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DOORBRAAK VAN 

ECHT VOLKS-

NATIONALISNE 
De ijeheurtenisseii van de 

htatste welen, agiiatie in Wal
lonië, sttchfin;/ ran de WniiJsr 
rolLtbeweying. rerlnezinticii 
met de oKeTianniny en door-
Jiraal rati, de Volksvnie, het 
buiten(jewoon longres van de 
Vlaamse roll-sheweging te Gent 
rerJcdeii zondag — 'rijzen ny 
een Icrachtige beweging i.n de 
richting ran de afbraak can 
het konservatieve slaot.inatio-
nali.iine. 

Hel lungres van de Vlaamse 
Volhsbcweging of 9 april II. 
stond duidelijk in het teken 
•van een optimistisch offensief 
tegen, de verouderde en on-
hovdbare eenheidsstnikt uur ran 
de Belgische staat. 

Het Vlaams regeringspro
gramma dat er werd -uiteenge
zet, is 100 % hef programnw 
dat de Volksunie in haar rei-
/./ezingswanifesfen aan de 
Vlaamse bevolking voorhield, 

spraak van de bewuste Ingrn lii 
1 laanderen beku-ani. 

De Vlaams-Nationale rolks-
rcrtegenwom-digers en senato
ren, zullen dat prograrn.ma in 
het parlement met volle inzet 
verdedigen en roordragen 

Zij zullen het in wetsvoor
stellen roorlegi/en en de colle
ga's uit de andere partijen zul
len het aanvaarden of... ver
verpen. Vlaanderen zal alzo 
spoedig weten wie zijn rerdedi-
gers zijn... en zijn bekom pers. 

Het uur van de waarheid, 
waarover reeds zo dikwijls werd 
gesproken, zal althans in 
I laamsc aangelegenheden m de 
errst rol geilde maanden slaan. 
Op hef kon gres van de V.V.H. 
voren parlementairen van de 
C.V.P. naast die ran de Volks
unie 

De eersten moesten wel enke
le horde noten kraken, voor de 
tireede nas de faal die er werd 
p.roerd... lo rmizel f sprekend 
(il.-< de gewone omgangstaal. 

Er waren geen soriahstischc 
noch liberale parlementsleden, 
vel vooraanstaanden van beide 
strekkingen. 

Wij kijken met grote vcr-
vo'-htino en nieuwsgierigheid 
'lit naar de houd'ing in de poli
tieke arena van alle uitgespro
ken- Vlaamse gekozenen in de 
Inmende zittijd 

Hef probleem van de Waals-
1 laamse verhouding zal meer 
en meer hef politiek klimaat 
gaan beheersen, wanf hoe men 
liet ook tracht te verdoezelen en 
als ( bijkomstig » bestempelen 
(dicunt Lefèvre en Vermeylen), 
er bestaat geen zwaarder pro
bleem, in de Belgische pohtiek, 
zolang Vlaanderen en Wallonië 
niet over hun eigen lof zelfstan
dig zullen beschikken. 

Deze waarheid zal in deze 
legislatuur in volle klaarte in 
het daglicht treden. 
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STRIJDBAARHEID 
Het is niet overbodig nog eens de 

aandacht te vestigen op de wel
doende en verrassende invloed die 
de overwinning van de Volksunie 
gehad heeft : nooit, in de-̂ e naoor
logse periode, werd zoveel belang
stelling betoond voor de Vlaamse 
problemen. In alle partijen, en niet 
alleen in de C.V.P., werd nu plotse
ling ontdekt dat er nog tal van on
opgeloste Vlaamse problemen zijn, 
dat de Vlaamse problemen niet al
leen taalproblemen zijn maar ook 
sociaal-ekonomische problemen, dat 
het tijd wordt meer aandacht te 
schenken aan de achterstand van 
de Vlaamse gewesten op sociaal-
ekonomisch vlak. 

Vri] algemeen wordt thans aan
vaard dat het geen « valse proble
men », geen «schijnproblemen > 
zijn, zoals nog voor de verkiezingen 

ddor 7/tt,'p,'tkK<ütg(ie 
beweerd werd, maar zeer belangrij
ke, fundamentele.problemen die ons 
politiek leven beheersen. Zelfs de 
formateur, Theo Lefèvre, is thans 
bereid toe te geven dat er iets moet 
veranderen en dat het centralis
tisch unitarisme het ideaal niet is. 

Dit alles zou in de veronderstel
ling van een Volksunie-nederlaag 

bij de verkiezingen ondenkbaar ge
weest zijn • er zou niet meer gespro
ken geweest zijn over de Vlaamse 
problemen. Daaraan valt niet te 

twijfelen en in dit perspektief kan 
men de vlaamsgezindheld meten van 
sommige C.V.P.-flamingenten : voor 
hen geldt niet «Vlaanderen eerst», 
maar «de C.V.P. eerst», ook ten 
koste van Vlaanderen. Zij gedragen 
zich als enggeestige partijfanatie-
kers, die denken dat alle middelen 
goed zijn om hun partijbelangen te 
verdedigen. 

De reaktie van de C.V.P.-flamin-
ganten op de Volksunie-doorbraak 
is bijna komisch : plotseling zijn de 
Vlaamse-Kamergroep (waarvan de 

HOUDT ZE IN HET OOG 
ONHEILSPELLEND DUO: LEFÈVRE-SPAAK 

De betrekkelijke rust, die we ons 
n;. de verkiezingsstrijd gunnen, 

.iKocdt .sterk v«c«ald door de ma
neuvers Lefèvre-Spaak. 

Niet dat we sterker gekant zijn 
tegen een regering C.V.P.-B.S.P. dan 
tegen een van C.V.P.-Iiberalen. 
maar de bekeerlingen Lefèvre en 
Spaak spreken zo veel over de 
Vlaams-Waalse verhoudingen dat 
dit ons wantrouwen moet wek
ken. We krijgen sterk de indruk 
dat ze de openbare mening zand in 
de ogen willen strortier. 

door Vu.Ti/imfknié^at 
Van Spaak hoorden we nog zo 

veel niet, tenzij dat hij in de ver
kiezingsstrijd het program van de 
beruchte Brusselse liga voor taai-
vrijheid onderschreef. Dat zegt on
geveer alles. Hij is tenslotte het 
prototype van de ontwortelde Brus
selaar met een grondig misprijzen 
voor Vlaanderen en Wallonië, « la 
province » zoals dat te Brussel heet. 
Zo iets als de broesse voor de ko
lonialen. 

Theo Lefèvre heeft echter al 
sterk in zijn kaarten laten kijken. 
Eens te meer heetf hij het tegen 
de « ekstremisten » gehad. Wij we
ten dat Theo daarmee hoofdzakelijk 
de Volksunie bedoelt. Wij zijn eks
tremisten omdat wij de Brusselse 
randgemeenten, Ronse en Overmaas 
Nederlands willen houden en omdat 
wij voor de Vlamingen het recht
matig aandeel opeisen In de Belgi
sche staat. Zich van zijn volk afzon
deren zoals Theo doet en in zijn 
gezin een vreemde taal, het Frans 
spreken, is geen ekstremisme. Dat 
is een normale houding, dat is ge
hechtheid aan het eigen volk, de 
eigen kuituur, de eigen belangen. Dat 
schijnt inderdaad in het abnormale 
België normaaL 

Theo heeft eveneens als voorzitter 
van de grootste partij van het land, 
van de meerderheidspartij in Vlaan
deren, zijn misprijzen uitgespuwd in 
het gezicht van de Vlaamse C.VP..-
ers door duidelijk te laten verstaan 
dat hij een onderhoud met de se-
kretaris van de Vlaamse kamergroep 
Jan Verroken, overbodig vond ! De 
Vlaamse Kamergroep dat is onge
veer 2/3 van de C.V.P. ! Dat Verro
ken dit zo maar neemt en de Vlaam
se Kamergroep waarvan hij de se-
kretaris is eveneens, spreekt boek
delen. Jn de ffrojDd TÜn d-'- nensen 

niets veranderd. Zij zij» opgeschrikt 
door de Volksuii|é«>v*"-"'""Mng, het 
kan moeilijk awiJ ï i. partij
bonzen durven ze nog sieeds niet 
aan. Wij zijn beschaamd en veront
waardigd in hun plaats en kunnen 
alleen maar hopen dat Vlaanderen 
volgende maal deze ruggegraatlozen 
een nog een striemender afstraffing 
geeft. 

Dwaas was het van partijvoor
zitter Lefèvre de draak te steken 
met de nieuwe Waalse organisatie 
«Mouvement Populaire Wallon», 
een stichting van Renard en Genot. 
Zij hebben toch bewezen dat een 
groot deel van links Wallonië echter 
hen staat. Zoals de Volksunie een 
vlug groeiende macht is in Vlaan
deren zo zijn Renard en Genot — 
of men het betreurt of niet — de 
rijzende starren in Wallonië. 

Anderziids heeft Theo ook laten 
verstaan hoe hij de oplossing van 

dat Vlaams-Waalse vraagstuk ziet . 
het is nog steeds het beruchte taal
vergelijk van diarlervi met het 
prijsgeven van de acht Brusselse 
randgemeenten, van Overmaas, van 
Ronse en Edingen. Juist het taal
vergelijk dat een van de hoofd

redenen was voor de politieke aard
verschuiving van de C.V.P. naar de 
Volksunie ! Wie de Goden willen 
verdelgen slaan ze met blindheid. 
Laat dit franskiljons offensief los
komen. Theo zal alleen de groei van 
de federalistische gedachte — waar
voor hij zo een schrik heeft — daar
door bespoedigen. Het zal koken in 
Vlaanderen. De Volksunie en de kul-
tuurverenigingen zullen hem, met 
zijn haatvoUe politiek tegenover 
Vlaanderen, een repliek geven die 
die hem zal heugen. En zijn nieuwe 
vriend Spaak zal hem niet veel kun
nen helpen ! In Vlaanderen lacht 
men met diens « prestige ». Theo zal 
het vlug ondervinden ! 

voorzitter, oud minister Verbist, 
zonder enig protest vanwege deze 
heren buiten gegooid werd) en de 
Vlaamse Senaatsgroep wakker ge
schoten uit een diepe en rustige 
slaap, zij hebben een bestuur sa
mengesteld en dat bestuur verga
dert nu alle dagen ! 

Spijtig voor hen, maar tot nu toe 
weigert de formateur, Theo Lefèvre, 
deze heren en hun groep te erken
nen : voor hem bestaan deze Vlaam
se parlementsgroepen niet en hij 
weigerde hun afgevaardigden te 
ontvangen of met hen te onderhan
delen. Dat is de waarheid die in de 
Vlaamse C.V.P.-pers verzwegen of 
verdoezeld wordt. 

Verheugender dan deze opflakke
ring van Vlaamse strijdbaarheid bij 
de C.V.P.-mandatarissen — naar 
boze tongen beweren, worden som
mige van deze heren veeleer gedre
ven door een scherpe honger naar 
een ministerportefeuille en trachten 
zij de toestand in hun eigen voor
deel te exploiteren, waarbij sommi
gen aan hun proefstuk niet zijn i»-
is de prachtige geest van vastbera
denheid en radikalisme die In 
Vlaanderen overal tot uiting komt. 
Het zou mateloos naïef zijn te den
ken dat het gebeurd is en dat de 
oplossingen nu van zelf gaan komen. 
De strijd is niet uitgestreden, hij be
gint pas ! 

Het moet de Vlamingen duidelijk 
zijn dat zij personen zoals Theo Le
fèvre en Sp'aak grondig moeten 
wantrouwen : het zal de eerste maal 
niet zijn dat Spaak liefdesverkla
ringen aan het adres van Vlaande
ren aflegt ! De Vlamingen mogen 
zich niet laten afleiden door welwil
lende verklaringen, studiecommis
sies, beloften, detailoplossmgen : zij 
m.oeten koppig en vastberaden vol
houden, kompromissen van de 
hand wijzen en eensgezind afdoende 
oplossingen eisen. Het is verheu
gend dat de Vlaamse strijdorganisa
ties ondubbelzinnig en duidelijk hun 
standpunten formuleren en verkla
ren tot geen toegevingen bereid te 
zijn. Inderdaad, wie zijn recht ver
dedigt moet geen toegevingen doen. 
Dit zou misplaatste zwakheid zijn 
en overigens generlei voordeel op
leveren. 

Met nieuwsgierigheid kijken we 
uit naar de samenstelling van de 
nieuwe regering en haar program
ma. Ondertussen blijkt de C.V.P.-
meer dan ooit innerlijk verdeeld : 
de formule van een C.V.P.-B.S.P.-
regering wordt zeer scherp aange
vallen van bepaalde zijde De enige 
komentaar die wij hierbij wensen 
uit te brengen is dat het gewoon 
ontstellend en beschamend is hoe 
de C.V.P.-kiezers door de C.V.P -lei
ders voor de aap gehouden worden-
eerst een kiestrijd in het teken stel
len van het verzet tegen de « rodp 
oproermakers» en daarna deze 
«rode oproermakers» aan het be
wind brengen; met de bezwarende 
omstandigheid dat het plan, het 
vooropgezet plan otn met de B.S.P 
een regering te vormen onbetwist
baar reeds van vóór de verkiezingen 
bestond. Dit is vulgair bedrog en 
getuigt van een volslagen gemis aan 
eerlijkheid en een volslagen gemis 
aan demokratische gezindheid : 
het is zo dat men de parlementaire 
demokratie ondermijnt en in dis
krediet brengt, meer wellicht dan 
door een- staking 
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Waar 
is de tijd.. 

dat er, na de oorlog 14-18, een 
nooit gekende jacht gemaakt werd 
op de aktivistan, d.1. op de recht
geaarde Vlamingen, die, onbaat
zuchtig, het roer van Vlaanderen's 
schip in handen genomen hadden, 
om het in veilige haven te bren
gen. 

Dr. Speleers, Dr. De Waele, Dr. 
Martens, Dr. Jacob, hoogleraars aan 
de Vlaamse universiteit, door de 
vijanden van Vlaanderen de Von 
Bissing-universiteit genoemd, Jean 
Wannijn, schepen van onderwijs te 
Gent, en anderen zochten een on
derkomen in 't buitenland, om te 
ontsnappen aan de haatdragende 
vijanden van Vlaanderen 

Enkele aktivisten bleven in Bel
gië en vielen in de handen van 't 
gerecht, zo Dr. August Borms, die 
de doodstraf kreeg en gedurende 
tien jaar opgesloten bleef in de cel
gevangenis van Leuven; prof. Dr. 
Lodewljk Dosfel, Z.E. Pater Sti-acke, 
Wies Moens e a. die een zware straf 
opliepen. 

Aldus legde de Belgische Staat 
de schoonste en bekwaamste Vla
mingen aan band. 

De schijnheilige belgicisten heb
ben die eerlijke Vlamingen als ver
raders willen doen doorgaan, maar 
die vuige beschuldigmg had geen 
vat op het gezonde Vlaamse volk. 

De verfrai^nde?, belgische-bulldo-
zer-compagniéf mende dat t mo
ment gekomen was om de Vlaamse 
opgang te remmen en aldus Vlaan
deren te knechten voor altijd, maar 
ze hadden aonder de waard gere
kend. '" "̂  • 

De teruggekeerde Vlaamse front-
soldaten-V.OS. die zich aan de 
IJzer reeds georganiseerd haaden, 
onder de leiding van Dr. J. Verduyn, 
trokken, desnoods gewapend, naar 
de huizen van de activisten om ze 
te beschermen. De gedemobiliseer
de V.O.S,-en stichtten een VO.S.-
bond In schier alle steden en dor
pen van Vlaanderen en werkten on
verdroten aan de uitbouw van hun 
programma : voor de stoffelijke be
langen van hun leden, voor Vlaan
deren's Recht, voor de wereldvrede 
en niet het minst voor amnestie. 
Door de ontembare aktle van de 
plaatselijke en gewestelijke groe
peringen, geleid door de provinciale 
besturen en het hoofdbestuur — 
dat was zelfbestuur in Vlaanderen 
op het terrein van de oudstrijders 
— konden de franskiljons in 't zand 
bijten. Weliswaar hadden we in 
1940 nog geen volledige amnestie 
bekomen voor de gestrafte front
soldaten en aktivisten, maar Vlaan
deren bleef strijdvaardig. De Vla
mingen schaarden zich achter het 
verbond V.O.S., dat een toonaange
vend organisme werd in Vlaande
ren, onder de verstandige leiding 
van de voorzitter, Germain Lefe-
ver, en de algemeen sekretaris, Ka-
Tel De Feyter. 

