, dat In onze gemeente, bin
nen afzienbare tijd een nieuwe straat zou 
genoemd worden naar deze, blJ de verbo
den Ouldensporenvlermg in 1920 gevallen 
Jonge Idealist, HERMAN VAN DEN 
REBCK. 

BRUGGE 
GROOTS ZANGFEEST 

Zondag 30 oktober a.s. 19 u. stipt WIL
LEM DE MEYER-AVOND onder het mot
to « Van de zee tot In de hel » in « ONS 
HUIS », St. Olarastraat «7, BRUGGE. 

K<»te toespraak door Prof. J.J DAM
ERE, Voorzitter Davldsfonds Brugge. 

Optreden van het R. Vereman&koor 
0.1 V. Roger Reruwe. 

Algemene toegangsprijs : 10 F. 
Kaarten vooraf verkrijgbaar : St. Clara-

ilraat 80, Brugge. 

BRUSSEL 
Duizenden vlugsclu'iften « Is dat rege

ren? » werden avond na avcmd in volle 
8tadscent«im rondgedragen, samen met 
ruim" M.'OÖO oproepen (S.O.S.) van het 
Vlaams Aktlekomitee. 

De gemeenten Haren en Neder-over-
Heembeek, die verpletterd worden onder 
de verfranslng van Brussel-stad, waartoe 
Bij God-weet-waarom behoren, worden 
grondig l)ewerkt 

r 

verbeidde weekblad. De pi'opagandlsten 
zullen het al3 hun Volksunie-plicht be
schouwen een groot aantal abonnementen 
te rekruteren. 

DEiNZE-NEVELE 
De distriktraad komt regelmatig om d« 

maand bijeen. In de laatste maanden 
werden duizenden strooibiljetten gebusb. 
Zonder veel lawaai, wordt hier aanhou
dend doorgewerkt, onze positie steeds ste
viger uitgebouwd. Onze beste dank voop 
de vele propagandisten die uren vrije tijd 
aan dit werk besteden. 

Langs deze weg doen wij een waxm be
roep op de vele nieuwe lezers van De 
Volksunie, om op hun beurt, vrienden te 
overtuigen, zich op het blad te abonne
ren. Zo versterken wij onze macht. Zo 
verscherpen wij onze aanvalskracht. 

Brossen. 

EVERE 
Het nieuws dat ons blad thans week

blad geworden is, werd ook In deze, feite
lijk nog zeer gave Vlaamse gemeente, 
met blijdschap onthaald. Het aantal abon
nementen dat er op minder dan één Jaar 
tijd bijna verzesvoudigd werd, zal in deze 
gemeente nog opgedreven worden. Om 
daartoe bij te dragen zullen nogmaals 
proefnummers van « De Volksunie » ver
stuurd worden; dit dank zij de financiële 
hulp van Inwoners uit Evere. 

GENK 
De Vlaamse Kring Limburg richt haar 

1ste bal in te Waterschei-Genk op later-
dag 26 november te 20 uur. 

Alle Limburgse nationalisten notaren 
deze datum en spreken aldaar af. 

DEURNE 
De afdeling houdt haar algemene leden

vergadering op 17 oktober om 8,30 uur in 
het lokaal e Nieuwe Oamot », Camotsiraat 
Antwerpen. Spreker : Karel Dillen. 

Ook nlet-leden zijn welkom. 

DENDERLEEUW 

V.M.0. GENT 

Zaterdagavond 19 november smulpartij 
voor leden en sympatisanten van de 
Volksunie uit het Dendergewest. 

Wim Jorissen houdt de tafelrede. 
Meer nieuws hierover krijgt U in ons 

volgend nummer. 

DIKSMUIDE 
De kameraden worden herinnerd aan 

de belangrijke vergadering van zondag löe 
dezer maand, in het «f VLAAMS HUIS » 
bij Leo De Vreese en vi-iendelijk vei-zocht 
stip* om 10 uur aanwezig te zijn. 

Tijdens het afhandelen van de agenda 
zal Adv. Van In komen spreken over de 
Jeroom-Leuridan herdenking welke ver
moedelijk op 20 november zal plaats heb
ben, 

VLAAMSE-VBIENDENKRING 
UIT DE WESTHOEK 

Deze kring richt zijn llefdadigheldsfeest 
In op zaterdag 3 december aanstaande; 
begin 20 uur. 

De kameraden en simpatisanten wor
den verzocht om daadwerkelijke medewer
king tot het verzekesren van nog een gro
ter bijval dan verleden Jaar en zullen dan 
ook van nu af aan Ijveren voor he plaat
sen van een groot aantal toegangkaarten. 

Het feest vindt plaats in de vermaarde 
c TIROL » zaal te ESEN en zal opgeluis
terd worden door een flink orkest en de 
toneelgroep uit Brugge. 

Meer bijzonderheden in volgend num
mer van het blad. 
DOM VAN ASSCHE HERDENKING 

Gaat telken jaar door op de laatste zon
dag van oktober (dit Jaar dus op 30 okto-
ber)' in de St. Pietersabdij te STEEN-
BRUGGE. Begin te 10 uur. 

De kameraden van Koksijde, De Panne, 
uit Veume-Ambacht, Dlksmulde en ver
der, worden vriendelijk verzocht in kara
vaan te rijden. 
ABONNEMENTENSLAG 

Moet absoluut meer beslist en met 
MEER IJVER aangepakt en doorgedreven. 

Op de vergadering van 18 dezer, te Dlks
mulde zullen bijzondere onderrichtingen 
gegeven worden. 

Sedert Jaren wordt op ledere vergade
ring over de mogelijkheid gesproken, tot 
vervelens to«i voor het bekomen van een 
WEEKBLAD. Thans komt het Eo lang 

Dat het bewegingsnieuws regelmatig ge
lezen wordt door onze abonnenten is op
nieuw bewezen door de talrijke vragen die 
ons gesteld werden betreffende de nala
tigheid van vorig nummer, waarin de 
V.M.O. Gent zijn aktivlteit niet vermeldde. 
Het doet ons genoegen te horen dat er 
spanning bestaat bij onze mensen om te 
weten waar er gewerkt en hoe er gerea
geerd wordt. Wanneer er nu enkele van 
die nieuwsgierige overtuigden zich bij onze 
gelederen kwamen voegen dan zouden ze 
verwonderd zijn gekonfronteerd te worden 
met de stijgende belangstelling waarin de 
Volksunie zich in gelijk welke gemeente 
mag verheugen. Gebi-uik makend van de 
laatste regenloze zondagen « de weermaker 
Is met ons » waren we achtereenvolgens in 
Balegem, Ledeberg en Aalter. De verkoop 
was in de drie gemeenten goed in aanmer
king genomen, hun ligging en hun aantal 
Inwoners, In Balegem en Aalter zeer goed 
zelfs. Wel ondervinden we dat er plaatse
lijke C.V.P. desDoten zijn zoals de burge
meester van Aalter wanneer hij ook geen 
weigering durft uitspreken zoals dat ke
reltje van Landegem, ons toch een beper
king oplegde door maar toelating te ver
lenen vanaf 11 uur. 