Sinds de repressie is de V.O.S.-
macht gebroken geweest, maar het 
huidige hoofdbestuur - Emiel Jacq-
maimaan 124, Brussel - doet zijn 

,ter te est m he<. verbond te doen 
heneven, groeien en bloeien. Het is 
onze Vlaamse plicht hunne inspan
ningen te steunen. 

Naast het verbod V.O.S. ontstond 
de Frontpartij, ook opgericht door 
gedemobiliseerde makkers. Reeds 
van af de eerste deelname aan de 
politieke strijd hadden we vijf 
Vlaams-nationale Kamerleden. 

Vlaanderen vaarde er goed bij. 
De Frontpartij, later onder de be
naming V.N.V., versterkte zich al-
mardoor, zodanig dat ze in 1940, 
zeventien kamerleden telde, vijf 
senatoren, talrijke provincie- en 

gemeenteraadsleden. En deze geko
zenen waren echte gentlemen, op
gewassen voor hun taak. Hun naam 
klinkt als de Klokke Roeland : Dr. 
Elias, Dr. Raymond De Tollenae-
re. Staf De Clercq, Dr. Rik Borgi-
non, Dr. Jeroom Leuridan, Dr. Gra-
vez, Meester Van Dieren, Thomas 
De Backer, Meester Gerard Rom-
sée, e a . Een macht in Vlaanderen! 
Neen, Vlaanderen was niet dood ! 

Korts na de erste wereldoorlog 
kwam ook de Vlaamse Toeristen
bond tot stand, onder de kundige 
leiding van Dr. Stan Leurs. Onme
telijke diensten heeft dit organis
me aan Vlaanderen bewezen, 

De aardige opvolger van Dr. Leurs, 
de dynamische Jef Van Overstrae-
ten, schenkt aan v.T.B steeds meer 
gezag, zodanig dat V.T.B, werkelijk 
een parel geworden Is in de Vlaam
se Kroon. 

In die naoorlogsjaren mochten 
we ook het « Vlaamse Kruis » be
groeten; het Vlaams economisch 
verbond V.E.V.; de Vlaams natio
nale zangfeesten; de Vlaamse we
tenschappelijke congressen, geleid 
door Prof. Dr. Frans Daels als voor
zitter, en Dr. Jef Goossenaerts, als 
algemeen sekretaris; het Vlaams 
volkstoneel, geleid door de toneel
kunstenaar Dr. Oskar De Gruyter; 
de Vlaamse leraarsbond van 't of-
ficeel middelbaar onderwijs O.M.O., 
geleid door de eminente leraars Dr. 
Hansen, als voorzitter, en Dr. Jef 
Uytterhoeven, als algemeen sekre
taris; de IJzerbedevaarten, geleld 
door Prof. Dr. Frans Daels, als voor
zitter, en Clemens De Landtsheere, 
als algemeen sekretaris. Dit artikel 
zou te lang worden, indien we al de 
Vlaamse initiatieven moesten op
sommen, genomen tussen 1918 en 
1940. 

Neen, neen, duizendmaal neen, 
Vlaanderen was niet dood. Integen
deel, het had zijn weg gevonden. 

Kameraden van de Volksunie, ge 
zult de aktivisten van 14-18 niet 
vergeten. Die mensen hebben recht 
op ons aller eerbied. Die geschiede
nis kan ons iets leren : Indien de 
Belgische Staat zijn plicht had ge
daan tegenover het Vlaamse volk, 
tussen de jaren 1830 en 1914, dan 
haden we nooit een aktivisme ge
kend. 

- t ^ 

In dit artikel hebben we even
eens beknopt weergegeven wat de 
overtuigde Vlamingen tot stand 
hebben gebracht van 1918 tot 1940. 
Allen verdienen een eresaluut. In 
gouden letters moet hun naam ver
eeuwigd worden in Vlaanderen's 
geschiedenisboeken. 

Wat meer is, beste Kameraden, 
ge zult, als u de kans gegeven wordt, 
al die organismen steunen, di alle 
een steentje aanbrengen voor het 
prachtig Vlaams gebouw, dat we 
willen zien oprijzen, ten behoeve 
van gans de Vlaamse gemeenschap. 
De andere gemeenschappen zullen 
er ook baat bij hebben. 

Met onze vijf kamerleden, twee 
senatoren, negen provincieraads
leden, en talrijke gemeenteraads
leden, 

Hou-Zee ! 
Dixi. 

FEDERALISME 
BETEKENT 

DE ONMIDDELLIfKE 

INDUSTRIALISERING 

VAN VLAANDEREN 

ePeRNOTCN 
DE NIEUWE SABELSLEPERS 

Kort voor de ontbinbing van het 
parlement, namelijk op 16 februari 
1961, werd door Mevr. de Moor-Van 
Sina (die op 26 maart met klank op 
de C.V.P.-lijst te Antwerpen werd 
gebuisd) namens de Kamerkom-
missie voor de Landsverdediging 
verslag uitgebracht over een wets
ontwerp van de Regering betreffen
de het statuut der beroeps- en re
serveofficieren. In .bedoeld verslag 
is bijna uitsluiten,d sprake van ge
neraals en kolonels en wordt in het 
lang en het breed uiteengezet hoe 
broodnodig de nieuwe graad van 
brigade-generaals in ons leger is. 

Bij dit verslag is ook een minder
heidsnota van de socialistische op
positie gevoegd. Voor de verkiezin
gen waren deze minderheidsnota's 
bij de Collard-boys zowat een tweede 
natuur geworden. Men vindt er de 
meest merkwaardige dingen in om 
bi] iedereen en alleman in het ge
vlei te komen en wij zullen niet na
laten er op tijd en stond uittreksels 
uit te brengen. 

Vandaag brengen wij een bloem
lezing van het socialistisch gewee
klaag over het vreselijk onrecht dat 
de kolonels wordt aangedaan. De 
sceptici kunnen wij verwijzen naar 
bladz. 7 van voornoemd verslag. Wij 
halen letterlijk aan : 

» Het ontwerp behelst verder de 
» ontwaarding van de graad van 
» kolonel. Verzaking aan de nieuwe 
» graad (d.i. van brigade-generaal) 
t zou een betere bezoldiging der ko-
» lonels mogelijk hebben gemaakt. 
> Dit zou niet.meer dan billijk zijn. 
» ... De bezoldiging van kolonel werd 
» met opzet enigzins aan de lage 
» kant gehouden. Maar het Alge-
» meen Bestuur ging akkoord met 
» een weddeherziêtting indien de 
» graad van brigade-generaal ach-
« terwege zou blijven. Zal de onbil-
» lijkheid nog ooit ongedaan wor-
» den ? 

Zodra de socios de kolonels een 
paar blauwe briefjes per maand 
meer zullen hebben bezorgd, zullen 
zij misschien nog wel eens vijf mi
nuten tijd vinden om enkele zal
vende volzinnen voor üe Vlaamse 
werklozen en mobielen op papier 
te zetten. O, huichelaars met plat
gestreken gezichten. 

VOLKSUNIE-POTEN 
Op luttele ukzouderingen na is 

de voorbije verkiezingskampanje in 
Vlaanderen proper gebleven. Eén 
van de slechte uitzonderingen was 
de kampanje der chrislen-sindika-
ten tegen de Volksunie. « Het Volk •> 
heeft dagenlang over ganse paginas 
met modder gesmeten. De «Volks
macht », die in Oost-Vlaanderen 
door de Volksunie-propagandisten 
in haar hemd werd gezet, sloeg te
rug en zorgde er voor, beneden de 
gordel te raken. 

Ook na de verkiezingen blijven de 
christen -demokratische persorganen 
slecht gehumeurd. « Het Volk » heeft 
een week aan een stuk haar lezers 
willen wijsmaken dat de Oost-
Vlaamse provincieraadsleden van de 
Volksunie de aartsfranskiljonse li
beraal Ganzeman als provinciaal 
senator zouden helpen opvissen. En 
de «Volksmacht» verzocht de 
Vlaams-nationalisten, hun «poten» 
van de arbeidersorganizaties af te 
houden. 

Een paar jaar terug, toen Renard 
sprak van de « pattes flamandes», 
vond de « Volksmacht» geen woor
den genoeg om een dergelijk gebrek 
aan opvoeding en takt wekenlang 
aan de kaak te stellen. 

OE POTEN DER 
INTELLECTUELEN 

In hetzelfe artikel waarin de 
«Volksmacht» het heeft over de 
Volksunie-poten, wordt de Vlaams-
nationale partij versleten voor een 
allegaartje van doktoren, veeartsen 
en advokaten. Volgens het chris-
ten-demokratisch orgaan horen de 
poten dus thuis bij het Vlaamse in
tellect. 

Ook deze scheldpartijen tegen de 
Vlaamse intellectuelen zijn niets 
nieuws in de «Volksmacht». Met 
nauw verholen woede volgt men 
vanuit die hoek sinds maanden de 
strijd die de kultuurverenigingen, de 
studentenorganizaties en de jeugd
bewegingen gevoerd hebben tegen 
de anti-Vlaamse manoeuvers der 
unitaristen. Sinds jaar en dag wa
ren de heren van « Volksmacht » en 
« Het Volk » er aan gewoon geraakt 
dat de « Vlaamse beweging » gekon-
troleerd en geïnfiltreerd werd van 
op de Poel. 

Men beseft thans maar al te goed 
dat de overwinning der Volksunie 
slechts een symptoom is van een 
kombatieve en onafhankelijke 
Vlaamsgezindheid die ver om zich 
heen begint te grijpen. Men beseft 
maar al te zeer dat het Vlaams-na-
tionalisme terug vaste heeft ge
kregen in de Gentse en Leuvense 
universiteiten, in de kringen van 
academici, bij de mensen uit de kul
tuurverenigingen. En dat zelfs de 
K.A.J.-jeugdverenigingen en de 
christelijke arbeiders niet meer to
taal geïmunizeerd zijn. -

Het enige antwoord dat de 
christen-demokraten en de CV.F. 
hebben kunnen geven op de drin
gende gewetensvraag der Vlaamse 
voetbal ! 

MEGHELEN 
Onze voorzitter Ir. Oskar 

Renard, die op zo een voor
beeldige wijze de verkiezings-' 
kamjanje te Mechelen leidde 
dat het stemmenaantal haast 
verdubbelde (van 6.270 in 19.58 
tot 11.671 in 19Ö1) is vorige 
week aan zijn legerdienst be
gonnen. Zolang hij bij het le
ger is zal Wim Jorisben zijn 
voorzitterschap overnemen. 

De kandidaten en propagan
disten van het ARRONDISSE
MENT Mechelen zullen ander
zijds vergaderen op vrijdag 21 
dezer te 20 uur in het Beffers-
hof, Befferstraat te Mechelen. 
Wie geen uitnodiging mocht 
ontvangen liebben dient deze 
oproep als uitnodiging te aan
zien. Wi} rekenen ook op de 
propagandisten en plakkers uit 
de kantons Puurs, Lier, Duffel 
en Heist-op-den-Berg. 

McPiWi 
Neen, niet Meneer Pei Wei Segers, 

maar wel Mouvement Populaire 
Wallon. Renard, die zich gedurende 
de verkiezingen verdacht kalm had 
gehouden, is onmiddellijk na 26 
maart terug in het offensief gegaan. 

De leider der Luikse metaalbe
werkers heeft er nooit een geheim 
van gemaakt dat liij een grondig 
msprjzen had voor het Belgisch so
cialisme, verkommerd zoals het is 
tot een bekrompen travaillisme dat 
zweert bij een vage welvaartstaat 
met veel T.V.-antennes en een 

kleine-wagen-voor-de-kleine-man. 
In de Gemeenschappelijke Aktie 
meende hij de hefboom te hebben 
gevonden om dit socialisme terug 
in beweging te brengen, terug voor
uit te jagen. De stakingen in decem-
ber-januari hebben hem geleerd dat 
hij slechts kan rekenen op ziclizelf, 
op de metaalbewerkers.... en op de 
waUinganten. 

Hij heeft de les uit deze ervaring 
getrokken en stichtte zopas zijn ei
gen politieke organizatie. In een 
spreekbeurt, ter gelegenheid van de 
oprichting van het M.P.W., richtte 
Iiij zich tot de Waalse intellectuelen 
en tot alle klassen van de Waalse 
voor federalisme te voeren. Deze 
oproep is niet zonder weerklank ge
bleven in de M.P.W. is, van bij liet 
begin, een eigenaardige mengeling 
van de « durs des durs » uit de sta
kingstijd en van de Waalse midden
standers en intellectuelen die — 
wanneer men een zekere katholieke 
pers mocht geloven — uit haat 
tegen Renard massaal P.S.C, gin
gen stemmen. 

Aan het hoofd van het M.P.W. 
staat de Luikse professor Florkin. 
Te Charleroi werd de beweging bo
ven de doopvont gehouden door 
Pirsoul en Billen. Nieuw gekozenen 
zoals Ernest Glinne en Yvan Henry 
haastten zich om aan te sluiten en 
outigedienden zoals Harmegnies wa
ren bij de allereersten. 

Hoewel de beweging zich niet uit
sluitend richt tot de socialisten, is 
ze toch fel socialistisch getint. Een 
socialistische tint echter die no»al 
wat afwijkt van de rozerood dat 
door Spaak en de Volkshuizen als 
énige partijkleur wordt voorge
schreven. 

De houding van de Vlaams-natio
nalisten t.o.v. van het M.P.W. is on
dubbelzinnig : de Walen liebben het 
recht, zich politiek te organizeren 
zoals zij dat verkiezen. Dat is hun 
zaak, niet de onze. Wij kunnen het 
slechts toejuichen dat ook in Wal
lonië de federalisten zich politiek 
groeperen. 

IN DE STEEK GEUTEN 
Eer wie eer toekomt : één der 

moedigste journalisten uit de Bel
gische perswereld is Pierre Davister, 
verslaggever van de overigens zeer 
onsimpatieke « Pourquoi-Pas ? » in 
Kongo. Davister is na 30 juni 1960 
voortdurend op zijn post gebleven 
in Kongo; hij was er lange tijd de 
enige Belgische journalist. Enkele 
dagen geleden slaagde hij er in, een 
enige stunt uit te halen = hij wist 
een bezoek te brengen aan de acht 
Vlaamse para's die nog steeds ge
vangen gehouden worden te Stan. 
Hij had het geluk, deze acht Vlaam
se jongens er in goede gezondheid 
en met een, voor de omstandighe
den althans uitstekend moraal aan 
te treffen. 

De manier waarop deze Vlaamse 
para's in gevangenschap versukkel
den is eens te meer tipercnd voor de 
mentaliteit van de officierskaste in 
het Belgisch leger. Dadelijk na hun 
aankomst in de voormalige kolonie 
werden ze, onder leiding van een 
sergeant zonder enige tropenerva-
ring, zonder gids, kaart of tolk de 
baan op gestuurd. «Vous êtes au 
Congo, tirez votre plan ». 