Ze kunnen hun machteloze woede deels 
ontsproten door een onklaar geraakte keu
tel alleen nog op zulke kleinzieUge wijze 
uitleven. Of dit de opgang van de Volks-
tmie stuiten zal is een andere vraag ? Wij 
zijn overtuigd van niet, daarvan getuigen 
en ons stijgend sukses bij de mensen en 
de volgehouden werking. De belangsteUing 
voor onze. in ieder druk bewoonde straat 
gehouden, blitzmeeting is telkens zo groot, 
de als het ware, vragende blikken van de 
toehoorders zo dwingend, dat wi] meer dan 
eens moeite hebben om op te houden. Wie 
zei er dat de mensen geen oolitieke ne-
langstelllng meer hebben? Er is echter 
wat de gi-ote politieke partijen betreft een 
verlangen waar te nemen van hun volge
lingen, naar Iets nieuws, iets jongs en 
durvends zoals de Volksunie, Iets zoals onze 
partij waarvan het dlnamlsme oowekkend 
werkt bl] de massa. Daarom ook is het 
nodig dat wij verder de bevolking voor-
Uchten en dat we onze kolportages van 
dorp tot dorp uitbreiden 

Houzee. 
Die van Gent, 

GENTS NIEUWS 
Het was wel enigzins met sparming dat 

we uitzagen naar de ookomst voor onze 
eerste meeting die we dit najaar in zaal 
Roeland belegden op zaterdag 17 september 
J.1. Het was ook de eerste maal dat we de 
proef waagden door onze meeting met 
strooibriefjes aan te kondigen. We bezit
ten natuurUjk geen leger klaplooers zoals 
de C.V.P. en de B.S P., die telkens ver
plicht aanwezig zijn wanneer een der gi-ote 
of kleine manltoe's komt spreken. We kun
nen ons ook niet verheugen een voorlich
tingsvergadering te koppelen aan een va-
rleteitsavond of te vullen met het optreden 
van een klown of goochelaar. Dat 
laten we over aan Lefèwe b.v. die in het 
gezelschap van een goochelaar op zijn 
plaats is. Neen wanneer wij de man uit de 
straat bewegen om naar een van onze 
meetings te komen, dan wint hij bij ons 
geen prijsje van een tombola, maar krijgt 
hij de waarheid te horen, en wordt hem 
bijgebracht hoe het politiek moet of niet 
mag. Welnu op die basis vertrokken, kregen 
we een goed gevulde zaal in de Roeland 
en stelden we viast dat ruim 2/3 der aan
wezigen nieuwe gezichten waren, die met 
aandacht de spreekbeurten van Dr. Leo 
Wouters en Mr. Frans Van der Eist volg
den. Uitweiden over hetgeen belde spre
kers behandelden zullen we thans niet 
doen. Zeggen we echter dat beiden onze 
toehoorders wisten te boelen, dat we dagen 
later nog hun lof door de nieuwe WJgeko-
mett hoorden zingen. De lodruk (Üe ea 

Leo Wouters en Frans Van. der Eist op n 
september nage!at«i hebben is voor vele 
een openbaring geworden. Er waren dan 
ook gieen gedirigeerde toejuichers nodig 
zoals het bij de kleuriwlltieke partijen 
schering en Inslag is om hen een applaus 
te bezorgen.. Daaraan alleen kon men de 
Instemming van het gehoor meten. Spre
ken we dan nog niet van de daadwerke
lijke medewerking door de financiële steun 
die gemobiliseerd werd, 

SINT PIETERSBANDEN 
Op de elfde Jaa*lljkae bijeenkomst te 

Lourdes-Oostakker, op zondag 16 dezer, 
worden, na toespraak door Mr Van Dieren 
om 10 uur, de afgestorvenen : Dr Jan 
Grauls (Gent), Oscar de Jonge (Lede), J. 
de Beul (Dendermonde), Frans Wymeersch 
(Sint-Nlklaas), Mevr. De Oelder-Maes (St. 
Amandsberg) e.a. piëteitsvol herdacht In 
de Uis te 11 u. Preek door Prof. Dr. M. 
Brauns S.J. 

Medevoelenden, Inzonderheid Uit Oost-
Vlaanderen, die geen persoonlijk bericht 
zouden hebben ontvangen, worden hierbij 
beleefd uitgenodigd. 

GENT 
BEELDHOUWER 
FRANS TINEL - HULDE 

Frans Tinel werd 65. En onfler voor
zitterschap van Dr. FlUp de Pillecijn zal 
deze volkse kunstenaar, die omwille van 
zijn natlonalLsUsche beginselen op geen 
erkenning van officiële Instantie» moest 
rekenen, een grootse hulde gebracht wor
den op 29 oktober. 

Sekretariaat : « De Warande », Maalte-
brugpark. Gent (tel. : 22.58.78). 

GOOIK 
Op zondag 30 oktober te 19.30 uur in de 

zaal «De Vrede » Dorp, richt Jong-Boeren-
front een groot dansfeest In waarop rlJ 
alle Vlamingen uit het omliggende uitno
digen om met hen een aangename avond 
door te brengen. 

HAMME 
Op zaterdag 22 oktober Arrondlssemen-

tele Algemene Vergadering, om 20 uur, 
zaal : Hertog van Lotharingen, Markt, 6. 

Gastspreker ! WIm Jorissen, Algemeen 
Sekretaris. 

Daarna gezellig samenzijn. 

KANTON HAUE 
AFDELING DWORP 

Zaterdag 24 septMnber hadden we de 
eerste vergadering van het seizoen. Na een 
korte dodwihulde aan O.Lt. Degieef, on
langs overleden In Katanga werd een 
schema voor onze wtoterwerking bespro
ken en opgesteld, een paar nieuwe leden 
werden ingeschreven en de volgende leden 
vergadering vastgesteld op zaterdag 29 ok
tober 20 uur in ons gewoon lokaal. 

Vermeldenswaardig is ook het feit dat 
onlangs te St. Pleters Leeuw een vaste 
kern in wei-king trad en wij zijn er van 
overtuigd dat deze kleine vastbesloten 
groep weldra zal uitgroeien tot een vol
waardige afdeling 

KORTRIJK 
De kontaktontmoethig van 9 oktober 

1.1. welke plaa<« had onder leiding van 
pixjvinclaai sekretaris Mr, Van In werd 
een sukses. 

Vele der uitgenodigde gemeenten waren 
vertegenwoordigd door één of méér afge
vaardigden, zo dat de opkomst bulten ver
wachting was, waarover de provinciaal 
sekretaris zijn tevredenheid uitdrukte. 

Na een Inleidend woord van kameraad 
J. Gadevne uit Wevelgem, die de organi
satie der vergadering on zich genomen 
had, werd het woord verleend aan Mlr. 
Van In die de taak uitstippelde voor de 
aanwezigen op arrondissementeel vlak. 

Stichten en uitbouwen op alle gemeen
ten, van kernen; werving van leden; pro
pageren van ons blad « De Volksunie » 
maar vooral het opdrijven van het leaers-
taL 

Tot slot werd een errondissem.entsraad 
samengesteld, uitgebreid met een drietal 
Jongeren; welke voorlopig de leiding zul
len waarnemen. 

Bewust van hun taak als Vt nationalis
ten en de plichten er aan verbonden afls 
Volksunieërs is de vergadering ulteenge-
gaan met de beste plannen voor de toe
komst. 

Met ernst wordt thans de aktle aange
vat in 't Kortrijkse. We honen ten stel
ligste Op de roedewerking van al wie VI. 
nationaal voelt en wil medestrijden onder 
de leus « Vlaand«-en Eerst ». 

J, Q. 

LIEDEKERKE 
Waar is der OudTen fierheid nu geva

ren : aan dit gezegde denken wij even te
rug, wanneer wij, in het licht van onze 
hedendaagse strijd voor de ontvoogding 
van ons geliefd Vlaamse volk, het heden 
vergelllken aan de glansperiode van voor 
de ooi-log 1940. 

Even stond het gewest Liedekerke aan 
de spits in het Arrondissement Bttiwsel 
voor wat organlsaie, activiteit en strijd
vaardigheid betnrf. 

Veel is er sedertdien veranderd; de on
genadige renressie heeft onze vroegere 
strijders zwaar gHroffen en... helaas veel 
uitgeschakeld; de meeste anderen hebben 
noodgedwongen de naar buitenult gerichte 
werking moeten laten varen maar blijven 
In hun hart trouw aan hun Ideaal waar
voor zo zoveel gestevden en geleden heb
ben. 

WIJ mogen dit gerust verklaren omdat 
we weten dat de vroegere nationalistische 
geest, stil maar Inwendig goed Is geble
ven. 

Nu, in deae tijd er een Jonge strijd- , 
vaardige « Vlaanderen eerst » — partij In 
volle opgang Is die de goedkeuring van 
alle oudere kampers kan genieten, nu 
past het, dat onze vroegere vrienden zich 
bezinnen. 

De Volksunie, als nieuwe hoop, treedt 
aan als de bijzondere verdedigster van 
alles wat voordeel aan ons volk brengen 
kan, de strijd van tegenwoordig gevoerd 
door radikale Vlamingen is gericht tegen 
al diegenen die onze Vlaamse mensen met 
valse leuzen willen blijven misleiden. 

Het wordt hoog tijd, dat ons gewest, in 
de huidige strijd zijn vroegere standing 
verovere. 

Terwijl een nieuwe gi-oep Jonge mensen 
zich dag in, dag uit, Inspannen om ons 
aller Ideaal Ingang te doen vinden bij de 
brede volkslagen, past het dat ze op de 
stille medewerking en STEUN van de ou
deren kunnen rekenen. 

Met het oog op de aanstaande verkie
zingen, die wellicht vroeger dan verwacht 
zullen komen, is het nodig dat we alles 
in het werk stellen om een stevig fiont 
te vormen dat In staat la, ook in ons ge^ 
west, de weg aan de leugens en bedrog te 
versperren waarmee ons volk gepest wordt. 

De eed van trouw aan Vlaanderen, afge
legd aan het graf onzer helden te Dlks
mulde kan of mag niet vals zijn, wij hou
den van geen partij, wier voorzitter het 
verklaarde na het neerhalen van de groot
se IJzertoren «t hij ligt er en hij ligt er 
maar goed ». 

Zo 'n partij die zich in verkiezingsstrijd 
voorstelt als « het zwaard van Vlaande
ren » doch eens aan het roer, Vlaanderen 
laatst plaatst, kunnen wij m geweten niet 
trouw bijven — ons kristelijk en Vlaams 
gevoel moet daartegen in opstand komen. 

Op het ogenblik dat ons strljdorgaan 
een weekblad zal worden, roepen wij alle 
goeddenkenden op om met volle kracht te 
zorgen dat de aan.staande verkiezingen het 
sukses worden dat wij allen wensen. 

Dan wordt het « Vlaanderen Eerst ». 
RD. 

D A M E S , 
u wenst pels, 
een bontjasje 

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

W. C L A Y K E N S • N E V E N 

Oudergemselaan 328 Etterbeek-Brus. 
Tel. : 48.37.01 

Alle Inlichtingen op verzoek. 

MOLENBEEK-JETTE 
A.N.Z. « KERN n 

Als voorbereiding van het 3de Provin
ciaal Lentezangfeest van 23 april 1961 te 
Brussel richt de afdeling « Brussel-Noord » 
« Kern » Molenbeek-Jette van het A.N.Z. 
een WIES PEE ZANGAVOND In op za
terdag 22 oktober e.k. te 20 uur in de 
feestzaal van het Administratief Centrum 
van de gemeente Jette, Vanderschriek-
straat 102, te St. Pieters-Jette. 

Wie het entoesiasme van dirigent en 
toondichter Wies Pee kent zal zeker niet 
twijfelen aan het sukses van deze avond. 

Treden verder op : de Volkskunstgroep 
De Garve en de Blauwvoetvendels -
Brussel. 

Toegangsprijs : 15 P. - kinderen en 
Jeugdgroepen 5 F. 

Trams : 9, 11, 14, 16, 88. 

Wie In LEUVEN de BIER-1 
KELDER niet bezocht, vun In T 
LEUVEN niet (Oude Markt, 22). 
Oude Markt 22 Is ONZE bier-1 
kelder. 

Algemeen agent voor BelglB : f 
ABTS, Steenweg op Tienen, 94, | 
Korbeek-Lo. 
Opgepast voor namaak DORT ! 

HET WITTE PAARD 
Wandellngenstraat , 14, te Leu
ven. 
Passend aangenaam lokaal voor 
vergaderingen en klubs. 
Beste dranken tegen matige I 
prijzen. 

NEDEROVERHEEMBEEK 
Na Haren, dat reeds een paar maanden 

geledien aan de beurt kwam, werd thans 
het grotendeels Vlaams gebleven Neder-
overheembeek, dat feitelijk eerder bij Vil
voorde hoort, maar in 1921 door de toen
malige unitaire partijen opgeofferd werd 
aan het hongerige fi-ansklljonlame — 
maar daarover spreekt de Pourquol-Pas 
niet! — overspoeld met de Volksunie Be-
reldwilligen verzorgden er onze propa
ganda door bijna 3000 bladen van hul» 
tot huls rond te dragen. 

OVERMAAS 
DANK 

Wij danken langs deze weg Ie lezers, 
die onze oproep om boeken voor Over
maas hebben beantwooi-d. Dank zij hen 
kon weer een honderdtal Nederlandse 
boeken over de biblloteken van de streek 
verspreid worden. 

Wie nog gelezen boeken heeft liggen en 
zich daar wil van cmtdoen, kan ze nuttig 
besteden, door ze te schenken aan de bi
blloteken van het Vlaamse — maar fel 
Ijedreigde — Land van Ovwnaas. Geef 
uw pakken af op een der Bhderstaand» 
adressen : 
Antwerpen : Stappaerts, Bosdulfstoaat 14; 
Gent : Boekhandel Oranje, Nederkouter 

19. 
Bnissel : Volksunie, M. Lemonnierlaan 82. 

Beste dank en vergeet niet duldell|k op 
het pak te vennelden : « Voor Over-
Overmaas ». 

SCHAARBEEK 
In afwachting dat de Vlaamse vereni

gingen ook hier, buiten alle godsdienstige 
en filozofische verschillen om, het prach
tige voorbeeld van andere voorsteden vol
gen, maken wij het terrein rijp door d« 
kiezerslijsten uit te pluizen en de Inwo
ners van Vlaamse oorsprong, ons blad toe 
te zenden. 

Schaarbeek is veel Vlaamser dan velen 
zich inbeeden. Het komt er alleen op aan 
deze Vlamingen te doen inzien dat ze 
enkel door samenwerking In Vlaamse ver
enigingen grote voordelen kunnen beha
len. Wie aansluit bij unitaire verenigingen 
en partijen is echter op voorhand verlo
ren. Een oprechte vlaamsgezlnde kan het 
daar onmogelijk uithouden. 

r Zeer grote keus 

GLAZEN EN JMONTUREN 
— Gratis voor verzekerden — 

GEDIPLOMEERD OPTIEKER 

WALTER ROLAND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

— Telefoon 35.86.62 — 

10 % korting 
op vertoon dezer advertentie 
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Licht en Schaduw 
Verheugend aan het kongres van de 

VolksheweErinsr was het feit dat het zich 
thans ondubbelzinnig uitgesproken heeft 
voor federalisme. Sinds een paar jaar 
heeft de Vlaimse Volksbeweging heel wat 
we? afgelegd en ondertussen werd eerst 
Aoorzichtig thans ten \olle dit kernpunt 
van het Volksunieprogram overgenomen 
en \ ooropgesteld. 

Eveneens verheugend i-, liet feit dat ook 
enkele linksen thans toetraden. Zij ver
tegenwoordigen natuurijk niet hun par
tij, en zelfs maar kleine groepjes, maar ook 
aan de rechtse kant is dat zo. De Volks
beweging omvat nu echter onderscheidene 
groepen zodat het groepje dat de Volks
beweging wilde gebruüeü als dekmantel 
om een tweede K verruiming i' in de 

C.V.P. door te \oeren bij volgende Ter» 
kiezing het niet gemakkelijk zal hebben. 
En «o komt de Vlaamse Volksbeweging 
geleidelijk aan op een beter pad. 

Heel waL deelnemers beklaagden er zich 
anderzijds over dat op het kongres her
haaldelijk sprake was van liberalen, so
cialisten en katolieken en nooit over 
Vlaams-nationalisten, die er toch in meer
derheid waren. 

Zij moeten zich daarover niet bij ons 
beklagen. Wij zitten niet in de Volksbewe
ging. Zo wij daar wel inzaten zou het 
niet waar geweest zijn ! Is de Volksunie 
geen traditionele Belgische partij , zij is 
dan toch de enige die traditioneel Vlaams 
i.-i. 

NAGELS met KOPPEN 

j5ewe^m^ólevet\^ 
PROVINCIALE KADERDAG TE 

ANTWERPEN 

Zondag, 30 dezer te 15 uur heeft 
te Antwerpen in de lokalen « Pe te r 
Benoit », Frankr i jk le i , 8, een BUI
TENGEWOON BELANGRIJKE 
PROVINCIALE KADERDAG plaa ts , 
waarop dienen aanwezig te zijn 
alle le idende e lementen van de 
par t i j ui t de liele provincie. 