Men ontkomt niet aan de beden
king dat, waar een doodgewoon 
journalist er in slaagt door te drin
gen tot de gevangenis van Stan, de 
Belgische officiële instanties het 
zich nogal gemakkelijk schijnen te 
hebben gemaakt en nogal snel be
rust in het lot der 8. 

Hoeft het dan te verbazen dat de 
8 te Stan onmiddellijk aan Pierre 
Davister zegden : «Men heeft ont 
te Brussel verraden en in de steek 
gelaten ». 

DR. FILIP DE PILLECI|N 
V R I E N D E N H U L D E 

OP ZATERDAG 22 APRIL TE 20 UUR WORDT DR. FILIP DE PILLLECIJN 
GEHULDIGD IN Di. FEESTZAAL VAN HET VLAAMS HUIS ROELAND, 
KORTE KRUISSTRAAT 3, TE GENT. 
EEN NIET ALLEDAAGS GESCHENK ZAL HEM WORDEN OVERHANDIGD : 
DE HULDEBLIJKEN VAN EEN PAAR HONDERDEN VRIENDEN EN 
BEWONDERAARS VAN DE NEDERLANDSE LETTEREN, NEERGESCHREVEN 
OP PERKAMENTPAPIER EN IN EEN BOEKDEEL VERZAMELD. 
EEN HOOGSTAAND FEESTPROGRAMMA, VOORBEREID ONDER DE 
LEIDING VAN REMI VAN DUYN, WORDT BIJ DIE GELEGENHEID 
OPGEVOERD. 
ALLE VLAMINGEN WORDEN UITGENODIGD. 
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Dat de heer Kalonji in Kongo zich zelf heeft uitgeroepen 
tot koninlc Albert I en zijn zoon tot Icroonprins, mag nauwelijks 
nieuws worden genoemd. Wij in ieder geval hebben deze week 
het geduld en de lust niet kunnen opbrengen om nogmaals in 
het Kongolese bad te duiken. Het nieuws blijft tragisch maar 
wordt nu toch stilaan wat saai en vervelend. Er is trouwens 
geen enkele reden waarom wij als Vlamingen ons nog speciaal 
aan de vroegere kolonie zouden interesseren. 

De Algerijns-Frans onderhandelingen zijn verder in het slop 
geraakt. Van de konferentie van Evian is niets in huis gekomen 
omdat het F.L.N, welgeide, aan een tafel te gaan zitten terwijl 
de Fransen terzelfdertijd aan een andere tafel zouden onder
handelen met de konkurrercnde nationalistische organisatie, de 
M.N.A. De M.N.A. is ouder dan het F.N.L. en stond oorspronkelijk 
ook een strakkere politiek tegenover de Fransen voor 

De beweging kreeg echter een harde klap toen enkele harer 
fellagah-leiders naar het Franse leger overliepen. Vanaf dat 
ogenblik werden in Algerië en in heel Europa de M.N.A.-leden 
het doelwit van de aanva'len der F.L N.-partizanen. 

Reeds vorige week echter wezen we er op dat uitstel niet 
altijd afstel heeft te betekenen en dat, hoe dan ook, de Gaulle 
verplicht is de Algerijnse vrede op korte termijn na te jagen. 

Op het suikereiland Cuba gaan de zaken sinds enkele tijd 
niet zo best meer. 

De Russische en Oost-Europese technici beginnen het land 
in steeds groter aantallen te ver.'aten. Wanorde, zuiderse slor
digheid en baardig onfatsoen maken hen ieder ernstig werk on
mogelijk Inmiddels blijft de anti-Castroweerstand aktief en 
werd o.m. de grootste suikerfabriek van Cuba door brand ver
nield. 

Tot overmaat van ramp heeft de Amerikaanse regering 
haar standpunt thans definitief vastgelegd. Reeds gedurende 
zijn verkiezingskampanje verklaarde Kennedy zich voorstander 
van een harde koers t.o.v. van de rebel te Havana. In een tekst, 
die door het Staatsdepartement werd uitgegeven, worden de 
Cubanen thans opgeroepen de strijd voor een « vrij Cuba » voort 
te zetten. 

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de V.S. tot direkte of 
indirekte militaire interventie zullen overgaan. Wel hebben de 
Cubaanse emigranten reeds de toezegging gekregen dat hun 
voorlopige regering zal worden erkend van zodra de anti-Castro-
rebellen ergens voet aan land kunnen zetten op het eiland. 

Het drama van het Castro-regime is het drama van het 
onvermogen der revolutionnaire kaders om opbouwend en blij
vend regeringswerk te verrichten. De ganse situatie roept herin
neringen wakker aan de figuur van de legendarische Meksi-
kaanse vrijheidsheld Pancho Vil'a. Het is wel wat bitter, thans 
de Amerikanen (de « gringo's ^) te horen spreken over een vrij 
Cuba. Weinig landen in de wereld werden zo definitief onder 
de ekonomische knoet gehouden a;s het Cuba van Batista door 
de V.S. Een reaktie als die van Castro was onvermijdelijk Even 
onvermijdelijk blijkt het echter te zijn dat rebellen, die het een 
paar jaar in de jungle hebben uitgehouden, maar matige re
geerders werden. 

Hoe dan ook en wat ook het einde zal zijn van Castro en 
zijn regime (het blijft trouwens voorbarig, over dat einde reeds 
voorspellingen te maken), wij blijven er van overtuigd dat de 
man in de geschiedenis van zijn land een held en een bevrijder 
zal blijven. Want een terugkeer naar de vroegere verhoudingen 
is totaal uitgesloten. 

Te Washmgton begonnen de besprekingen tussen Kennedy 
en Adenauer. Algemeen wordt verwacht dat de Duitse kanselier 
het vooral zal hebben over de versterking van het Nato-bond-
genootschap, over de fol die West-Duitsland daarbij moet spe
len en over de Nato als vierde atoommacht. 

Te Jeruzalem begon het proces Eichmann. Niet iedereen in 
Israël schijnt overtuigd te zijn van het nut van dit proces en 
ook elders in de wereld wordt het op gemengde gevoelens ont
haald. In Duits and verwekt het een constipatie die er zo alge
meen is als het heffen van de rechterarm enkele jaren geleden... 

12.4.61. 

Rus in de Ruimie 

STRIID IN HET LUCHTLEDIGE 
Deze week — om nauwkeurig te zijn op 

woensdag 12 april 1961 — is dus het ruim
tetijdperk voorgoed begonnen. Na talloze 
muizen, honden en apen is ook eindelijk 
de homo sapiens buiten die goeie oude 
dampkring geraakt. De hele wereld is niet 
karig met lof voor deze stunt en de Sov
jets maken een extra goede beurt met hun 
27-jarlge piloot die — gelukkig toeval ! — 
net verleden jaar lid was geworden van 
de parti j . 

We gunnen de Russen van har te dit 
technisch en propagandistisch succes en 
we voelen zelfs een tikje leedvermaak t.o.v. 
de Amerikanen die — ondanks konsekwent 
doorgedreven ijskastkultuur — met hun 
luchtkastelen nog nergens zijn gekomen. 
Wellicht heeft de directeur van de (Brit
se) observatiepost Yodrell Banks het pro
pagandistisch element best samengevat 
toen hij de Russische prestatie des te ver
bazingwekkender noemde in het licht van 
het feit dat ze verwezenlijkt werd door een 
volk dat nauwelijks een kwart eeuw gele
den nog goeddeels analfabeet was. 

De « histori.sche » vergelijkingen met 
Columbus of zelfs met Lindbergh kunnen 
wijzelf maar matig waarderen. Wanneer 
er ooit iemand ver van de moed, de pio
niersgeest en het ccvivere pcriculosamente» 
heeft gestaan, dan zijn het wel deze kunst
matig opgefokte, mentaal doorgctrainde, 
medisch geprepareerde en psychisch door
spoelde jongelui op Cap Canaveral of op 
de Rus.sische raketbazes. Niets van het 
kansspel, niets van het avontuur, niets van 
de grootse waanzin die in 1927 een jonge, 
onbekende, eenzame piloot in de Spirit of 
St. Louis over de Atlantische Oceaan joeg. 
Proeven en nog eens proeven tot<lat de 
aap gaaf en gezond uit de nioiiw kwam en 
dan de homo sapiens er in. 

Er is zelfs iets klnderachtigs aan de 
gee.stdriftige ontvangst van het « verras
sende » nieuws. Sinds maanden wist ie
dereen dat de bemande ruimt.-vlucht nog 
slechts een kwestie van enkele weken was. 
Wie min of meer met de materie ver-
troud was, kon tameUik nauwkeurig de 
luiste datum bepalen en zelfs voorspellen, 
hoeveel voorsprong de Busse,, op de Ame
rikanen juist hebben. 

Er is trouwens aan de hele ruimtevaart-
kultus iets klnderachtigs en onwezenlijk. 
Het stoot tegen de borst, wetensihapamen-
scii te horen verklaren dat nu de ruimte 
gaat (1 geëploiteerd » worden. Hel stoot des 
te meer tegein de borst wanneer men be
denkt dat het mensdom op deze slecht-
georganizeerde wereld er nog lang niet is 
In geslaagd, alle aardse hulpbronnen te 
exploiteren en ter beschikking van de ge
hele mensheid t« stellen. 

Het mag als algemeen bekend worden 
verondersteld dat zowel Rusland als Ame
rika technisch hoog-ontwlkkcide landen 
zijn. Evenzeer echter is het bekend dat de 
verworvenheden der techniek in belde lan
den en overal elders in de wereld slechU 
ten dele en dan nog op zeer aanvechtbare 
wi.ize ten goede komen aan de gemeen
schap en aan het Individu. Speciaal Inza
ke rumitevaart Is het ergerlijk vast te 
stellen dat voor projecten met een vaag en 
zeer omstreden praktisch of zelfs weten
schappelijk nut milj.arden beschikbaar 
Hjn, terwijl een gewone flinke riolering, 
een drinkwater-voorziening of zelfs de 
broodnodige boterham een wachtbeurt 
knjgen. 

Er zijn andere, zo mogelijk nog minder 
rraaie aspecten aan de zaak : slechts een 
handvol wetenschapsmensen kan uitmaken 
tn hoc verre ruimteproeven met of zonder 
mens een militair karakter hebben. Net ala 
bij het atoomprobleem moeten ook inzake 
nnmtevaar t de volkeren en hun regerin
gen blindelings het advies volgen van en
kele vaklui. Dat deze vaklui vaak door 
mets ajiders gedreven worden dan door de 
eigen ambitie, werd o.m. meer dan eens 
geïllustreerd door het geval Werner von 
Braun. Jaren terug reeds zei de mathema
ticus John von Neumann : « wij geleer
den waren apostelen en zijn bisschoppen 
geworde. Wij hebben met de machtigen 
gepakteerd en ons door hen voor hun 
doeemdcn laten gebruiken. Daaronder 
hjdt de zuivere heilsboodschap van de we
tenschap, die niets anders wil dan waar
heid ». 

Tjeef Kaloot. Schild en Zwoord von Vlaanderen! 

De klok kan natuurlijk niet teruggezet 
worden naar de tijd van voor monnik 
Schwarz. Ook in de techniek straalt de 
adel van de menselijke geest Maar de 
techniek Is middel, nooit deel En er loopt 
Iets fundamenteel verkeerd wanneer men 
de superioriteit van het ene regime tegen
over het andere wi] gaan bewijzen aan de 
hand vam de mindere of grotere geschikt

heid om vijzen, radertjes en draden In 
mekaar te passen. Vooral wanneer deze 
verschillende geschiktheid na enkele maan
den In het geheel niet blijkt te beslaan. 

Of is de hele ruimtevaart niets anders 
dan een kolossale grap, een gril van het 
toeval dat ons wil diets maken dat ook 
vroeger de aap al eens Is voorgegaan ? 

Week van de elleboog ! Verleden week liep Harmei (een 
vastengezicht na Pasen) plechtstatig de Wetstraat in en uit om 
zijn « politieke vrienden » en de anderen te raadplegen maar 
bovenal om de krachttoer te verwezenlijken, van informateur 
tot formateur te worden aangesteld. 

De drukkingsgroepen van alle kleur en omvang overstelp
ten de pers met hun raadgevingen aan de toekomstige minis
ters. De Walen eisten een Waalse eerste-minister en Harmei 
bleef heimelijk open. Lefèvre ontdekte het Vlaams probleem 
en hield zo zijn kansen ongeschonden. Struye echter vestigde 
de aandacht van zijn dierbare landgenoten er op dat in zijn 
persoon de Latijnse charme en de Germaanse degeMjkheid 
gelijkmatig verdeeld waren en dat een « parfait bilingue » als 
hij het land onschatbare diensten kon bewijzen. Het Verbond 
van de Belgische Nijveraars pleitte voor meer gendarmes en 
minder stakingspiketten, wat de liberale kandidaten-voor-een
portefeuille even vol verwachting deed opkijken. 

Maar uit het doosje sprong het duiveltje dat er sinds on-
heuge'ijke tijden — met name sinds de Leuvense brandrede — 
zat verborgen : Theo Lefèvre zelf. onbehouwener, zuurder, on
genietbaarder dan ooit. Nauwelijks was hij formateur of hij 
snelde naar de T.V. — sinds Eyskens is het kleine scherm erg 
in trek bij ministers en minlstrabelen — en zette er aüJa plan
nen uiteen voor het verbaasde land. 

Voor die verbazing was er in ieder geval wel enige reden. 
Lefèvre erkende dat er twee fundamentele problemen waren 
die dringend een oplossing eisten; een sociaal-ekonomisch pro
bleem enerzijds en anderzijds de Vlaams-Waalse verhoudin
gen. Deze erkenning is reeds een hele stap vooruit voor de man 
die als voornaamste ideologische referentie « zijn strijd vanaf 
zijn 15 jaar » tegen het Vlaams-nationalisme gaf. Maar er 
kwam nog meer : de formateur deelde mee, de ambitie te heb
ben eens en voor altijd met het Vlaams-Waalse probleem ge
daan te maken. De toverformule van deze definitieve oplossing 
was het C.V.P.-taalkompromis, nog min nog meer. 

Daarmee kwam de kat op de koord. Het beruchte compro
mis van Charleroi, met zijn « faciliteiten », betekent inderdaad 
het prijsgeven van 8 gemeenten in de Brusselse agglomeratie, 
In ruil voor een twijfelachtige en vage regeling te Brussel. De 
Vlaamse kultuurverenigingen kwamen dadelijk in het geweer 
en maakten het de formateur duidelijk dat de strijd zou ver
der gaan in alle hevigheid. Het kwam deze week tot een zeer 
scherp incident dat sinds de oorlog zonder precedent is : het 
Vlaams Aktiekomitee voor Brussel had aan de formateur een 
onderhoud gevraagd om het Vlaamse standpunt uiteen te zet
ten. Lefèvre gebaarde van niets. De sinds de Volksunie-over
winning tot koortsachtige aktiviteit gekomen Vlaamse C.VP.-
parlementaire vroegen op hun beurt aan het komitee, het 
Vlaams eisenprogramma gemeenschappelijk te onderzoeken Ze 
kregen van een zeer kordaat Aktiekomitee het deksel op de 
neus : wanneer de formateur zich te goed achtte om te luiste
ren naar de mening der Brusselse Vlaalmsgezinden, dan wil
den deze laatsten niets te zien hebben met de fraktie. 

Zoals we reeds verleden week vaststelden : de toon in 
Vlaanderen is radikaler en optimistischer geworden. De Vlaams-
nationale overwinning steekt de enen een hart onder de riem 
en noopt de anderen tot politiek opbod dat uiteindelijk slechts 
Vlaanderen ten goede kan komen. 

Ook bij de Vlaamse socialisten is er het één' en ander ver
anderd. Vermeylen was er als de kippen bij om zich akkoord te 
verklaren met de kompromis-plannen van Lefèvre. Maar Fayat 
liet er geen gras over groeien om dadelijk en publiek zijn partij
genoot af te keuren. 