He t p rog ramma voorziet een 
overzicht van de politieke toes tand 
door Reimond Mat theyssens . een 
belangrijk re feraa t over de o rgan i 
satie van de afdelingen door Rudi 
Van der Paal , een a lgemene be
spreking, liet samenste l len van een 
provinciaal komitee en de ver to-
aing van de Landdagf i lm 1960 (St. 
Kwin tens -Lenn ik ) . Volksvertegen
woordiger F r a n s van der Eist en 
Drs Wim Jorissen zullen de kader -
dag bijwonen, zodat deze on tmoe
t ing zal ui tgroeien tot de be lang
ri jkste k o n t a k t n a m e die ooit in de 
provincie Antwerpen heeft p l aa t s 
gehad. 

STEENOKKERZEEL -

NEDERBOKKERZEEL • 

DIEGEM - ZAVENTEM -

NOSSEGEM 
Sedert elk gezin in deze gemeoiten ons 

blad cmtving, .siaan de verwachtingen 
hoog. Velen iujn lot de oveituiging geko
men da t C V P , B.SP. en Liberale par
tij verderfelijk a j n voor onze welvatt. 
Zij hebben bijgedi-agen tot de toe^taad, 
die xaaakt de Vlaanderen miljarden mm-
dei' verdient per jaar dan Wallonië 

lEKERTJES 

TWEETALIGE JUFFROUW 19 j . zoekt 
plaats verkO(^)ster m handelszaak omstr 
Antwerpen. Schrijv. V W S bureel blad. 

GEVRAAGD vr. hulp m huishoud, met 
i schoolg kinderen vr G.ANSE DAG (met 
blijven slapend kmderwas Grote was 
gaat uitJKandid. liefst omg Gent. Schrijv. 
Buysse. Schooldreef 32. Gentbrugge (tel 
09.2513 84). 

Degelijke weAvrouw gevraagd voor ie
dere donderdagnamiddag in modem ap
partement. Goed loon en waardering ge
waarborgd. Zich aan bieden 's woensdags-
nainiddags bij Torfs, A. Lambiottcnstraat 
Schaarbeek. Traras 59. 60. 63, 74. 90, 133. 
TroUeybus 54 of Bus 29. 

Belaugr. fabri. en import van wiioon-
heids- en onderboudsprodukten vr, in het 
Vlaamse land voortverkopers depothou-
ders. Schrijven bur. blad. 

Juffr. 26 j , wenst betrek, hu'.p-
huishoudster (half time) Brussel 
of omgeving Schrijven kan. blad 
DT.B. 

0^2^ 
Kleine Veerle verwelkomde haar bi-oerje 

H«-wig in het gezm Marcel Van Kersch-
; vond-Wageman. 

Bij Emmanuel PuUeman-De Smet *e 
Lede, een trouwe lezer \-an ons blad werd 
een zevende kindje geboren met de s a a m 
vaa Hüde. 

Aan de gelukkige ouders een hwte jyk 
proficiat. 

Zij hinderen door hun dubbelzinnigheid 
dat het Vlaamse geld, de Vlaamso werk
kracht en de Vlaam,se ondeS'nemingszm 
«ikel aan Vlaa-mse arbeiders, middenstan
ders en ambachtheden zouden ten goede 
komen. Zij aanvaarden dat onze msnan-
nmgen steeds overgeheveld warden in 
vieemde zakken, want ze durven zich niet 
verzetten tegen de konstruktiefoui, waar
onder dit land reeds 130 Jaar hjdt. Alleen 
de Volksunie streeft naar het herstellen 
van deze fout, want zij alleen eist dat 
Vlaanderen baas zou worden in eigen za
ken, dank zij het federalisme. 

MECHELEN 
Op de di-uk bezochie vergadering van 

donderdag 6 oktober gaf de heer Van de 
Werf, die zich door ambtsbezigheden als 
voorzitter dient terug te trekken, een 
overzicht van de geschiedenis van de 
Volksunie m het arrondissement Meche-
len en, nodigde de aanwezigen uit de heef 
ingenieiu' Renaid tot nieuwe vooi-zitter 
aan te s./ellen. Nadat dit voorstel met al
gemene stemmen was goedgekeurd, zette 
de heer Renard dadelijk de weikmg van 
het winterseizoen uiteen. Om oe banden 
tussen de leden nauwei- toe t-e halen zal 
in de toekomfct op de 1ste woensdag van 
elke maand een ledenvergadenng worden 
gehouden waarop de te nemen initiatieven 
zullen besproken worden. Van 16 oktober 
a l zullen iedere zondagmorgen kolpca-tage-
tochten worden ingericht, voorbtel dat 
geehtdiiftig door de aanwezigen werd ont/-
haald. Bomem weid als eerste doelwit lui-
gekozen. Verder zal meer aanaacht wor
den hesteed aan de Volksimie-jongeren, de 
leden — en abonnementenwerving, de 
hiusDezoeken, enz. 

Bijzonder verheugend was dat de aan
wezige leden spontaan aanvaaidden hun 
steentje bij te dragen en de eeisie takan-
verdeimg liep vlot van sapel. Een leven
dige gedachen — witseluig en een lorsige 
Vlaam.se Leeuw besloten dezfe vergadermg 
die een mooie waarooi-g \oor de onmiddel
lijke toekomst iiilioiidt. 

BERCHEM 

Donderdag , 20 dezer te 20.30 uur 
r i ch t de afdeling Berchem \ a n de 
Volksunie een belangri jke voorlich-
t ings \ e rgader ing in, waarop he t 
oword zal gevoerd worden door 
ovlksvertegenwoordiger F r a n s v a a 
de r Eist, oud-volksver tegenwoordi-
ger Dr Rik Ballet en gemeen te -
laads l id Carlo Kelners. 

Deze bi jeenkomst heeft p l aa t s in 
h e t lokaal « Rubens », S ta t i e s t r aa t , 
175, Berchem. 

Alle leden en s impa t i san len wor
den daa r stellig vet wacht . 

BRABAMT 
KONGRES IN GENT OP 13 NOVEMBEB 
1960 

Xieniaiid \ergete deie belangrijke da
tum. Zekere nationalist uit Brabant moet 
aanwezig zijn te Gent 1 

UKKEL • ST - GILLIS - VORST 
stelseimaiig worden d e ^ belangiijke 

voorsteden van Brussel met <ms blad be
werkt en zulks niet zonder bijval. Wat 
het aantal abonnementen betreft slaan 
zij een zeer goede figuur en het aaron-
dissementsbestuur is besloten een hijzaa-
dere aandach-„ aan deze gemeenten te 
wijden. De krachten zijn hier voo.-oan-
aen om bij de komende verkiezingen ver
rassende iius'.agen te bereiken 

VILVOORDE 
Wist u aat het kanton zich klaar maakt 

voor de s injd ? 
Zeer veie individuele kontakten werden 

er gelegd, vruchtdi'agend zijn deze reeds 
te Perk en Macneien, eveneens te Weerde 
en Houiem. 

Uii de anonimiteit tredend melden aUe 
bewuste Vlanungen, Vlaams-nationalisten, 
a c h op he t plaatsehjk sekretariaat, daar
toe mgesieid. 

O krijgt er ook alle gewenste inhchtw-
ge;i en bijstaod. 

Vannen houta Frans , Eeldenpleua 29, 
•Wvoorde. T ö . 51.34.66, 

HUICHELARIJ 

T n 
STOK ACHTER DE DEUR 

De C.V.P.-flamingant Lindemans, 
bondgenoot bij tijd en stond van 
Saint-Remy, heeft in een wanho
pige poging om de aandacht van de 
regering te vragen voor de Vlaam
se vraagstukken (de regering luis
terde ntêt eena naar hem en eerste 
minister Eyskens ging rustig een 
koffie drinken in de koffiekamer 
terwijl hij sprak) geen ander ar
gument gevonden dan het volgen
de : <̂  Indien wij stelselmatig blind 
blijven voor het streven naar meer 
zelfbesttiur in Vlaanderen en Wal
lonië, dan zal op de duur, onver
mijdelijk, de tijd aanbreken voor 
extremisten en avonturiers tot gro
te schade, niet enkel van onze in
stellingen, maar van België zelf ». 

Wie zei ook weer dat de Volks
unie geen reden van bestaan zou 
hebben en geen rol spelen ? 

Lindemans zelf is tegen het fede
ralisme zoals wij dat opvatten; hij 
is voor decentralisatie en gemeen
telijke autonomie. Waarom niet in
eens terugkeren naar het leenroerig 
tijdvak ? 

LINKSE MEERDERHEID 

Volgens het nieuw statuut voor radio 
en televisie bestaan er drie beheerradcn : 
een algemene en twee afzonderlijke voor 
de Nederlandse en voor de Franse uit
zendingen. 

De leden van de behferraad \oor de Ne
derlandse uitzendingen nioesten door de 
senaat gekozen worden. Daar de C.V.P. 
de absolute meerderheid heeft in de se
naa t kou men verwachten dat er in deze 
beheerraad een meerderheid \ a a katolie
ken zou zijn ->r wat trouwens zoo beant
woorden a a i r - de werkelijke \erhouding 
van gelovigen en vrijzinnigen in het 
Vlaamse land. Niets van : door een duis
tere koehandel achter de schermen werd 
bewerkt dat de C.V.P. hechts voor , ier 
eigen kandidaten gekozen heeft en vrij
willig verzaakte aan een vijfde mandaa t 
ten gunste van een vrijzinnige linkse. Het 
eindresultaat is dat er in de beheerraad 
voor de Nederlandse uitzendingen vijf 
linkse, vrijzinnigen zetelen en vijf kato
lieken, maar met een vrijzinnige voorzit
ter wiens stem beslist '. Dus een linkse, 
vrijzinnige meerderheid. 

Wij feliciteren de vrijzinnigen niet dit 
onverhoopt sukses! De C.V.P zal waar
schijnlijk de gelukwensen in «ntvangst 
mogen nemen \ an het episkop.\at dat zo
veel belang hecht aan de moderne 
I' grootniitchten », w.o. radio en televisie. 

VORSTENLIEFDE 
Het Hof gaat rustig voort de meerder

heid in België, de Vlamingen, te laten aan
voelen dat ze niet meetellen. Niet alleen 
de beruchte Ganshof geniet er bescher
ming, ook de even befaamde baron Gnll-
laume. 

Bij het bezoek van de vorsten van Thai
land werd die kwistenbiebel aangeduid tot 
gids. En het werd flink bekend gemaakt 
ook. 

De Vlaamse sullen mochten het weten ! 
Daarentegen vond Boudewijn geen tijd 

om de eerste voorstelling van de « Eg-
mont » van Arthur Meulemans, Ingericht 
door de Kuluurraad van Vlaanderen, en 
waarvoor hij aangezocht was, bij te wo
nen. Zoals hij evenmin lijd noch gelegen
heid vond onlangs het Algemeen Neder
lands Verbond bij zijn jongste jubileum 
geluk te wensen. Iets wat koningin Ju
liana onmiddellijk deed. 

Maar waarom daarover k lagen? Waa
neer houden ze op met achter het Hof 
aan te lopen ? 

Voor de oorlog toen Vlaanderen geleide
lijk meer Vlaams nationaal werd hoefde 
het niet om de welwillendheid van het 
Hof te bedelen. Die welwillendheid kwam 
ongevTaagd. 

FRANSE UNIVERSITEIT TE 

LEUVEN 

Toen onze volksvertegenwoordi
ger, Mr. Van der Eist, tijdens zijn 
interpellatie over de achterstand 
en de verwaarlozing van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen, er op 
wees dat de Katolieke Universiteit 
te Leuven nog steeds een Franse 
universiteit in het Vlaamse land is, 
waar ook Nederlandse kursussen 
gegeven worden voor de Vlaamse 
inboorlingen, meende C.V.P.-volks-
vertegenwoordiger Mertens de Wil-
mars te moeten protesteren 

Hoezeer onze volksvertegenwoor
diger gelijk had blijkt uit sommige 
berichten uit Leuven : alhoewel de 
meerderheid der studenten inge
schreven is op het Nederlands taai-
register, blijft de taal en de geest 
van de universiteit Frans; zo pas 
nog werd een Nederlandsonkundig 
Waal benoemd tot directeur van de 
universiteltsbiblioteek en de benoe
ming van een ander nederlands
onkundig Waal tot sekretaris-gene
raal van de Universiteit was reeds 
beslist. Of het verzet van de Vlaam
se ku'.tuurvereniglngen en ook van 
de Vlaamse Leergangen iets zal uit
halen is een open vrc"g... 

Voor ons is er maar één gezonde 
oplossing : splitsing van de Univer
siteit en overbrenging van de Fran
se afdeling naar Wallonië. 

We hebben veel genoegen beleefd aan 
de slagvaardige vraag van Dr. jur. Valeer 
Portier, voorzitter van het Algemeen Ne
derlands Zangverhond op het kongres van 
de Vlaamse Volksbeweging vorige zondag. 
Een van de beslui*en van het kongres gold 
het federalisme. Dr. jur. Portier vroeg flat 
de parlementairen de voorgresteide 
resolutie ter zake zouden ondertekenen. 
Groot applaus ! 

Het kommentaar van De Standaard i« 
kostelijk wat huichelarij bel •eft. VPelli h t 
zouden alleen rechtse partementslei'en 
tot ondrschijven van die eisen akkoord 
zijn en dit zou de Vlaamse Volk<j. 
bewegmg kelderen '. 

De C.V.P. paricmentsledeii zullen ie 
eis voor federalisme evenmin ondertekeuett 
als dat ze die voor AMNESTIE OOIT ON
DERTEKEND hebben. Nochtans Kep.-n 
er ook twintig C.V.P. parlementaJeden in 
de amnestiestoet te Antwerpen. 

Hun aanwezigheid hier zoals te Antwer
pen is gewoon huichelarij om de flamin-
gantischp on>ozelaars te bedotten. Ook de 
leiders van de Volksbeweging weten dit. 
Laten onze lezers er eens op letten of do 
Vlaamse Volksbeweging de aanwezige 
volksvertegenwoordigers ooit zullen laken 
":ndat Ze hun besluiten niet uitvoeren ' 
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1 Zetelfabriek Boterberg i 

1 L E D E Z I J DE . LEDE i 
= 2 

I Alleenverdeler ENGEL & Co | 

i Eigen produkt ie | 

1 Uitgebreid g a m m a 1 
i Aan huis geleverd 1 

1 Prospektus op verzoek 1 

I Tel. (053)225.60 s 

I Voor leden en abonnees 1 

I Volksunie : 20 % kor t inf . | 
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OOK AL EENS DE WAARHEID 

In een artikel uaa rom de C.V.F. geen 
verkiezingen wenst heeft de heer Manu 
Ruys vorige week in << De Standaard » 
verwezen naar de nnanciële machten ach

ter de schermen. Schey\-en, de peaning ' 
meester van de C.V.P. — is er «en meer 
betekenisvolle naam mogelijk als penning
meester ? — krijgt voor het ogenbHk geen 
geld meer van de grootfinancie. Wat voor 
de C.V.P., die vorige veifeiezingen 100 mil
joen t e r l)e8cWkMng kreer. eeai kond stort
bad betekent. 

De geldschieters zijn toistev reden om
dat hun belangen In Kongo zo «ledit be
handeld werden. Het betfntt kan voor de 
bewone C.V.P.-er verhelderend rijn. De 
geldschieters geven geld om hun belan
gen (zoals in Kongo) te verdedigen. De 
belangen van de gddsehieters in België 
liggen tn Wallonië en te BnisseL De 
C.V.P. mag dus politiek daar niet tegen 
ingaan of ze krijgt geen geld meer. 

Het heeft dan ook geen rin geld te 
vragen van de grootfinancie voor ee« poli
tiek van indDstrialisering in Vlaanderen. 
Daarom dan ook dat A.C.V en C.V.P. d a i r 
niets doen voor dip industrialisering. 

Wie dan de dombop uithangt ? Wel de 
kieser die industrie in Vlaanderen wil cii 
die C.V.P. stemt. Die twee zaken dmis<'n 
tegen elkaar in. 