Inmiddels kan men glimlachend terugdenken aan de in de 
verkiezingsstrijd zo vaak door Lefèvre afgelegde verklaring, als 
zouden alle voorspellingen over een socialistisch-christelijke re
geringen uit de lucht gegrepen zijn en als zou er geen enkele 
afspraak bestaan. Er hoefde ook helemaal geen afspraak te be
staan : de genegenheid die de heren Lefèvre en Spaak mekaar 
toedragen, is nooit voor niemand een geheim geweest. En wie 
Spaak ook maar van verre kent, weet dat hij zonder formele toe
zeggingen nooit in de Belgische politieke arena zou zijn terug
gekeerd; hij is er nu eenmaal de man niet naar. vier jaar in de 
oppositie te zitten knarsetanden. 

Inmiddels blijft de C.V.P.-socialistische kontaktkommissie 
vergaderen. Het heet dat op alle punten overeenstemming werd 
bereid en dat alleen inzake versterking van het staatsgezag en 
stakmgsamnestie nog een paar moeilijkheden zijn gebleven Het 
akkoord betreffende de Vlaams-Waalse verhoudingen kennen 
we inmiddels reeds! 

Dat worden dus waarschijnlijk de nieuwe mensen, dat wor
den de nieuwe ideeën die het land zullen regeren ! 

Ze zullen in ieder geval op de oude Vlaamse weerstand bot
sen. Alleen : deze weerstand is sinds 26 maart flink toegenomen 
Wie even de lijst overloopt van de Vlaamse personaliteiten die 
het « Memorandum van de Vlaamse Burgers » van het K.V.H.V. 
reeds tekenden, vindt daarin de zoveelste bevestiging van de 
herboren Vlaamse strijdvaardigheid. 12 4.61. 
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NUCHTER BLIJVEN A.Ü.B. 

Al een hele tijd heb ik een studie ge
maakt over de personen die Vlaamse ver
gaderingen per se willen ontsieren met 
armstrekkenj of belachelijke naapenj van 
vreerade volkeren 

Pier stelde ik vast dat die armstrekkerij 
altijd de grootste uitzondering blijft en 
dat ze meestal voorkomt na het drinken 
van vele glazen of bij kinderen, die niet 
weten hoeveel kwaad ze met dat versleten 
gebaar doen 

Ik ben echter verder gegaan en ik heb 
kunnen uitmaken dat de meeste armstrek
kers niet Ingeschakeld zijn in de huidige 
Vlaamse georganizeerde .strijd. Trouwens, 
indien ze regelmatig deden aan huisbezoe
ken aan kolportages of aan eender welke 
vorm van onze huidige propaganda, dan 
moesten ze reeds lang de waarschuwende 
woorden van Bob Maes, Wim Maes, Ka-
miel Van Damme en andere doorwinterde 
wroeters voor de Vlaam.se zaak gehoord 
heben : denk aan uw doel en laat vallen 
wat ons geen millimeter dichter brengt bij 
dat doel. 

VV. - Bru.ssel. 

KOMMENT.4AR 

Pallieterke, waarvan niemand de buiten
gewoon ^ o t e verdienste bi.1 de heropstan
ding: van de Vlaamse weerbaarheid kan 
ontkennen, schreef, bast elk jaar, ter ice-
legrenheid van Zangfeest, IJzerbedevaart 
en andere Vlaamse verpaderlngen, dat we 

in 1961 m andere omstandigheden leven 
en met andere mensen, dat we moeten 
nuchter blijven en ons onthouden van 
woordenkramerij en nutteioosuiterlijk ver
toon, vooral als dat antipatie wekt bij ons 
volk. 

Onze georganizeerde medewerkers weten 
dat het veel beter Is één abonnement te 
werven dan te pas en ten onpas <( Houzce » 
te roepen of krampen te krijgen in de 
rechterarm. 

AAPT DE OOSTENDS ZEEWACHT DE 
« VOLK »-SE SCHILDWACHT NA ? 

In een hoofdartikel van « De Zeewacht » 
zat volgend venijn in de s taar t Men be
weerde dat de Volksunie in te Oastendse 
niet was vooruitgegaan en filozofeerde dat 
zulks te wijten was san (lach u geen bult, 
Antwerpenaars, Gentenaars en Bnisse-
Iftars !) aan het feit dat Oostende een kos
mopoliet getinte stad was en men er niet 
te hoog oploopt met al te eng taalfana-
tlsme. 

Vergeet « De Zeewacht » da t de Volk.s-
unie veel meer is vooruitgegaan in onze 
grootsteden, waar de Vlammgen beter de 
sociaal-ekonMnische achteruitstelling voe
len ? Vergeet « De ZeewsuAt » dat de 
Volksunie de eerste was en feitelijk de eni
ge blijft die voortdurend hamert op de 
schandige toestanden, die maken dat ook 
!n en rond Oostende ontelbare arbeiders 
en bedienden voor zes uur — en zeer ve
len reeds vocff vier uur ! — moeen opstaan 
indien ze willen werk hebben. 

MEDEDELINGEN 
Cent 
Daar het Algemeen Nederlands Zangverbond van oordeel is dat 
zij zoals de andere Vlaamse kultuurvereniging eveneens tot taak 
heeft ii^ de algemeen Vlaamse problemen duidelijk stelling te 
nemen, en alzo mede te werken aan de Vlaamse ontvoogdings-
strijd. heeft het gouwbestuur voor Oost-Vlaanderen haar 10de 
Provinciaal Zangfeest in het teken gesteld van het Federalisme. 
Dit Zangfeest gaat door in de Roelandschouwburg op zondag 
23 april e.k. te 14.30 uur. 
Alle Vlamingen uit de Provincie worden dan ook met aandrang 
verzocht deze dag vrij te houden en door hun aanwezigheid op 
het Provinciaal Zangfeest hun instemming met deze stelling-
name te betuigen. 
Werken er aan mede : 

— Het K.V.V.F. orkest nlt Antwerpen 
— Het St. Lutgardiskoor uit Waarschoot 
— De componisten Jef Tinel en Jan Brouns 

Spreekbeurten over Zelfbestuur worden verzorgd door Pons Van 
Holderbeke, terwijl het K.V.V.H, instaat voor de ordedienst. 
Programmasamenstelling en regie zijn in handen van E. Cogen. 

Antwerpen 
Zondag, 30 april e.k. te 20 u. 30 

IN FEESTZAAL PALLADIUM, OFFERANDESTRAAT, 42, ANTWERPEN 

GROOT 0VERWINNINCS6AL 
MET UITSTEKEND ORKEST 

Konferencier : Rik Baekelmans Toegangsprijs : slechts tien F. 
Daar overrompeling verwacht wordt, wordt men dringend verjochf voorbe
houden plaatsen te bestellen bij Wim Maes, Lanteernhofstraat 28, Borgerhout 

(tel. 39.92.06) of bij Rudi Van der Paal (tel. 33.85.65). 
De volksvertegenwoordigers Frans van der Eist, Dr Leo Wouters en Reimond 
Mattheyssens, alsmede senator Roosens en de verkozenen van do provincie

raad zullen het bal bijwonen. 

Eeuw met ons de droom van uw leven I 
Een heerlijk landhuis In een omgeving 
door Uzelf gekozen 

— onze prijzen buiten konkurrentie 
— een zeer degelijke konstruktie 

— snelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel 

Voor alle inlichtingen 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.ba. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 

ANTWERPEN, T a . 33 85 65 LANGE GASTHUISSTRAAT 16, 

Desgewenst bezoeken wV\ U gr^ag thul*. 

Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 

Burelen 9-12 h 14 18 h - ook zaterdag 

Ons dan diuren « taalfanatisme » aan
wrijven is beneden alle* en doet me den
ken aan « Schildpad » van het volk. 

O V.S. - Oostende 
KOMMENTAAR 

Dat artikel eindigde inderdaad nogal 
geniepig. Het hoort aan onze mensen te
gen zoiets schrifti'lijk te protesteren, opdat 
de waarheid eender waar ze verwrongen 
wordt, zou rechtgezet worden. 

Bij de (( Zeewacht i> doet men dat. Dat 
kan niet verwacht worden van de « Volk »-
se Schildwacht, omdat zijn blad dat zo
gezegd de Vlaamse arbeldersbelangen moet 
behartigen, volledig verkocht is aan de 
C.VJP., partij die verantwoordelijk is, ge
zien haar oorsprong, voor de achteruitstel
ling van het Vlaamse volk. 

Geachte Redactie, 
HET VLAAMSE DRAMA HIER EN IN 
KONGO. 

De doden gaan .snel ! Inderdaad ! Wk\ 
men vergeet ze al te vlug. Daarom mag 
men er wel even aan herinneren. 

Wie herinnert zich nog. dat bi] Jiet kon-
golees avontuur : 45 .soldaten het leven ver
loren bij een vliegtulgrramp in Kongo ? 45 
die niet als vrijwilligers naai Kongo gin
gen, doch in bevolen dienst ! En dat deze 
45, die hun leven verloren, van de eerste 
tot de laatste Vlaam.se jongens waren ' 
Vlamingen ! 

Wie herinnert zich nog dat de enige soJ-
daat die tijdens de wilde Waalse staking 
zijn leven verloor, een Vlaming Was ' Hij 
verdronk tijdens de nachtwacht op een 
brug. Achtenveertig uren na dat de eerste 
minister verzekerd had. dat er geen 
Vlaamse eenheden waren ingezet in Wallo
nië. Dit om de Waalse gevoeligh3id niet 
tp tergen ! Maar die er zijn levon bij ver
loor was luis' een Vlaming -

Wie weet dat de 8 soldaten, die .sedert 
weken in Stanlcvstad gevangen worden 
gehouden, 8 Vlamingen zijn ? Het kwam 
eerst aan het licht, door ean Vlaamson
kundig Waalse journalist, P. Davister van 
de beruchte anti-V'aamfie « Pourquoi Pa-s », 
die als voorbeeldig civiek geen Vlaams 
spreekt noch verstaat, en die met 7 van 
de 8 Vlaamse krijgsgevangenen geen woord 
kon wisselen, met de achtste maar amper. 
Deze kon e^n beetje FVans om de Bi-ussel-
se franselaar te verstaan DAT ZUN BEJL-
GISCHE TOESTANDEN ! DAT IS VLAAN
DEREN IN BELGIË I In de eer.ste wereld
oorlog waren 85 " van de gesneuvelden : 
VLAMINGEN. NA DE TWEEDE WERELD
OORLOG. IN EEN HACHELIJK KOLO
NIAAL AVONTUUR ZIJN DE GESNEU
VELDEN (verongelukten) 100 "A VLAMIN
GEN ' EN DE KRIJGSGEVANGENEN. 
IDEM, UITSLUITEND VL'^MINGEN 

Waar zijn de Waten dan '> Die /.itten 
in de militaire Mavefeot., bij de stakers! 
Alnaar het gïvaUJ iy%ir de doden, die zijn 
van ons ' He ' a ? ' ' C^H- Antwerpen. 

HANDEN AF VAN DE 
RANDGEMEENIEH! 

O n d e r de m o m v a n facil i tei
t en e n a n d e r e zoe tgevooisde , 
m a a r bed r i eg l i j ke k o m p r o -
mis sën w o r d t t h a n s w e e r d e 
ko lon iza t i e en roof v a n een 
t i en ta l V l a a m s e g e m e e n t e n 
r o n d B r u s s e l v o o r b e r e i d . 
N u d e t o e s t a n d voor d e 
V l a m i n g e n g u n s t i g e r is ge
w o r d e n z o u d e n w i j een 
s c h r o m e D j k e ve rg i s s ing be
g a a n R E C H T E N pri js te 
g e v e n o m a n d e r e R E C H T E N 
te v e r o v e r e n . 

D a a r o m : 

G E E N T O E G E V I N G E N , 
G E E N K O I V I P R O M I S S E N . 
Wi l l en de f rans ta l ige B r u s 
se l aa r s wi jze r w o r d e n d a n 
m o e t V l a a n d e r e n e e n s v a n 
zich afb i j ten . H o e e e r d e r , 
h o e b e t e r ! 
D o e iets . 

S t o r t op P C R 1558.03 van 
J . L a e r e m a n s , p e n n i n g m e e s 
t e r van 

V L A A M S K O M I T E E 
V O O R B R U S S E L , 

KOMMISSIE 
RANDGEMEENTEN 

Wijngaardlaan, 2 
Wezembeek-Oppem. 

EEN WARE D E N O K R M I E 
IN EEN FEDERAAL BELGIË 
Geslaagde propagandadaq van liet V.V.B, te Gent 

Zondag jl ging in het casino te Gent de zeer geslaagde program-
madag door van de V.V.B. Er was een goede opkomst 1200 man, w.o. veel 
nieuwe gezichten. De organisatie was puik verzorgd. Onder de talrijke per
sonaliteiten vernoemen wil onze volksvertegenwoordigers Wouters en Van 
Leemputten, Omer Van den Kerchove, provincieraadslid. Dokter en mervr. 
Wannyn, Dr. Ballet (Antw.) dhr Valeer Pornel (Anz), Prof Dr Opsomer 
(Antw.) H Borguion, Cl. De Landsheer, Herman Podts, dhr. Jassogne, ere-
mspecteur Potargent, Dr. jun.P.Dael;, de volksvertegenwoordigers Van den 
Daele, Verroken, Kiebooms en De Mey, e.a. 

Na een welkomwoord uitgespro
ken door Mr. Baert, voorzitter van 
de Gentse V.V.B., leidde dhr Merecv, 
bestuurder van de Rijksnormaal-
school te Lier de sprekers in. Drie 
jonge sprekers, de studenten Lari-
don (Leuven) en Bernheim (Gent) 
en de jonge Limburgse boer Van-
derstegen, brachten vooral een kor
te boodschap. Dhr Laridon her-
mnert er aan dat de jeugd in de 
voorbije jaren goed haar man stond 
in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 
Hij beklemtoont dat vooral op de 
studenten een zware verantwoorde
lijkheid rust in de Vlaamse herwor-
dingsstrijd. De vrijzuinige student 
Bernheim werd aandachtig beluis
terd wanneer hij tastte naar de oor
zaken van de blijvende achterstand 
van de Vlamingen : het verlran-
send unitarisme en het wanordelij
ke pnvaatkapitalisme. Deze beide, 
verenigd in het Belgisch nationaal 
konservatisme, zijn remmen op on?;e 
toekomst. De heer Vanderstegen 
brengt de groet uit Limburg. «Lim
burg biedt U zijn jeugd», zegt hij. 
Maar onmiddellijk drukt hij er zijn 
vrees over uit dat deze jeugd mis
schien haar streek zal moeten ver
laten om arbeid te zoeken in den 
vreemde. 

Dhr Van de Voorde, liberaal jour
nalist brengt daarop het Vlaams 
programma voor de regering voor 
dat de V.V.B, reeds aan de forma
teur overhandigde en dat reeds ver
scheen in de pers. Werd melding 
gemaakt van twee brieven : een van 
Pierre Harmei en een van Theo Le-
levre die als voorzitter van de CVP.. 
schrijft « wees verzekerd dat deze 
zaak onze volle aandacht gaande 
houdt >. Het publiek schaterlachte. 

Drs. F De Bondt gaf een zeer rake 
kommentaar bij de verschillende 
punten van dit Vlaams regerings
programma. Voor de verneder
landsing van het bedrijfsleven eist 
hij wettelijke maatregelen. De ko
lonisatie van Brusselse en Waalse 
afgestudeerden moet een einde ne
men. Wij willen in Vlaanderen vol
ledige tewerkstelling wat met het-
zelfe is als volledige tewerkstelling 
in België. Want in dit geval zou het 
systeem blijven bestaan van de uit
tocht van onze arbeiders. De nieu
we werkgelegenheden moeten ko
men in Vlaanderen want hier zul
len de arbeidskrachten, vooral jon
ge, steeds toenem.en door onze gro
tere demografische groei. Wij ver
werpen imigraties va nhet Vlaamse 
naar het Waalse land Daarom moet 
men de industrie niet vestigen ir 
demografische uitstervende streken. 