I NIEUWE 
I AB0NNENENTENSLA6 

Onze nieuwe al>onnementenslag zal de vorige 
s t e rk in de schaduw stel len. Tot nog toe wer
den ons reeds voor 40.000 F. a a n pri jzen te r 
h a n d gesteld. 

Oordeelt zelf : 

1 EEN VOLLEDIGE WASMACHINE MET DRO

GER : VERKOOPPRIJS 9.500F. 6:500 FR: 

1 Een prach tze te l van de zaak Boterberg te 
Lede Verkoopprijs 2.000 F. 

1 M a t r a s Winter>- e n Zomers t a r (Fabr ieken 
S ta r -Ze le ) Waarde 3.000 F . 

1 Ma t ra s Unie-Lux S t a r (Fabr ieken S tar -Zele) 
W a a r d e 2.500 F . 

1 Gewat t ee rde sprei S t a r (Fabr ieken Star-Zele) 
Waarde 1.500 F. 

1 Gewat tee rde sprei S ta r (Fabr ieken S tar -Zele) 
W a a r d e 1.000 F . 

2 Gewat tee rde spreien S ta r (Fabr ieken S t a r -
Zele) W a a r d e elk 800 F è 

4 gewat teerde spreien S t a r (Fabr ieken S t a r -

Zele) 
5 Gewat tee rde spreien Srtar 

Zele) 
6 Gewat tee rde spreien S ta r 

Zele) 
1 Horloge 
1 Tap i j t 
1 Tapi j t 
1 Bol kaas (15 kg.) 
1 Nootham 
2 Salami worsten 
10 Dozen Wener worstjes 
3 S ie rp lan ten 
En er komen pri jzen b i j . . . 

W a a r d e elk 
(Fabr ieken 

Waarde elk 
(Fabr ieken 

Waarde elk i 
W a a r d e l.i 
W a a r d e 1.: 
W a a r d e l.i 
W a a r d e 

W a a r d e ( 
W a a r d e : 
Waarde ! 
Waarde : 

De eerste vijftig In de rangsch ikk ing zullen al leszins m e t een mooie pri js bedach t worden. 
De Volksunie wordt van 1-1-1961 af weekblad e n zal dus 50 m a a l verschi jnen i n p l a a t s v a n t h a n s 
24 maa l . De ^ r i j s voor he t j a a r a b o n n e m e n t zal op 200 F. gebrach t worden. Wie van nu abon
n e e r t kr i jgt voor h e t overige deel van I960 h e t blad gra t i s . 

De abonneewervers honden he t lijstje van h u n nieuwe abonnees zodat de t a a k van b e t — 
s teeds ove rb^a^ t — jsekretar iaat tot een zuivere kontrole kan beperkt blijven. 

•vi%r4 i't-i ts«-

Êeeds kwamen 32 nie»«e abonaees binnen. Wervers verder »aa de slag t -« fe f^ i 
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De regeringsverklaring in de Kamer: 

Scherpe kritiek van Mr. Van der Elsl 
- , ^ « 1 ürfU 

Tijdens het debat over de nieuwe 
regeringsverklaring in de Kamer 
heeft Mr. Van der Eist scherpe kri
tiek uitgebracht op het regerings
beleid van eerste minister Eyskens. 
Het Is ons niet mogeUJk gans zijn 
rede te publiceren die een uur 
duurde. Wij wensen evenwel enkele 
uittreksels onder ogen van onze le
zers te brengen. 

SAMENSTELLING VAN DE 
REGERING 

In verband met de samenstelling 
van de « nieuwe », « grote > rege
ring stak Mr. Van der Eist de draak 
met de flaminganten die zich ver
heugen over het « taa'evenwicht » 
In de nieuwe regering. Hij ver
klaarde : « Ik ben geen taalflamln-
gant en ik ben ook niet zo naïef 
mi] te laten paaien tet een schijn
baar taalevenwicht. Wat mij inte
resseert is niet hoeveel ministers er 
In de regering zijn die ook wel Ne
derlands kennen, maar hoeveel mi
nisters er zijn die begaan zijn met 
de noden van het Vlaamse volk, die 
mot dit volk meeleven en er zich 
niet van afscheiden door in hun 
huiskring en in hun omgang bij 
voorkeur Frans te spreken, die door 
gans hun levenswandel bewijzen 
dat zij volksvreemden zijn ». Spre
ker stelt dan vast dat er in de sa
menstelling van de regering zelf 
niets veranderd is en dat de kri
tiek van oud-minister Verbist na
mens zrjn « Vlaamse vrienden » 
toen de vorige regering Eyskens 
voor het parlement kwam tot niets 
gedieHd heeft. 

De Schrijver werd vervangen 
door Dequae; Merchiers door Vre-» 
ven; Behogne door Urbain; Schey-
ven door d'Aspremont - Lynden. 
Alleen bij de onderstaatssekretaris-
sen is er een Vlaamse meerderheid, 
maar dit zijn slechts de loopjon
gens van tsepaalde ministers en 
hun invloed Is nul vermits zij zelfs 
geen deelnemen aan de kabinets
raad. Niettemin zullen de heer 
Verbist en zijn vrienden eens te 
meer het vertrouwen in de regering 
stemmen. Welk belang kan men 
nog hechten aan hun verklarin
gen ? 

DE TALENTELLING 

Mr. Van der Eist kwam aan het 
woord vooraleer eerste minister 
Eyskens zijn tweede verklaring in 
verband met de talentelling afleg
de, waardoor nog meer toegegeven 
werd aan onze tegenstrevers. Hij 

verweet de regering haar verant
woordelijkheid te ontvluchten In 
een struisvogelpolitiek, door een 
uitstel dat niets oplost. 

De bedreiging blijft bestaan en 
de verfransers kunnen verder age
ren. Spreker wijst er op dat ach
ter de talentelling het fundamen
teel probleem oprijst van een plu-
ri-natlonale staat, het probleem 
van het vreedzaam samenleven 
van twee taal- en kultuurgemeen-
schappen, van twee volksgroepen in 
één staatsverband. Hij verklaart 
overtuigt te zijn dat dit probleem 
alleen een bevredigende oplossing 
kan krijgen door een grondige 
struktuurherverming van de belgi-
sche Staat in federalistische zin. 

Hij stelt vast dat deze overtui
ging onweerstaanbaar veld wint in 
het Vlaamse land. 

DE REPRESSIE 
Op het gebied van de repressie 

verwijt spreker de regering haar 
onmenselijke hardvochtigheid en 
stelt vast dat er van de humane 
politiek die in 1958 beloofd werd 
niets in huis is gekomen. Hij ver
wijst naar Denemarken, waar de 
laatste gedetineerde wegens oor
logsmisdrijven in vrijheid gesteld 
werd, en naar Nederland waar de 
laatste 26 gedetineerden eerstdaags 
in vrijheid zullen gesteld worden. 
In België verblijven nog steeds bij 
de honderd gedetineerden in de ge
vangenis en weigert de regering op 
hen de wet Lejeune toe te passen. 

Mr. Van der Eist handelde nog 
over tal van andere problemen, 
ojn. over Kongo en over het lot 
van de teruggekeerde kolonialen, 
over de hervorming der instellin
gen, over de financiële toestand, 
enz... 

DE SOCIAAL-EKONOMISCHE 
POLITIEK 

Spreker richtte zich tot de eerste 
minister : « Thans predikt gij de 
noodzaak van een soberheidspoli-
tiek. die wel sterk in tegenstrijd is 
met de hogere welvaart die gi] in 
1958 aan het land voorgespiegeld 
en beloofd hebt. In plaats van meer 
welvaart, vraagt gij offers, hogere 
belastingen, zwaardere lasten, ver
minderde koopkracht dus, vermin
derde welvaart. Eens te meer be
looft gij een politiek van ekono-
mlsche expantie, maar wat hebt gij 
gedurende twee jaar gedaan, waar 
zijn de resultaten van uw beleid 
wanneer wij de balans opmaken, 

wanneer wrlj tegenover de nieuwe 
fabrieken de gesloten fabrieken 
stellen en tegenover de nieuwe 
werkgelegenheden de afgeschafte 
wer kgelegenheden... 