Inzake de E-3 snelweg was Dhr 
De Bondt terecht zeer scherp. « Er 
is genoeg gestudeerd», zegt hij. 
' De E-3 moet er komen, daden nu ! 

Na dhr De Bondt kwam dhr 
Bequaert aan het woord. Jarenlang 
zo behoogde hij hebben wij volks
vertegenwoordigers willen kiezen en 
hebben wij partij vertegenwoordi
gers gehad. Wij willen voortaan 
mensen die trouw zijn aan hun 
volk, aan hun streek (luid applaus). 
Spreker behandelde dan de verschil
lende punten van het Vlaams rege
ringsprogram waarbij hij er de na
druk op legde dat de Vlamingen in 
geen enkel opzicht nog een duim
breed mogen toegeven. 

Dhr E. Daenen (Leuven) sprak 
dan over het Vlaams-Waals over-
legcentrum dat op 4 febr jl. In de 
schoot van de V.V.B, werd opgericht 
Dit centrum heeft een Gemeen-
schappeli,ik Vlaams-Waals mani
fest ingewerkt dat sensatie zal 
verwekken, zegt dhr Daenen. Het 
komt er voor onze commissie op aan 
de coördinatie te verzekeren tussen 
de V.V.B, en de Waalse groeperingen 
in een geest van nieuw begrip. 

Dhr Amter, voorzitter van het 
Vlaams Aktiekomitee Brussel ea 
Taalgrens onderzocht dan de ver
klaringen van de formateur op 
Vlaams gebied. Sommige van zijn 
verklaringen vinden we goed, zegt 
hij, maar een zaak kunnen we niet 
genoeg benadrukken : het compro
mis van Charleroi is onaanvaard
baar I (applaus). 

De voorzitter van de V V.B. Drs 
Maurits Coppieters, hield de Slot
rede. Hij stelde vast dat plots de 
Vlaams-Waalse verhoudingen be
vorderd zijn van « faux problèmes» 
naar kapitale staatsproblemen. Er 
kwamen nieuwe mensen in het par
lement en dhr Coppieters begroette 
heel speciaal de nieuwe volksverte
genwoordigers van de Vlaams Na
tionale Partij (daverend applaus) en 
de nieuwe Vlaamsgezinde verte
genwoordigers uit de andere par t i j -
Het wordt nu de tijd om het « Bel-
gique de papa», anno 1830 te ver
vangen door een dynamische, volk
se demokratie op federale basis. 
Sprekende over het Vlaams rege
ringsprogramma dat aan de forma
teur werd overgemaakt zegt dhr 

Coppieters dat het een tweevoudige 
aanbeveling beval : 

— vooreerst zeer konkrete hervor
mingen en maatregelen binnen de 
huidige grondwet. 
— de onmiddellijke voorbereiding 
van een diepgaande grondwettelijke 
hervorming ter herstructurering 
van de Belgische staat. 

Tot slot vertolkte dhr Coppieters 
de wens van de V.V.B, dat de nieu
we regering snel algeheel de re-
pressigevolgen zou opruimen. 

P. Martens 

VA/IE DICHT MEE ? 
De dichter die, mop \j.n het kleine menselijk gfOwTiemel in en om de 

Wetstraat, de peinzende blik hemelwaarts keert, bemerkt er tot zijn niet 
geringe verbazing de genaamde Iwan die voortsnelt langs het zwerk m een 
tuig dat door stakanovisten in luttele weken tijds werd ineengetimmerd 

De verbazing \ an de dichUr maakt slechts even plaats voor een licht 
leedvermaak, wanneer zijn gedachten over de oceaan gaan in de richting 
van de genaamde Werner von Braun (hemd). 

Maar de bewondering blijft en zij inspireert hem tot het machtige \crs 
dat hieronder (gedeeltelijk) volgt : 

Het zwerk is, naast uilen en mussen, 
bevolkt ook met vliegende Russen. 
Want de rode raket 
zegt gewoonüjk niet (c njel » 

Welke poweet uit de Lage Landen jaagt de vijfde versregel, trefzeker il« 
een echte Russische raket, in het doel ? Als beloning : een Vlaamse Heide-
land-pooJiet naar keuze. 

Inzendingen zoaU steeds ^oor donderdag a.s. p ,a de redaktie aan 
nw dienstwillige Ernest. 

http://Vlaam.se
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ONTNUCHTERING 
DE ZEEWACHT 
AANDACHT VOOB FEDFRALE 
GEDAHTE ? 

Het ware verkeerd geen rekening te 
houden met de nogal spektakulaire sfH-ong 
van de Volksunie die op haar program
ma nochtans ook de federale idee had 
Ingeschreven. Het feit alleen reeds dat 
ze daardoor door de kiezers niet gedes
avoueerd w;rd, bewijst reeds dat de fe
derale gedachte niet èi priori dient afge
wezen als oplossingsmiddel voor de struk-
timrhervormmgen van ons land Hoezeer 
d^ zelfbestuurgedachte voor Vlaanderen 
WaPonie ook verouderd en utopisch is 
geworden en zeker niet opportuun op het 
ogenblik dat het Verenigd Europa aan het 
groeien is, toch dient overwogen of een 
verder doorgedreven decentralisatie van 
de Be'gische staat met nader dient bestu-
deeid Dezs decentralisatie bestaat immers 
reeds in zekere mate op kultureel gebied 
(o a met afzonderlijk radio- en T V - s t a 
tuut) en zou o<* op staathuishoudkundig 
en z^lfs economisch gebied wel nuttige 
uitzichten kunnen bieden Het streven 
naar een meer federaal-georganiseerde 
vorm van de Belgische staat dient als ak-
tiieel probleem wellicht terug onder ogen 
genomen al blijft het een vraagteken of 
de grote partijen hierover de discussie 
wensen te hervatten gezien hun traditio
neel unitaire struktuur, die hen op eng 
partij-standpunt meer veiligheidswaarbor
gen biedt Het veronachtzamen van deze 
diskussie zou hen nochtans in de toekomst 
nog pijnliiker verrassingen kunnen bezor
gen die zij nu n t ^ kunnen vermijden. 

LINKS 

In « Links » het tijdschrift van een 
groep jonge Vlaamse socialisten laien we 
In het voorlaatste nummer : 

« Met een vertegenwoordiging van 5 
kamerleden en ettelijke senatoren en pro
vincieraadsleden vormt de Volksunie een 
politieke macht waarmede zal moeten re
kening gehouden worde'n, en die nog aan
zienlijke stemmenwinst kan boeken wan
neer zij zich in Lunburg en West-Vlaan-
deren steviger zal georganizserd hebben. 
De atmosfeer na de bevrijdmg, de konings
kwestie, de schoolstrijd hadden tot nu toe 
de vorming van een Vlaams-nationalistisch 
blok verhinderd 

» Het zou aandachtig moeten onderzocht 
worden of de elektorale basis van de Vo'k.s-
unie samenvalt met deze van het vooroor
logse V N V en of die stromang met vooral 
een voedingsbodem vmdt m landelijke, 
weinig of niet geïndustrialiseerde streken 
van Vlaanderen Het hjkt ons in ieder ge
val met zeker of men de stemmenwinst 
van de Volksunie eenvoudigweg als een 
verschuivmg naar uiterst rechts kan be
stempelen WIJ denken niet dat de amnes
tiekwestie m deze verschuiving een door
slaggevende rol gespeeld heeft Naar onze 
mening heeft bet streven naar federalis
me vooral onder de jongere generatie 
weerfc'ank gevcmden, omdat zij daarm een 
middel ziet om de materiele en kulturele 
achterstand van Vlaanderen te boven te 
kcHnen Leuzen als werk m eigen streek, 
vastlegging van de taalgrens, gelijkberech-
tigmg voor de Vlamingen, kerunerkten de 
kiespropaganda van de Volksunie Het hui
dige Vlaamse nationalisme bJijkt m ieder 
geval veel mmder ormantisch, veel meer 
sociaal en ekwiomisch getint dan voor de 
oorlog, en dat moet voor ons een vmger-
wijzmg zijn In LirfKS hebben wij telkens 
weer de nadruk gelegd op de tekortkomin
gen van de E S P op Vlaams gebied stel
ling gencraen tegen de talentelling gewe
zen op de nijpende Vlaamse sociaal-ekono-
mische noden gepleit voor het bijeenroe
pen van eeo Vlaams socia'istisch kongres. 
In het licht van de jongste verkiezingsuit
slagen moeten wij aan dit probleem op
nieuw aandacht besteden en ons blijven 
inspannen om de B S P op een konsekwent 
Vlaamsgezmd «standpunt t^ orengen Ook 
het probleem van het federalisme kunnen 
WIJ thans niet meer eenvoudiger negeren 
als een « vais probleem ». 

BOEEEVFEONT 

Oit Boerenfront %an %orige week ontle
nen wij uit de bekende en %eel g«lezen ru
briek <( Van We«k tot Week >> tolgend 
Dittreksei : 

Wij blijven bij onze mening dat de 
Vlaamse kwestie er geen is die door één 
enkele pertij kan oi>gelost worden, waar
mede wi] bedoelen dat de C V P niet het 
monopohe heeft van Vlaamsgezlndheid, 
Ook m de socialistische en liberale par
tijen zijn er begrijpende Vlamingen; zJJ 
moeten echter de moed hebben hun Vla-
mmg-zijn boven het partijbelang te durven 
steülen en zoals « Het Boerenfront » n a 
bijna 25 jaar geleden door zijn knallende 
zweep de andere landbouworganisaties heeft 
wakker geschud, zo ook moet het dynamis
me dat van de Volksunie uitgaat voor de 
Vlamingen uit de andere partijen een 
spoorslag zijn om uiting te geven aan hun 
Vlaams bewustzijn en hun verbondenheid 
met het Vlaamse volk Geen negativisme, 
geen romantisme meer, maar een doelbe
wuste en realistische politiek dient er ge
voerd te worden om Vlaanderen te redden 
en die redding moet het streven en het 
werk zijn van allen, zonder onderscheid 
van politieke of religieuze overtuiging Als 
« voortrekker » van zulk een opbouwende 
Vlaamse politiek kan de Volksunie een 
grote en doorslaggevende rol spelen 

In de nieuwe regering, die er toch eens 
moet komen, zal er ook een minister van 
Landbouw zijn Wij Vlaamse boeren druk
ken de wens uit dat het een Vlaming zal 
wezen of ten minst* iemand die zich be
hoorlijk — en door behoorlijk verstaan wij 
iets anders da« een brabbeltaaltje dat nie
mand snapt — in het Nederlands kan uit
drukken en, dit is zeer gewichtig, die niet 
üf mmister is van de Boerenbond of de 
U P A . maar van AL de boeren Tot ons 
spijt moeten wij h-er verklaren dat de 
heer Heger deze kwaliteiten niet bezit en 
dat hij dus met meer in aanmerking 
komt 

KLEINE LANDBOUWBFDEIJVEN 

Het landbouwvraagstuk st«lt zich om 
tal van redenen scherper In Vlaanderen 
nog dan in Wallonië. Een van de redenen 
is de kleinere oppervlakte ^an het bedrijf 
in de Vlaamse provincies 

Wij halen hierbij enkele cijfers aan uit 
het Boerenfront \ a n vorifte week : 

Het percent bedrijven met een opper
vlakte kleiner dan 10 ha bedraagt per 
provincie : 

Oost-Vlaanderen 91,1 % 
Brabant , 89,8 % 
Limburg 89 6 % 
Antwerpen 88,9 % 
Luik 77,9 % 
West-Vlaanderen 72,7 % 
Luxemburg 72,5 % 
Henegouwen 71,5 % 
Namen 69,1 % 

Hun aantal schomelt dus per provincie 
tussen 69,1 % voor Namen en 91,1 % voor 
Oost-Vlaanderen. Het laagste percent is 
nog zeer aanzienlijk Er kan opgemerkt 
worden, dat geen rekening gehouden werd 
met de bedrijven zonder teelten, noch met 
deze van minder dan 1 ha 

Het percent bedrijven met een opper
vlakte kleiner dan 10 ha bedraagt nu per 
landbouwstreek : 

Zandstreek 9 1 ^ % 
Kempen 89,0 % 
Zandleemstreek 86,7 % 
Hoge Ardennen 82,3 % 
Henegouwse Kempen 812 % 
Wadestreek van Luik 79,6 % 
Jurastreek 73,1 % 
Condroz 73,2 % 
Leemstreek 72,6 % 
Ardennen .•. 70,5 % 
Famenne 65,9 % 
Polders en Duinen 62,6 % 
Weidestreek Pagne 53,6 % 

Het aantal schommelt nu per landbouw
streek tussen 53,6 % voor de weidestreek 
Pagne en 91 3 % voor de zandstreek Het 
laagste percent, dat zich van de andere 
enigszins afscheidt, blijft zoals voor de in
deling per provincie, nog vrij aanzienlijk 

België heeft de laagste gemiddelde b». 
drijfsgrootte van alle West-Europese lan
den Voor het ganse land vertegenwoordi
gen de bedrijven, kiemer dan 10 ha 
817 % 

^ 

Uit Zuid-Afmka 
-> - TVs^,iV=» r 

S A IS UIT 

« SA. IS Uit >, meldde de grote 
kop van * De Transvaler » in let
ters van minstens 15 cicero, vet ka
pitaal de morgen nadat Dr Ver-
w/oerd te Londen zijn verdragend 
besluit genomen had. Het was een 
bijzonder kloek bes'uit aangezien 
Dr. Verwoerd naar Londen gegaan 
is met volledige politieke steun, 
d W.Z zowel van de Nasionale Par
ty als van de engelsgezinde Vere
nigde partij Door de steun van de 
Verenigde Partij was hij natuur
lijk verplicht te vechten tot het uit
erste voor het behoud van het Sta-
tenbondlidmaatschap. En als is de
ze laatste partij met erg in de wo'-
ken over zijn besluit, toch moet 
het ter ere van Dr Verwoerd ge
zegd worden, dat hij zijn opdracht 
uitgevoerd heeft tot op een punt 
dat het niet anders meer kon. 
Macmillan, de Britse premier, meer 
bekommerd over het voortbestaan 
van de Commonwealth als over dat 
van Suid-Afrika heeft nochtans 
verklaard dat Veruoerd de enige 
weg gevolgd heeft die hij als eer
lijk man nog volgen kon. Maar de 
woorden van Macmillan, deze grote 
vriend van de Verenigde Party, 
schijnen toch niet veel indruk op 
de < Sappen > gemaakt te hebben. 

BEGIN VAN HET EINDE 
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I HOOGSTRAAT 15a en 17 1 
I ANTWERPEN 1 
I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
I 'T- V - Wasmachines 1 
I Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 
I 25 fOI 30 •/. OP De GETEKENDE PRIJZEN | 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING | 

I Kontant - Krediet | 
= OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 1 
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Voor de Statenbond betekent het 
uittreden van Suid-Afnka het be
gin van het einde Suid-Afrika is 
niet het eerste lid dat uitstapt Ier
land deed het al eerder, in 1949. en 
Die Transvaler herinnerde dadelijk 
aan dat precedent. Maar Suid-Afri-
ka is nu eenmaal een belangrijker 
land dan Ierland en bovendien is 
het een van de stichtende leden 
van de Statenbond. Het woord 
Commonwealth komt van niemand 
minder dan Jan Smuts ! Het alge
meen gevoe'-en is nu dat twee an
dere < blanke > leden die eveneens 
met een rassenvraagstuk te kam
pen hebben : Australië en Nieuw-
Zeeland binnenkort zullen gedwon
gen worden de < Club » te verlaten 
Toeval wil dat ook deze landen een 
bevolkmg bezitten die in grote ma
te van Nederlandse herkomst is. Op 
Nieuw-Zeeland trouwens kan de 
Nederlandse taal zo ongeveer als 
een niet-officiele tweede taal be
schouwd worden In Australië zijn 
er vele « Dutch townsships » en de 
Zuidafnkaanse tabaktrust < Rem
brandt > heeft er grote fabrieken 
staan. Dan zullen er verder m de 
Statebond slechts twee belangrijke 
« blanke » leden overblijven : En
geland ze'f en Canada. Canada dat 
de rol van « verrader » op de kon-
ferentie gespeeld heeft, zonder om 
maar een ogenblik te denken aan 
de discriminatie tegen de Frans-
canadese bevolking in het eigen 
land. De vorige eerste minister was 
Suid-Afrika meer genegen : hij was 
van franse afkomst en is thans de 
voorzitter van de Canadese Rem-
brandt-groep Maar zal Canada het 
kunnen blijven uithouden in een 
Statenbond, die bijna met meer 
Brits is, aangezien i e Afro-Aziati-
sche naties er nu al reeds in de 
meerderheid zijn en deze meerder
heid op de laatste conferentie reeds 
duchtig hebben laten gelden ? 
Moest de Statenbond vierkelijk nog 
een greintje K i t s zijn dan had hij 
zich toch meer bekommerd om het 

ASSr - WOLVERTEM • HALLE 
Zeer flinke kandidaten nebben ook hier 

ruim 100 % stemmenwinst gebracht, welke 
nog aanzienlijk zal stijgen bij de volgende 
verkiezingen, omdat iedereen nu waat dat 
stemmen vow de Volksunie waarlijk nut
tige stemmen zijn Dat zal tot gevolg heb
ben dat ons eerste en twe^sde provincie
raadslid in deze kantons verkozen wordt, 
vooral a/ls het kanton Sint-Kwinten"!-Len-
nik ook dan op gelijke hoogte komt als 
de andere landelijke kantons 

BRUSSEL 
Op 26 maar t hebben de Vlamingen uit 

het arrondissement hun wH te kennen ge
geven, door Meester Daniel Deconinck 
naar de kamers te zenden 

Dp sfeer beschrijven die, op vrijdag 7 
apnl m de « Groene Poort » heerste op 
hs t feest gegeven door volksvertegenwoor
diger Mr D Deconinck aan al de propa
gandisten, is onmogelijk 

Een bomvolle zaal, de hongengen ge
spijsd de dorstigen gelafd, en een Petar 
Philips op zijn best zorgden voor het no
dige, terwijl de bloemen. Mevr. Deconinck 
aangeboden, door het arrondissement en 
door verschillende kantons, met hun frisse 
kleuren als het ware, de vreugde weerkaat
ste die in de harten opgestapeld lag 

Arrondissements voorzitter, A Van Mal-
deren, m een korte toespraak dankte alle 
medewerkers, en besloot met de woorden. 
Meester Deconinck, deze mensen hebben 
U in de kamer gecatapulteerd aan U het 
v/oord. werk, desnoods tot U er bij neer
val' 

^rchitekt Decobier onder luid applaus, 
dankte inzonderheid dev rouwen, wij heb
ben, zegde hij, de strijd tot het einde kun
nen voeren, dank zij het t huis.'ront, dat 
s t m d gehouden heeft 

Het gejuich steeg ten top, toen Meester 
Dec<»iinck het podium beklom, en ere wie 
ere toekomt in de eerste plaats zijn dank 
uitdrukte, aan de strijders van het eerste 
uur. die mannen, die toen er nog geen 
schijn van kans of hoop bestond meer 
d i n 10 jaar terug, h- t sein tot de h'eroole-
V ng gaven en nooit versaagden, de man
nen van het V M O in het Bni.sselse ge-
simboliseerd door de stille maar hardnek
kige vechter Bob Maes kiwamen dan de 
kandidaten aan de beurt waarWj oud-
burgemeester Frans Van den Brande uit 
Wolvertem, de vreugde mocht smaken als 
oudgediend- de overwinning te hebben 
he'pen smeden 

heil van dit gedeelte van de Zuid
afnkaanse bevolking die van Brit
se oorsprong is en die nu meer dan 
ooit < in de armen van de Boeren 
7al gedreven worden » 

OP ZOEK NA4R NIELWE 
VRIENDEN 

Eminente Zuidafnkaanse per
soonlijkheden kwamen voor de ra
dio. Een aantal onder hen ver
klaarde dat zij allang voorstander 
van een Suid-Afrikaanse Republiek 
buiten de Statenbond waren Ande
ren stelden het prominent : wij 
hebben nog vele vnenden en gaan 
ze opzoeken Leiden wij nu verhe
zen wegens het wegvallen der sta
tenbondsvoorkeur er IS nog West-
Europa dat a' te graag zaken met 
ons wil doen. Iemand zei : * En nu 
terug r a a r ons stam- en geestes-
genoten > Het is duidelijk voor ons 
dat op deze zoektocht naar nieuwe 
vrienden ook Vlaanderen zal her
ontdekt worden Een vooraanstaand 
Afrikaans blad zal n zijn volgen
de nummer een oproep tot aanslui
ting bij West-Europa lanceren. 
Voor het nummer dat daar dan 
weer op volgt wordt gezocht naar 
een artikel waann een Dietse Sta
tenbond bepleit wordt Ook Rhode-
sie leunt thans zeer sterk bij Zuid-
Afnka aan en geen wonder : een 
derde van de bevo'king aldaar is 
van Zmdafnkaanse oorsprong, 
zelfs Welensky heeft langs moeder-
zijde Boerenbloed in de aderen en 
50 % van de leden van zijn weer-
macht zijn Zuidafnkaanse staats
burgers I 

Dr. Verwoerd komt nu terug om 
tnomfantehjk de leiding van een 
volkomen VRIJ Zuid-Afnka op zich 
te nemen . en om te gaan poseren 
voor beeldhouwer Jan Boedts de 
artist - Kongo - vluchteling die 
vanwege de vluchtelingen uit de 
Kongo de opdracht gekregen heeft 
om aan hun grote we'doener een 
bronzen borstbeeld aan te bieden ! 

Fred T. Die Kruger 
Verbond Johannesburg. 

De diionditatnwi issou./ . t ier A Van 
Malderen, gevolgd door de sekretaris Fiet 
Leplat, de onverbiddelijke, zoals Meester 
Deconinck het /egde en alle bestuursleden 
die het roe. m handen hadden kregen hun 
beurt De 7aal donderde onder het gejuich 
en de geestdrift. Meester Deconinck, be
loofde onder ede, het in hem gestelde ver
trouwen nooit te beschamen en zich met 
a) zijn krachten in te zetten om het uit
eindelijk doel, Fedeialisme te helpen be
reiken, en eindigde zi ja toespiaak, met de 
vurige wens bij de volgende verkiezingen 
A Van Maldeien en Lode Decoster neven 
7ich in het gelid te zien staan 

Hel arrondissement I.cuven had 7ijn 
steentje bijgebracht om het feest op te 
luisteren, vriend De Roover, uit Betecom 
dl aaide namelijk een prachtige en aan to 
bevalen kleuienfilm, met aangepaste kom-
mentaar af over de drie laatste IJzerbede
vaarten en onze l=te en 2(1e Landrtae te 
l/ennik 

Pet-: Philips kieeg dan de gelegenheid 
het geroezemoes in de zaal te overschtte 
ren waarin hil prachtig en tot ieder" vol
doening slaagde tot groot loliit van ledei 
een in het algemeen en van de ouden^n 
met nog jonge benen m het bijzonder 

D P regie s'ond onder de kundige en di-
namischp leiding van hoof'ibpst'iuis'r ' 
J i a k Steegman'; 

H't arrondissement dankt volksveitegcn-
•xoo'-dige'- en Mevro'iw Dpconinck voor dir 
^-p i>T(jpvf5lV avo»^' 

Het loont de inoeitp nu te le/^n wat M| 
Van der Eist in de Volksunie van 7 juni 
mss schreef onder de fitel • « Na de slag -
V.'il hOTi<J»n stand » 

Dat hebben wii m Biussel ook gedaan 
D P onvermijdelijke moeilijkheden werden 
de ene na de ander» overwonnen en nnd-
f'en de versterkte vesting van onze fana 
tiekp tegenstrevers hebben wij een zetel 
vproverd Dat is nog maar een begin wam 
duizenden die zelis nu nog wanhoopten aan 
onze vansen h=-bbPn ook deze keer nog ge
meend anders te moeten stemmen Die 
duizenden weten nu dat de politieke macht 
van Vlaanderen groei* door otT7e macht en 
dat onze grrtelmoecltiVhMpn -fftans orhe-
perkf 7i1n ^ 

Dat hernieuwd geloof in <wize'macht uu 
zich o a in de Rawing v ^ ^ nieype abonne
menten op dfts TSlft̂ . Oijz^. orooagandfeten 
hebben tot eerste plicht óthèiis de n ine 
abonnemenlenoog.st blnner? V f t a l e n Een 
abonnement tot /«inde 19èl !fty*t 150 frank 
.som we'ke telkenmale de proftegandamo-
gpi lik heden van de par tu verhoogt 

Buiten het binnenrijven van dez^ be
langrijke oogst moeten onze kantonale^ ver 
r n woordehiken blijven aandacht beete 
den aan de ^eunzegelaktip waardoor zij 
in dp mogehjkheid gesteld weiden finan-
tieei onafhankelijk te blijven voor plaa'-
!=e' ike werking pn bij te dragen tot de 
werking van hpi -'•rondis.semefiteel be-
s 'uur 

Ten.slotte moeten de piopagandisten M 
talrijk mogDliJk blijven deelnemen aan de 
gemotorizee-de propagandatochteu door
heen het arrondissement Gemeente na 
gemeende moet de beurt kiijgen om met 
onze jonge dmamische partij en haar pro-
pacandis 'en kennis te maken 

Indien elke overtuigde jonge nationalist 
tw 'e zondagvoormiddagen per maand met 
ons meegaat om ons blad te verspieiden 
dan zal onze partij tot in de uiterste hoek 
van ons arrondissement doordringen 

DfKSMUiDE 
VfRGEET HET . M E T ' 

Vergeet het mei be>te prooagandiiien 
wat Ik U op iedere vergadering zegd« : 
1 Wij zijn Vlaams-nationalisten » 

Bewaar goed Uw Voiksunieblad nr 12-1961 
en herlees van tijd tot tijd voigende zui-
snede op bl 3 <r onz^ stnjd is de voort-
7P-ting van de vooroorlogse strijd van de 
Vlaams-nationalisten » 

De voortzetting dus van JEROOM LEU-
R I D A N ' 8 strijd Vergeet het met en laa* 
U met afglijden naar alle soort vervlak 
kingsoewegingen welke zoeken U te verde
en Naar het voorbe-Id van Jeroom vecht 

en blijft vechten tegen de opportunisten 
legen de kompromisbaaskens die thans 
mesr dan ooit zullen opduiken In die' 
scnjd zult gij Uw vechterstemperament 
ongerept kunnen handhaven voor de aan
staande STORMLOOP Want na de 
\ ' a a m s e doorbraak moet nu de West-
V aamse s'ormloop komen 

Vooruit jongens er op Jos ' 
J an De Bondt 

?•• 
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GENT 
SINT-AMANDSBERG 

Men meldt cms het overlijden op 4 april 
] 1, van Mevr. Gabnella Swartelé, moeder 
van de heer Norbert Kestermans, lijst^ 
aanvoerder provmcie, distrlkt Evergem We 
bieden aan de heer Kestermans en familie 
onze kiistslijke deelneming aan 

GENT 
Jef Mercelot en Jeanine Van Oost, be

loven op 15 apiil elkaar hou ende trou 
voor God Aan Jef en Jeanine, ons twee 
trouwe militanten, benevens aan hun bei
den families, biedt V M O Gent zijn ges
te wensen voor het verdere leven 

GENT 16 APRIL 
Een plechtige herdenkingsmis voor Di 

August Borms zal opgedragen worden m 
de kerk der E P Dominikanen O Holstraat 
Gent, om 9 uur Nadien heeft in de schouw
burg Roeland esn korte herdenking plaats 

Kameraad Karel Dillen werd aangezocht 
deze plechtigheid op zijn eigen kernach
tige wijze te houden Er werden geen uit
nodigingen verstuurd 

GISTEL 
Het kieskantooi Gistei beieikte 5 05 %, 

wat zeker een succes mag genoemd wol
den Het IS dan ook met grote vreugde dat 
de afdeling ledeieen dankt die het zijne 
heeft bijgedragen tot het bekomen van 
dit piachtig lesultaat 

De milde schenkels die onbekend wen
sen te blijven, de mannen met de flak en 
kalkborstel, de bestelleis en het bureel met 
zijn meer dan vierduizend verzendingen 
mogen op een lustige maai heerlijke ver
kiezingsstrijd terugblikken Ten bijzon
dere vermelding voor onze zieke viiend die 
dag en nacht op de bres stond 

Gistel wei kt en vecht voort, de volgen
de maal moet de IQ % beieikt worden 

Blauwvoet 

KALLE ^ ^ ^ 
Kontakt vergaderlHg te Dworp op 5-4-61 

in bijzijn van arr voorzitter en sekretaris 
en de Heren Taloen, Dierckx en het kan 
tonnaal bestuur 

De grondslag werd gelegd om in gans 
het kanton Halle en zelfs St Kwintens-
Lennik, sociaal dienstbetoon ui te richten 
en de partij volledig uit te bouwen in de 
streek 

Die van Halle 

NEKELGEM 
Op 4-4-61 werd m aanwezigheid van aJle 

oude getrouwen uit het dorp een Volks-
unieafdeling Hekelgem gesticht Het be
stuur werd als volgt samengesteld 

Voorzitter • dokter Herman Le Compte, 
plaatsvervangend volksvertegenwoordiger, 

Onaervoorzitters : Mw Begga Le Comp-
te-D Haese en de Heer Jozef De Rijck; 

Sekretaiis • Louis Hendnckx, 
Propagandaleider • Finnln De Brum; 
Raadsleden Gust en Emiel Verhaveit 
Naast dit dagelijks bestuur werd er een 

er=^i-aad samengesteld, bestaande uit de 

r NOG EEN ZETEL WINST 
In de Antwerpse agglomerat ie. 
Met u w steun zal n iemand ons 
deze ontfutselen. 