Vooral in Vlaanderen blijft de 
toestand treurig en blijft het woord 
van wijlen onze betreurde vriend, 
professor Karel Pinxten, onder uw 
beleid meer dan ooit een schreeu
wende waarheid : « VLAANDEREN, 
KOLONISATIEGEBTED. . ». 

Daar waar in het Vlaamse land 
hier of daar een nieuwe fabriek ge
bouwd wordt is dit meestal een ini
tiatief van buitenlandse kapitalis
tische groepen. Amerikaans, En
gels, Nederlands... Duits kapitaal. 
De belgische groot-financie gaat 
koppig verder met het saboteren 
van de industrialisering van Vlaan
deren — met uw medewerking. 
Heeft onze koüega, de heer De Sae-
ger, U niet gewaarschuwd voor de 
stiefmoederlijke gevolgen van uw 
expantiewetten voor het Vlaamse 
land? 

Thans hebben wij de eerste re
sultaten onder ogen : Luik alleen 
ontving meer dan al de Vlaamse 
provincies samen ! 

Door de steeds verder doorgedre
ven industrialisering van de reeds 
overgeïndustrialiseerde Waalse in
dustrie-centra wordt de plaag van 
de tewerkstelling van onze Vlaam
se arbeiders ver van huis, met al 
wat daaraan vastzit, verder in de 
hand gewerkt. 

Hier tellen blijkbaar geen sociale 
motieven, omdat het maar Vlaam
se arbeiders zijn, hier tellen alleen 
kapitalistische belangen >. 

Mr. Van der Eist weigerde dan 
ook zijn vertrouwen aan de nieu
we regering Eyskens en sprak zich 
uit voor onmiddellijke verkiezin
gen. 

Uit Zuid^AMka 

I de KNUPPEL in 't HANENKOT 

DË ONNOZELAARS 
Tijdens de bespreking van de regerings-

verklaHKf in de senaat heeft de C.V.P.-
senatOT Verse de zijde geliozen van de 
gewezen C.V.P.-eerste miniser Duvieusart 
en met bem de Vlamingen aangevallen en 
een talentelling geëist. Hij heeft zich bij 
stemming zelfs onthouden omdat de ta-
leiitelUng uitgesteld wordt. 

Senator Verse — valt niet omver — is 
de gekozene van de g^ozene van de 
C.V.P.-flamlnganten uit het arrondisse-
inrnt Brussel De C.V.P. behaalde in het 
arrondissement Brussel zeven rechtstreeks 
gekozen senatoren. De zevende was Verse 
— met 2.203 voorkeurstemmen — die naar 
het parlement ging dank zij de 13.329 
voorkMirstemmen van Van V^ijnendaele, 
burgemeester van Asse, die achtste stond 
en eens te meer niet verkozen was! 

Het is dus onbetwistbaar dat de C.VJ*.-
flaminganten, die zo onnozel geweest zijn 
voor Van Wijnendaele te stemmen, thans 
In de rug geschoten worden door de man 
die dank zij hun stemmen in het parle
ment z i t ! 

ONNOZELAARS OF 
BEDRIEGERS ? 

De Vlaamse liberalen van het arrondis
sement Brussel zijn nog straffer mannen. 

Op de lieberale lijsten van het arron
dissement staat geen enkele Vlaming op 
een verkiesbare plaats : het zijn aHemaal 
verstokte fransidijons en Vlaminghaters. 

Toch maakt de Lil>erale Volksbond, die 
de Vlaams liberalen van Brussel groepeert 
propaganda voor de liberale lijsten... Zijn 
dit n« nog onnozelaars of rijn het vcrilü-
bedrieirer'i 7 
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De Liberale Volksbond heeft zo pas zijn 
vijftigjarig bestaan gevierd. De feestrede
naar, Herman Vanderpoorten, namens 
het Vlaams Liberaal Verbond, bracht 
hulde aan de huidige voorzitter van de 
Volksbond ! omwille van zijn inspannin
gen om te bekomen dat Vlaamse kandi
daten op een verkiesbare plaats op de li
berale Ujstwi te Brussel zouden opgeno
men worden ». Ondertussen stemmen de 
liberale flaminganten dan maar voor on
ze ergste vijanden, de gerote schuldigen 
voor de verfransingspolitiek in de gemeen
ten der Brusselse agglomeratie . 

TALENTELUNG IN SENAAT 
Het is altijd weer dezelfde lamme ver

toning. De Vlamingen die men een dode 
mus in de hand stopt (de verdaging van 
de talentelling tot na de verkiezingen) 
verdedigen de regering en stemmen het 
vertrouwen. De aanvoerders van onze 
vijanden, die alle redenen hebben om In 
hun handen te wrijven (de eerste minis
ter belooft hen immers een wet waarin 
ondubbelzinnig zal staan dat een talen
telling zal gehouden worden), protesteren 
en weigeren hun vertrouwen'. 

De renegaat Custers heeft eens te meer 
de gelegenheid aangegrepen om het be
wijs te leveren dat hij zijn verleden af
gezworen heeft : hij vond dat de taalwet
geving over 't algemeen voldoening ge
schonken heeft en hij noemde de talen
telling <( EEN ONNOZELE KWESTIE ». 

Senator Custers doet ons telkens weer 
denken aan het vers van Bene Declercq : 
<i Wie uit elke teil kan eten, is de echte 
hond .. ». Hij zal het nog tot minister 
brengen in die Belgische Staat die d j n 
schoonvader, de grote aktlviat Josson, to( 
da beddstaf en het bsIUngsdiap bracht. . 

DE REPUBLIEK! 
Het beleven van een historisch moment 

is een ervaring die de mena diep raakt. 
Hoeveel dieper nog wordt hij niet getrof
fen wanneer het gaat over een geschied
kundige keerpmit In het leven van het 
eigen volk — of, zoals dit hier het geval 
i3 — van een volk waarmee kij zich in 
hart en nieren éénvoelt. Deze schok is 
dan in deze nuWUwaardige dagetn door 
ons gegaan. Het Afrikanervolk heeft de 
laatste veldslag van de Boerenoorlog ge
wonnen. Zoals Fleerackers het in Kultuur-
leven zo treffend schreef : <( De Afrika
ner heeft staads iets van het onmogelijke 
wiUen realiseren ». Het is inderdaad merk
waardig om te zien hoe hij het aan boord 
legt om zelfs resultaten te behalen die het 
historische objectief ver overtreffen : Al
leen Transvaal en de Oranje-Vrijstaat wa
ren, op het ogenblik van de nederlaag, 
republieken. Nu wordt geheel Zuid-Afrlka 
een republiek, insluitende Kaapland, Suid-
wes-Afrika en Natal. Kaapland en Suid-
wes spraken zich met merkwaardige meer
derheden uit voor de republiek. AUeen het 
Britse Natal — destijds de eerste grote 
Boerenrepubliek — zal zich in het nieuwe 
staatsbestel onwennig voelen. 

REFERENDUM ALS GESCHENK 
Het was voor de nationalisten niet no

dig om een referendum uit te schrijven. 
De twee-derde meerderheden waarover zij 
In Volksraad en senaat beschikken lieten 
hen toe grondwettelijke veranderingen 
door te voeren. Maar de regering wou het 
referendum als een geschenk aanbieden, 
ook en vooral als een fair-play tegenover 
de tegenstanders. De gehele blanke bevol
king zou geraadpleegd worden op de enige 
voorwaarde dat de meerderheid van 
slechts één stem beslissend zou wezen, 
Detie meerderheid werd er een van nage
noeg 75.000 stermnen. 

Wie de toestanden in Afrika kent zal 
de omvang van dit getal beSlist naar waar
de schatten. 

SPA.\NENDE STBUD 
Toen de uitslagen bekend gemaakt wer

den, kwam er een bijna ondraaglijke span
ning. In de nacht van Woensdag op Don
derdag 6 Oktober liepen de republikeinse 
stemmen voor, maar donderdagochtend 

hadden de monarchisten een voorsprong 
van 155.000 stemmen tegen de republiek. 
Volwassenen en kinderen sleepten draag
bare radio's naar hun kantoren, werk
plaatsen en scholen. Maar tegen het mid
daguur kwam het keerpunt : en één uur 
later, gedurende de nieuwsberichten van 
6 uur bracht de uitslag van Welkom, 
waarvoor de nieuwsberichten onderbroken 
werden, het keerpunt : 2.401 stemmen 
VOOR de Republiek. Gedurende de daar
op volgende avond en nacht groeide deze 
meerderheid tot de behaalde 75.000. 