In d i t b lad en op deze plaats 

adverteren w i j sedert v ier jaren 

Met ingang van 1 apr i l hebben 

w i j ter plaatse een zetel opge

richt voor de rechtstreekse 

verdel ing in An twerpen en 

mliqaenrfe van 

Dortmunder THIER BRAU 

Tönissteiner Sprude' mineraal water 

Trappistenbier van Chimay 

Dageli jks kunnen w i j deze 

heer l i j l 'e d ran^p- ' " U aan huis 

leveren dank 2 

ABCO-Antv\e.,^en 
Elisabothlaan 214, 
Berchem 

Telefoon 39.78.45 

VANDAAG GEBELD, 
MORGEN GEDIEND I 

oude getrouwen, die de jonge generatie met 
raad en daad zullen ter zijde staan 

Als eerste praktische verwezenlijking 
wordt er gestart met een Dienst voor So
ciaal Hulpbetoon In afwachting van een 
geschikt lokaal wordt de maandelijkse zit-
dag (elke tweede maandag van de maand 
van 1 tot 4 uur) gehouden ten huize van 
dokter Le Oompte 

LEDEBERG 
De uitbouw van het distrikt Ledeberg 

werd op zondag 9 april m nieuwe banen 
geleid Verscheiden afgevaardigden uit tal
rijke gemeenten waren aanwezig op deze 
eerste vergadering na de verkiezing Beslo
ten werd m de eerst volgende drie maand 
minstens 10 % van het aantal Volksunie-
kiezers te aboneren op ons blad 

Als eerst gesteld doel is zulks niet 
slecht Wie de werkkracht van de distriks 
voorzitter Dr Melsman kent weet met 
zekerheid dat het gestelde doel voor de 
gestelde datum zal beieikt worden 

OVERWINMNGSFEtST ARR GENT-
EEKLOO 

Wie op 8 april de overwmnings koionne 
der Volksunie door de Gentse stiaten zag 
bol'en IS nog altijd ondei de mdruk Meei 
dan 80 autos tiokken gedurende 2 uur 
door de oude vechtstad Om 18 uur volgde 
een stormachtige ontvangst aan de schouw
burg Roeland, opgewacht door honderden 
sympatisanten en een best spelende muziek-
kappel der Gentse blauwvoet vendels, airi-
veeiden onze veikozenen Dr Leo Wou-
teis Omer Van de Keikhove en Jos De 
Moor De grote zaal Roeland dieigde te 
baisten en kon schaars de 1000 aanwezi
gen herbei gen Piovmcie sekretaiis Jan 
Pleurs, provinciale vooizittei Mr Guido 
De Roo raadsleden Jos de Mooi en Omer 
Van de Keik\oorde en als 'aatste redenaai 
volksvertegen wooidiger Dr Leo Wouters 
spiaken ds aanwezigen toe Een beschrij
ving daaiovei g^ven is onmogelijk De 
geestdnlt was te gioot de ontroeimg bij 
de ouderen te gewe dig Wanneer men zo
iets meemaakt mag m-'n vertrouwem 
hebben m de toekomst het is meei dan 
veisteikend Toch ondei<:tiepen we graag 
de verdiende hulde die gebracht werd aan 
al onze kandidaten en bizonder aan Dr 
Jan Wann\er en Dr Louis De Biisschere 
Dit feest sterkte de kiezeis de gekozene 
en de piopagandi&ten m hun overtuigen 
om nog beter en haidpr aan de verdcae 
uitbouw van de Volksunie te werken Het 
nadien, gratis aangeboden bal door lo
kaalhouder Karel De KlCick was zoals 
verwacht moeilijk te verwelken D» dans 
lustigen veidiongen zich op de dansvloer 
eens erop kon men ei dooi de overmacht 
belet van de dansvloer niet me^i af Zo
iets heeft de Roeland heeft de stad Gent 
nog nooit meegemaakt 

Vermelden we nog dat namen West-
Vlaanderen dooi Jan De Bondt, arr Ou-
denaaide Gie"! Cosijns, Sneyseis vriencfen 
Karel De Olercq kultuurkring Joris De-
kevser en talrijke andTe, geschenken aan
geboden werden aan onze eerste naooilog-
se volksvei '«genwoordiger Luisterden ons 
overwinningsbal met hun aanwezigheid 
eveneens op • 

Volksvertegenwoordigei Dr Van L»em-
putten Senator Diependaele arr voorzitter 
Dendermonde Dr Van Boxe'aer arr vooi-
zitter St Niklaas-Dr Dhondr, propaganda
leider Aalst Toon Van Oveistraete Aan 
alle aanwezigen aan al de medewerkers en 
aan al de kiezers die het ons mogelijk 
maakten deze dag te beleven onze op
rechte dank 

Die van Gent 

HASSELT 
Op d» jongste veigadenng te Hasselt 

spiaken Clem Cïolemont en Wim Joiissen 
voor een eivolle zaalpiopagandisten Lim 
burg wu niet ten achter blijven m de nieu 
we Vlaamse stroming 

Anderzijds werd het besuiui voc- het 
arrondissement Hasselt-St Truiden samen
gesteld Het bestaat uit Ir Clem Cole-
mont (Nipuwerkerken> Lic 'b Heeien (St 
Truiden), Alfons Jeuiissen, fabrikant (Zon
hoven), Vrancken, handelaai (Waterschei), 
Theeuw ssen leraar (Bermgen), Durlin-
gei, garagist f Hasselt) Schevemels, oud-
schepene (Hasselt) Dis Degraeve (Niel-
bij As) Mr Jaak Bouveioux, advokaat 
(Has.selt) Everaerts (St Truiden), P Bes-
semans (St Truiden) Het bestuur zal la
ter uitgebreid worden 

TONGEREN-MAASEIK 
Vooi Tongeren-Maaseik werden een werk

groep opgericht voor het Maasland Vorige 
week kwam ze voor de eerste maal samen 
met een teTtigtal piopagandisten, onder 
voorzitterschap van Wim Jorissen en van 
de Overmazer Ernst De werkgroep Noor
derkempen vergadert volgenne week Ver
der komt ei rog een weikgroep Haspen-
gouw (Tongeren - Zichem - Zussen - Bol 
der Borgloon) en een voor het kanton 
Bilzen 

VILVOORDE 

gang, het kworum zad halen blJ de pro-
vmcieraadsverkiezingen en minstens drie 
verkozenen zal hebben In de provincie
raad 

Verheugend is het feit dat de uiterste 
hoek van dit kanton nl Muizen zoveel 
stemmen heeft opgebracht en dat de mees-
te nieuwe abonnementen uit deze Vlaamse 
hoek komen. 

WELLE 
ENORM SUCCES VAN DE VOLKSUNIE 
TE WELLE 

De stichtingsvergadenng op vrijdag 7 
april, van de afdeling Welle in aanwezig
heid van \ olksvertegenwcordigers Dr Van 
Leemputten en Dr Leo Wouters alsook 
propagandaleider Toon Van Overstraeten 
kende een zeei grote bijval 

Ongeveei 200 personen hadden er aan 
gehouden trots regen, donder en bliksem, 
aanwezig te zijn m het lokaal der afd^ 
ling café Cambrmus Eerw welkomwoord 
weid uitgesproken door Pians Bosseloo, lid 
van het piopagandakomite der afdelmg. 
Hl''ma was het Toon Van Overstraete 
welke met zijn gekend flegme aan de 
voorstelling begon van onze volksvertegen
woordiger uit ONZE stieek, ONZE dokter 
Van Leemputten welke, zoals Toon dat zo 
goed zegt « De Volksunie m de streek van 
Aalst een flink kinderbed en een nog be
tere veilossmg heeft laten dooi vechten » 
Ondel luid applaus kwam dan onze geko
zene aan het woord 

Zijn toespiaak was even duidelijk als mt 
der harten en zii bestond uit twee delen 
Een woord van dank en een bemoedigend 
woo'd vooi de toekomst In zijn woo^d van 
dank noemde hij Welle een dankbaie ge
meente want zo zegde spreker « Bij een 
van mijn nachtelijke bezoeken aan uwe 
gemeente was ik werkelijk getioffen door 
Qe enoime activiteit welke hiei was aan 
de dag gelegd Ik herinneide mij toen dat 
ik hier in de burcht van de Daensisben 
stond Ik heiinneide mji ook dat hier men-
•-en geleefd hadden als Roqiain Eeman en 
Jozef D Haeseleer en ik wóS ei van ovei -
tuigd dat dezen zo maai met uit de hal
ten konden gestoten worden 

De activiteit dei afdeling Welle hiei aan 
de dag gelegd is normaal te no-^men, als 
men dit alles weet de uitslagen hebben 
dit trouwens bewezen Het bemoedigend 
woord omvatte de harde waarheid vooi 

detoekomst de nog meei samenbundeling 
der krachten om vooral op sociaal gebied 
klinkende lesultaten te boeken ten voor
dele van zowel vijand als vnend en ten-
slof^e de verwittiging aan diegenen welke 
ons voor een « verloien stemmen partij » 
hebben versleten 

Onder ooi vei dovend gejuich verliet 
spreker dan het jxxlium en wellicht zal af
deling Welle Dr Van Leemputten niet toe
gelaten hebben aan zijn kilometers te den-
ken welke hem op deze zelfde avond nog 
naar een andere vergadering moeten bren
gen Hiet-na weiden de bestuursleden en de 
leden van het propagandakomite vooi ge
steld en aangenomen door de aanwezigen 

Bestuursleden 
Abbeloos Maunts, 
Beer-ns Willem 
Coppens Omei 
De Giom Richaid, 

D'Haeseleer Jan 
Ganseman Rene, 
Snel Benoni 
Sleenot Armand 

Pi opagandakomie . 
Bosseloo Frans, De Grom Maixiel, 
CSievalier Hubert, Maesschalk CTyriel; 
Coppens Hugo Maesschalk Gilbert; 
Nenck^rmans Justm 

Toon Van Oveistiaeten stelde dan Dok
ter Leo Wouteis aan de aanwezigen vooi, 
als de noeste werker door dik en dun 
maar vooral als diegene welke altijd zijn 
ambitie zijn kenms en zrjn leg»ndari=^he 
wilskracht ten dienste gesteld heeft van 
de partij 

Dokter Wouters verscheen op het spreek
gestoelte en begor; zijn toespiaak op de 
hem eigen vriendeluka e.n bartveroverende 
kalme toon - ï i « ï - ^ ^.^ . 

Spreker dankte de taMIke aanwezigen 
en zegde hierover met zozeer verbaasd te 
zijn gezien Welle het HOOGSTE percen
tage behaalde bij de jongste verkiezingen, 
van gans het Vlaamse land Deze bekend
making werd op een minutenlange ovatie 

Met een stemmenwinst van ruim 120 % 
bracht dit kanton ons de schoonste uit-
didg Er bestaat geen twijfel dat de Voiks-
unie volgende maal, dank zij deze vooruil-

Onze leus : U dienen 
Alles voor Camping 
Gereedschap voor alle stielen 
Regenkledij 
S-hoenen, botten 
Legerstok 
Hondei-derp art ikelen 

Wat U nergens vindt, vindt U bi j ons 

A M E R I C A N HOUSE 
VLASMARKT 16 HOPLAND 51 
GENT , AfiTWERPEN 
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mithaald Vervolgens bracht spreker hul
de aam alle oud Daensisten der gemeente 
met een speciaal woordje over oud-burge-
meester Romain Eeman welke hij een 
« nobel man » noemde Verder hing hij 
een beeld op over het ontstaan van onze 
« Vlaamse Huizen » en ontwikkelde dan 
een plan over de gezondmaking van onze 
Economische politiek De aanwezigen 
« hmgen » als het ware aan zijn lipp°n 
en zijn zeer gepaste bewoordmgen wer
den door werkman, bediende, boer en mid
denstander als zeer gevat en oprecht aan
genomen 

Tenslotte richte hij zich tot de jeugd 
en deed een oproep tot hen om mee te 
bouwen aan de watertoren waar nog veel 
stenen voor nodig zijn maar eens voltooid, 
ledereen zich op een veel gemakkelijker 
manier zich van het water zal kunnen 
bedienen Hij nam toen afscheid met de 
woorden : « De Volksunie is fier op de 
afdeling Welle en ik persoonlijk zal hier 
graag terug keren » Minuten lang gejuich 
en applaus 

Met een slotwoord door Toon Van Over
straeten en een dankwoord door Frans 
Bosseloo werd deze schitterend geslaagde 
feestvergaderlng besloten Wij kunnen er 
evenwel aan toevoegen dat de waarne
mende secretaris Richard De Grom zich 
in niet minder dan 48 inschrijvingen van 
nieuwe leden mocht verheugen 

Afdeling Welle zal niet versagen in de 
strijd tot spijt van wie *t benijdt. 

« DIFA » 

^ School-

^ Bureel- en 

^ Terrasmeubelen 

Speciale modellen op aanvraag 
A. JEURISSEN • 

CLOOSTERMANS & ZONEN 
ZONHOVEN - Tel : (011) 132.31 

Bezoekt onze toonzalen 
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1 1 
3 Adv ia t «n bemiddel ing s 

I In all* I 
I FISCALE GESCHILLEN 1 
I I 
1 Boekhouding £ 
i Sociale Wetten = 

I BOREFI Fiduciaire { 
I Omar DE RAUW | 

5 Eiplanadestraat 7 = 
I AALST I 
1 ' Tal 053 221 42 | 
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SOCIAAL FISKAAL VERWEER 
door A C C O U N T A N T 

F 

NIEUWBOUW 
AANKOOPHUIZEN 
OP ONROEREND 

GELD 
Vanaf 3 J 5 % 
ZONDER KOSTEN 

43 S tedenbouws t raa t 
GANSHOREN - BRUSSEL 

Vraag ons bezoek 

70EKERTJ 
Gevraagd, dienstmeisje in VI Kat gezin 

met kinderen Aangename werkkring Aan
melden of schrijven Mollet, Tumhoutse-
baan 295 - Deume-Antwerpen 

Jonge Middenstander met humaniora-
oplelding, reeds praktijk van alle bureel-
wefk, zoekt passende administratieve be
trekking in Midden of Oost-Lunburg (geen 
buitendienst) Adres bur bl 

4ANBOD 
Een meubelfabriek uit Mechelen vraagt: 

een bediende; een binnenhuisarchitekt-
dekorateur; verkoopspersoneel in vast ver
band; verkoopspersoneel alleen s zater
dags en 's zondags; een meubelpolierder. 
Schrijven kantoor blad zo mogelijk met 
referenties 

Juff Nederlands-Prans dactylo zoekt be
trekking van" vertrouwea Gemakkelijke 
omgangstaal, schrijven blad B N 

Gevraagd vr Brussel (centrum) gezm 
huisbew 

Zaak biedt werkgelegenheid voor man 
Schrijven bureel blad V V B 

Lasser Bijz praktijk zoekt betrekking. 
Jong ervaren element Schr Bur blad 
J O B 

Gevraagd : Kiislelijke, vlaamsvoelende 
dienstmeid, voor huishoudelijk werk in 
kroostrijk gezin Geniet familieleven Goed 
loon Hulp van weikvrouw Zich wenden . 
Stationstiaat, 4 Meulebeke 

DAME wil thuiswacht houden op zat, 
zond, maand en woensd (25 è, 35 fr per 
uur) Schr Mevr Devos, Eikhove 11, Bos
voorde (Br 17). 

WERKMAN 51 j zoekt werk als maga-
zijnier, of losse arbeider te Brussel, Gent, 
Kortrijk, Oudenaarde of omstr. - Piet De 
mets - Grote Baan 83, Kerkhove (W VI). 

Oud-kodoïiiaal 38 jaar Oude Hum. Tljf ta
len (nederlands, f rans, duits en spaans) 
zoekt plaats als bediende m Brusselse ag
glomeratie Geen handelsvertegenw. of 
verzekeimg 

Schrijven blad letters G R P . 

Poitier-telefonist, viertalig, dactylo, 56 \ 
zoekt weik Schrijven blad . D G 61. 