GROOTSTE INZET 
Bijna elke blanke burger is op een of 

andere wijze gemobiliseerd gewerden in 
deze geweldige strijd. Zo hadden zich in 
de kiesafdeling Rissik van Pretoria elf 
Kongo-vluchtelingen aangei)oden om met 
hun auto's de kiezers uit verafgelegen wij
ken naar de stembus te voeren. De repu
blikeinse kiezers natuurlijk. 

Wij weten dat het een grote Dietse over
winning is, misschien wel de grootste uit 
de geschiedenis van Zuid-Afrika, maar er 
is nog meer, en dat heeft alle vluchtelin
gen zonder onderscheid geïnspireerd. 

EEN TOEKOMST IN AFRIKA 
Namelijk dit : in het Afrika zoals wij 

dit kennen uit de pers der laatste maan
den, in het Afrika dat de Kongo-tragedle 
beleefde en beleeft, woont aan de Zuid
punt één volk dat op 5 oktober 1960 be
wezen heeft dat een zelfbewuste natie nog 
de kracht en de moed heeft van zijn toe
komst als een BLANK volk in Afrika te 
bevestigen. Kongo-vluchtelingen in Vlaan
deren zuUen u uitvoeriger kunnen toelich
ten wat dit betekent. 

Want alleen hen die Afrika kennen zul
len de grootheid en het heldendom be
seffen van de daad die Zuid-Afrlka, tegen
over de misleide wereld gesteld heeft. Dat 
deze daad gesteld werd door een Diets 
volk doet « ons hart van trots en fier
heid beven » om het nu eens romantisch 
uit te drukken. De RepubUek van Zuid-
Afrika wil leven tot nut van de hele wes
terse beschaving en tot grroot voordeel van 
aUe bewoners van Afrika, BLANK of 
ZWART ! 

Fred T. Die Kruger-Verbond, 
Johannesburg. 

aella|0Pcleial, 
C.V.P.-FLAMINGANTEN 

Gerard Van den Daele heeft in 
de Kamer een moedige rede gehou
den en aan de regering, om Vlaam
se motieven, zijn vertrouwen ge
weigerd. 

Van den Daele en Deboodt zijn 
in de naoorlogse periode waar
schijnlijk de enigen geweest die 
een poging gedaan hebben om als 
ministers Vlamingen te blijven en 
hun Vlaamse plicht te doen. Zij 
werden allebei gebroken en krijgen 
nooit geen kans meer om nog mi
nister te worden. Het belglclstisch 
regime verdedigt zich. 

Wat is thans het lot van Van den 
Daele In de C.V.P. ? 

Hij s taat alleen en machteloos. 
Hij wordt in de schoot van zijn 
partij door niemand gesteund of 
gevolgd. Waarom ? Zijn de Verro-
kens en de Lindem.ansen dan van 
mening dat Van den Daele onge
lijk heeft in zijn aanklacht tegen 
de regering ? 

ZIJ weten zeer goed dat hij ge
lijk heeft. Maar ze durven het niet 
eens zeggen, omdat zij vrezen voor 
hun zetel. 

Van den Daele moet daar niet 
zozeer voor vrezen omdat 'zijn po
sitie te Gent vrij stevig is en hij 
zich kan verdedigen. :%. 

Rond zijn naam zullen Wj de 
volgende verkiezingen stemmen van 
vlaamsgezinden geronseld worden. 
Dat deze goed bedenken dat hun 
stemmen evengoed en zelfs waar
schijnlijk zullen helpen om een of 
andere Gentse franskiljon op de 
C.V.P.-lijst in de Kamer te helpen 
en dat stemmen voor « goede 
vlaamsgezinden » op C.V.P.-lijsten 
niets uithaalt, omdat deze mensen 
machteloos staan. 

De aanval op de C.V.P. moet van 
bulten, de partij komen, .van een 
Vlaamse partij , de Volksunie. 

EEN VERDEDIGER VAN DE 
MIDDENSTAND 

Een talrijk gezelschap is onder 
leiding van prins Albert en prinses 
Paola naar de Verenigde Staten 
vertrokken op kosten van de Staat, 
dus op kosten van de belastings
betalers. Waarschijnlijk in het ka
der van de aangekondigde besparin
gen... 

Het doel van deze zending zou 
zijn in Amerika belangstelling te 
wekken voor investeringen in Bel
gië. Tot daar : alhoewel deze taak 
normaal behoort tot de opdracht 
van onze diplomatieke en consu
laire vertegenwoordigers. 

Men vraagt zich echter tevergeefs 
af waarom de minister van Open
bare Werken en zijn echtgenote en 
de minister van de Middenstand en 
zijn echtgenote met deze zendmg 
moeten meereizen. 

Vooral potsierlijk is het van we-
ge minister Van den Boeynants : 
wat gaat deze verdediger van de 
Middenstand ginder doen? Wellicht 
Amerikaanse kapitalisten overtui
gen om in ons land groot-waren
huizen op te richten en onze mid
denstanders nog wat meer mede
dinging te bezorgen ? 

De nuchtere waarheid is blijk
baar dat minister Van den Boey
nants en zijn vrouw op staatskos-
ten een aangename reis naar de 
U.S.A. willen doen. Dat op een ogen
blik dat de eerste minister van de 
burgers « inspanningen en offers » 
vraagt en aankondigt dat de belas
tingen met zeven miljard zullen 
verhoogd worden. 

We hopen dat de middenstanders 
het gedrag van hun vertegenwoor
diger bij de volgende verkiezingen 
niet zullen vergeten zijn... De bij
komende belastingen zullen onder 
meer dienen om de reizen van Me
vrouw Van den Boeynants te beta
len. 

Met KIJK ! 
maandblad voor Vlaams Bra
bant, houdt men de Vlaamse 
bevolking van het Brusselse in 
de hand. 
PUBLICITEIT IN KIJK! 
is voor U, HET MIDDEL om in 
het Brusselse zaken te doen 
vanuit alle delen van Vlaan
deren. 
KIJK ! is werkelijk een blad 
dat wordt BEKEKEN en UIT
GELEZEN. 
Voor publiciteit in KIJK ! 
wendt U tot : 
Redaktie van KUK ! 
Steenweg op Brussel 92, Asse 
TeL : 52.61.66 

V.E.V. B E R I C H T E N 
(vervolg van blz. 4) 

een verdienstelijke daad, ook al zijn er en
kele onhebbelijke uiterlijkheden overge
bleven uit die lastige jaren (een Belgi
sche driekleur op de jaarvergaderingen, of 
een krampachtig aanhoorde Brabaai?onne 
b.v.). Maar thans zouden we graag zien 
dat het Vlaams-nationale element opnieuw 
krachtiger tot uiting komt. Wanneer het 
niet gebeurt, is het wellicht meer te wij
ten aan de persoonlijkheid van sommige 
leden, en aan toevalUgheden, dan aan het 
definitieve insluimeren van de kampwll in 
het V.E.V., maar we hebben er ons toch 
al herhaaldeUjk bezorgd over gemaakt. 

Ideologisch is het V.E.V. onverbrekeUjk 
gebonden aan de vrije onderneming», 
ekonomie. 

Een vereniging van werkgevers kan niet 
anders.Wie een even goed Vlaming is ata 
de meeste leidende personaliteiten van 
het V.E.V., maar de Ideologische houding 
van het Verbond op sociaal-ekonomisch 
gebied niet deelt zal naar andere aktie-
Instrumenten dan het V.E.V. moeten uit
zien. Dat hoeft niet tot een guerilla tus
sen de Vlamingen te leiden. Men kan op 
dat gebied verscheidene richUiJnen uit
gaan, en mekaar toch begrijpen en waar
deren. 

Blijf wat ge waart : een ekonomische 
strljdgemeenschap van bewuste Vlamin
gen. Dat Is de beste wens die we aan het 
V.E.V. kunnen toesenden. 

K»rel De Boeken 