DAMESROKKEN - vraagt eerlijke en 
goedgelegen depothoudeis m Vlaamse pro
vincies Schiijven bureel blad 

1) Heer, flink voo'-komen handelsonder
vinding zoekte betrekking m Vlaamse on
derneming, textiel of scheikundig bedrijf 
ook verkoop In bezit van wagen Offerten 
aan Volksunie nr 281 

2) Te huur of te koop - Koekelberg han
dels- en opbrengsthuis voordelige prijs, 4 
verdiepingen twee grote uitstalramen, 12 
mt VOOI gevel volledig onderkelderd, aan-
viagen aan Volksunie nr 282 

Labo voor KLEURFOTO te BRUSSEL 
(ZÜID) zoekt : 

1) Prima kracht laborante (met vak
kennis) , 

2) Jongeman, vertrouwd met stadsver
keer, beide landstalen behoorlijk sprekend 
om ophaaldienst met scooter en auto to 
verzekeien 5 dagen week Vaste betrek
kingen Aanb onder nr 15 
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I Zetelfabriek Boterberg | 
i LEDEZIJDE-LEDE f 

Alleenverdeler 

Engel & C' 
= Eigen produkt ia 
= Uitgebreid gamma 
1 Aan huls geleverd 
1 Prospektus 
£ op verzoek 

1 1 
1 Voor leden 
= en abonnees 
1 Volksunie 

TEL (0531 225 60 i 

i 20 V. KORTING | 

^MmifflHiiiinmiiimiiiiiHMmiiinmiiiiiiiiiiiiminiiniHiiiiiM'ih-

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

VOLKSUNIE Uitgave van de v r w 

REDAKTIE Mr F Van der Eist, Hootdredakteur, 
Beireyemstraat 20 N O Heembeek (Brusel 12) le l 1 6 2 8 3 3 
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretans Beethovenstraat 16 Anderlecht 
Brussel 7 
Al le br iefwissel ing voor Dlao op dit adres sturen 
Dr L Wouters en Mr De Coninck leden 

Beheer Maurice Lemonnierlaan 82 Brussel 1, lel 11 82 16 
Allo klachten voor mei ontvangen van blad op di» adres 
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Filip de Pillecijn 

Emmanuel HIEL 
Emmanuel Hiel werd geboren te St. Gillis-Dendermonde op 

30 mei 1834. Zeer jong nog behoorde hij reeds tot de fedaktie 
van « De Gazette van Dendermonde », uitgegeven door de ge
kende drukkersfamilie Ducaju. Na vergeefs gepoogd te hebben, 
in Dendermonde een boekhandel open te houden, kwam hij 
naar Brussel als ambtenaar aan Binnenlandse Zaken. In 1867 
werd hij leraar van nederlandse dictie aan de Muziekschool te 
Brussel en in 1869 bibliothecaris-boekhouder van het Nijver-
heidsmuzeum. Vanaf 1856 verschenen in een onafgebroken reeks 
gedichten, cantates en zangspelen van zijn hand. 

In samenwerking met Peter Benoit schreef hij de oratoria 
Lucifer, De Schelde en Prometheus, die zowel te Brussel als te 
Gent en te Antwerpen dadelijk stormachtige bijval genoten. 

Een opsomming van alle titels uit zijn letterkundige nala
tenschap zou te omslachtig worden. Kenmerkend voor zijn poë
zie is een sterke rythmiek; juist daarom hebben praktisch alle 
Zuid-Nederlandse toondichters muziek op teksten van Hiel ge-
•chreven. 

In 1819 werd Hiel gemeenteraadslid te Schaarbeek. Hij over
leed in 1899. 

Hij behoort tot de talrijke schaar van « Brusselse Vlamin
gen », die door hun persoonlijkheid en kwaliteiten in de verfran-
ste hoofdstad als volbloed-Vlamingen succes en gezag wisten te 
verwerven. 

Ook bij Emmanuel Hiel vinden we een uitgesproken Diets 
bewustzijn zoals o.m blijkt uit volgende verzen uit zijn « Noord
zee », waarvan een ar der deel bewaard is srebleven in het prach
tige « Wie kust er zo driftig der duinen zand », op muüek van 
de onovertroffen Emiel HuUebroeck. 

N O O R D Z E E 
Dan zal weer Ylaaiiieren, 't goede Vlaanderen bloeien 
ais 't schoonste land der Dietsche rijkslangouwen; 
dan zal de Vlaming ook niet meer verfoeien 
zijne eedie spraak, maar daar zijn heil -op houwen t 
En al de bnozen, die de klaarte duchten, 
en al de kruipers, slangen, lage worrnen, 
die zullen voor des Vlamvngs stem,Tne vluchten, 
want stormen zal zij, horen alle stormen ' 
Want stormen zal zij, als in vroegere tijden; 
torn Dunte zong : » Zoo Gent en Brugge konden 1 > 
Wee, wee aan u I gij die ons volk doet lijden, 
de Vlaming heeft nu zijne kracht hervonden ! 

^*Êi 
Tdtlosi 

UkuhenJwitn 
JUU 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AG 
WACHENHEIM A-DiWEINSTRASSi 

FlJfiKOST P.y.B.A. 
Tel 'es> 35S8 54 

POTHÜEKSTRAAT, 14X 
ANTWERPEN 

"WAAROM WILLEN ZE MI] HULDIGEN-
^ Ach, zegt Filip, ze willen me huldigen, 
^ a a r a m moet dat nu ? Da,t ik zeventig 
jaar geworden ben, doet me genoegen. Dat 
ih nu ook zeventig jaar oud ben, spijt me. 
Maar agn alles wat ik in die tijd heb be
daan en geschreven, heb ik mijn plezier 
beleefd : daar zit geen verdienste aan vast. 

Het IS volkomen nuttsloos over dit on
derwerp met Filip de Pillecijn te twisten. 
Naar argumenten luistert hij niet. Alleen 
voor de zachte dwang van de vn endschap 
geeft hij'^zich gewonnen. Hij zal dan rnaar 
moeten aanvaarden dat ook anderen aan 
zijn werk genoegen hebben beleefd, en 
dulden dat zij hem huldigen, zomaar voor 
hun plezier. 

VLAAMSE TROUW 

Vlaanderen kan zich over zijn kunste
naars en schrijvers over 't algemeen niet 
beklagen. Bij tientallen hebben ze bewe
zen, in alle omstandigheden bij hun volk 
te staan. Het is dan ook geen toeval dat 
zovelen onder hen getroffen werden door 
een repressie, die er blijkbaar op gericht 
was ons volk ts cmthoofden, en het aldus 
te beroven van het gezag, dat het moei
zaam voor zichzelf had opgebouwd, bui
ten het .stiefmoederlijke Brussel om In 
dit opzicht was Filip de PiUecljn gsen uit-
zondenng. Als frontsoldaat aan de IJzer, 
als joemalist, als leraar en als ambtenaar 
werd zijn Vlaamse trouw nooit in gebreke 
gesteld. Deze hoge ambtenaar bij het Mi
nisterie van Openbare Onderwijs was dan 
ook nauwelijks verwonderd, zichzelf na 
de bevrijdmg terug te vinden in een der 
barakken van het hechteniskamp te Lo-
teren. Bij aUe pljo om de verdwazing van 
een misleid volk, dat hij altijd trouw had 
gediend, was hij getroost, zodra hij zijn 
nieuwe omgeving had verkend : « Het is 

hier niet erg gerieflijk, vond hij, maar 
het gezelschap is goed ». Het gezelschap 
was goed. Ei- zat daar in enkele barakken 
meer talent bijeen dan men normaal m 
een isehoorlijke grote stad kan. samen
brengen. Een Pilip de Pillecijn, die voor
zitter was van de Nederlandse Kultuur-
raad, werd voorzitter van een nieuwe Ne
derlandse Kultuurraad van het barakken
kamp te Lokeren. 

Nooit heeft een Vlaamsa stad zo n in
tens kultureel leven gekend : lessen, le
zingen, toneelvoorstellingen en liederen-
avonden werden tienmaal verboden, tien
maal hervat. Er waren zelfs tijdschriften, 
geillusti-eerd met tekeningen en akwarel-
len, die van hand tot hand werden door
gegeven. 

Dit minder bekende feit uit het leven 
van Filip ds Pillecijn mocht wel even wor
den opgetekend, niet omdat het op 7ich 
zo belangrijk is, maar omdat het de man 
tekent. 

OOESPRONKELIJK 
KUNSTENAARSCHAP 

In die donkere tijd deed hij echter nog 
mser : hij schreef. Behalve Jan Tervaert, 
De Boodschap en welhcht enkele koi-tere 
stukken, ontstond ook Mensen achter de 
Dijk in die periode Het is ean van zijn 
schoonste boeken, en waarschijnlijk het 
boek. waarvan hijzelf het meest houdt. 
Het bevat de sleutel tot zijn ganse werk, 
omdat het zo duidelijk toont hoe de Pil
lecijn zijn verhalen opvat en uitwerkt. 

Hij grijpt niet in de werkelijkheid, die 
hem op het ogenblik omringt, en even
min in zijn vrije verbeelding, maar in een 
herinnering, waarin alles bezonken is tot 
levenswijsheid en schoonheid Zo schreef 
hij over Blauwbaard, die zijn gangen gaat 

DE VLAAMSE LEEUW 
In een andere bijdrage werd de 

«Vlaamse Leeuw » reeds vermeld, 
en meer bepaald in een artikel over 
H. Van Peene, die er de grondleg
ger en tekstdichter van is. Graag 
zou ik wat meer vertellen over dat 
prachtige « credo » dat Van Peene 
ons geschonken heeft, maar dan 
niet a.̂ s poëtische kundigheid maar 
wel bekeken ul!t muzikaal oogpunt. 

Elke goede Vlaming kent wel de 
« Vlaamse Leeuw », of heeft er wel 
eens horen over spreken, doch wei
nigen zijn er zo mee vertrouwd 
zonder te weten wie er de muziek 
voor gemaakt heeft. 

Het was de neef van bovenge
noemd dichter die er de muziek 
voor schreef : Karel Miry. De man 
die zoveel op zijn aktief heeft, en 
die nog slechts gekend is dank zij 
dat ene lied dat hij ons gekompo-
neerd heeft. Ook al blijft het re
pertorium van Miry tegenwoordig 
zo goed als onjiangeroerd, en wordt 
er over de nederige, maar toch zo 

verdienstelijke kunstenaar een be
schamend stilzwijgen bewaard, 
toch heeft de brave man — en dat 
was hij — in alle stilte en beschei
denheid heel wat verricht. Terecht 
wordt zijn « Vlaamse Leeuw ^ als 
het populairste lied beschouwd van 
alles wat er in België wordt gezon
gen. Alhoewel dit lid niet als na
tionaal hjmine wordt erkend, toch 
zal hij het langer uithouden dan 
onze verplichte « brabbeson », die 
vooral veel te moeilijk Is om ge
zongen te worden door een onge
schoolde stem, en die uiteraard geen 
geestdrift kan verwekken bij twee 
volksgemeenschappen tegelijk. 

Daarom de vraag : waarom geen 
twee landsliederen zoals Engeland, 
Holland, Duitsland e.a. ? Beeld u 
zich in, een volksmeerderheid zon-
'er landslied, zonder eigen hymne! 

Het is dan ook met niet minder 
fierheid dat we de man, die een 
stem gaf aan de Vlaamse ziel, naar 
waarde moeten schatten en hem 
de verschuldigde eerbied toeken
nen. 

Namen aJs Carey, Ame e.a. be
zorgen de Engelsen vaderlandse 
bevliegingen; Holland steekt de 
vlag voor Marnlx van Slnt-Alde-
gonde; Duitsland bewijst alle eer 

aan Hoffmann von Fallersleben. 
Waarom zouden wij dan ten achter 
blijven ? Karel Miry heeft toch 
evenveel gedaan ! 

Was al zijn muziek van geen blij
vende hoedanigheid, dan zal toch 
dat ene Ued, zijn kranige fiere 
V.aamse Leeuw, die werkelijk het 
lij filed geworden is van elk waar
dig Vlaming, tussen de meesterwer
ken van anderen blijven voortle
ven. Het « staat a's een rots In de 
branding », zoals het lied zegt. 
Meeslepend als het is, zangerig en 
lors, is het een eigen goed gewor
den van zingend Vlaanderen. 

Jef Van Hoof heeft er wel har
monische — moderne — verbete
ringen aan gemaakt, doch dit Is 
geen doelstelling om iets af te din
gen aan het werk van de Gente
naar. En dat zijn kwaliteiten op 
prijs gesteld werden door zijn tijd
genoten, en evenzeer door de na
komende krltlcl, bewijst volgende 
aanhaling : « Hadde Miry s.'echts 
dit lied gekomponeerd, dan nog 
zou hij als een populair kunstenaar 
aangetekend staan Waarom ? Om
dat hij op een zo gelukkige wijze 
het gevoel van eigenwaarde en de 
(Vlaams) nationale trots in de ziel 
der Vlamingen had wakker ge
schud, en hen in heerlijke man
haftige klanken tot bezinning 
bracht, dat zij niet als slaven, maar 
als vrijen dienden te leven in hun 
eigen land ». 

Andere loffelijke kritiek zal Ik u 
verder besparen, want K Miry 
heeft voor zijn zinderende Vlaamse 
Leeuw meer dan één bloempje mo
gen in ontvangst nemen. 

De « Vlaamse Leeuw ^ werd voor 
de eerste maal uitgevoerd, met koor 
en orkest, In 1852, In de Minard-
schouwburg te Gent door de koor
zangmaatschappij « De Meloma-
nen». Ook werkten mee, de muziek
korpsen van de burgerwacht, deze 
van het vierde, zevende en tiende 
linieregiment, evenals deze van 
het eerste Kuirassiersregiment. 

Met dit Vlaams nationaal hymne 
heeft K, Miry voorzeker recht op 
de dankbaarheid van alle Vlamin
gen en zijn we hem merkbare ver
ering verschuldigd. Weinigen als 
hij vonden in de volkszang, zo on
middellijk, de juiste natuurlijke 
toon om de menigte m.ee te slepen? 
Zijn melodie, met haar verstaan
bare schone taal, veroverde zo me
nig har t van een eenvoudig indi
vidu « uit den lande >. 

Krispijn. 

m het Scheldeiand tussen Bornem en 
Dendermonde, tonge jaren nadat hij zijn 
geboortestreek had verlaten Hans van 
Malraedy ontstond, toen zijn leraarstijd 
in dat stadje tot het verleden behoorde 
Het leven van de mensen uit zijn jeugd, 
uit het open land achter dj dijk, werd te 
boek gesteld tussen de muren van e?n cel. 
Weer veel later schreef hi1 een boek waar
in de gebeurtenissen van bevrijding en 
repressie werden opgsroecen (Aanvaard 
het Leven). 

Het wezenlijke in een boek van de Pil
lecijn is m de eerste plaats -een sfeer, 
waarin de ziel van een streek en een tijd 
wordt opgeroepen, volkomen echt en zon
der opsmuk, maar zoveel schoner en tref
fender dan wij met onze alledaagse ogen 
kunnen zien, omdat alles bezonken is in 
een nik gemoed. Uit die sf:er treden het 
land.schao en het doro te voorffhijn, in 
die steer bewegen de m=nsen en gebeuren 
de dingen, die het verhaal vormen. Dit 
maakt de beste boeken van de Pilleciin 
zo aangrupend echt en zo volkomen oor
spronkelijk : ze staan evenver af van kro
nieken en mémoires a's v^n vprzonnen 
romans 

Het zün brokken waarachtig leven, tot 
klaarheid gerijpt in een groot en recht
vaardig hart, te boek gesteld door een to
venaar met de NedP'-lands= taal 

GERECHTIGHEID EN GOEDHEID 

Want ook dit verdient te worden onder
streept : de aantrekkelijkheid van dit 
werk berust evenzeer op de adel van het 
leven.sgevoel dat er in uitgesproken wordt 
als op zijn artistieke hoedanigheden Be
togen doet de Pilleciin nooit, moraliseren 
nog minder, maar heel zijn werk is UIT 
ZICHZELF een getuigenis voor oprecht
heid, gerechtigheid en goedheid. 

Deze goedheid is geen braafheid, maar 
barmhartigheid voor alle lijden en zwak
heid, meewarigheid met allen die verdrukt 
worden, om wlke reden ook, en opstan
digheid tegen schijnheiligaards en machts-
misbruikers. Nergens zult ge een « sociale 
aanklacht» of een «pleidooi voor barmhar
tigheid » aantreffen. Maar heel dit werk 
is, door de kracht van de opgeroepen fi
guren en gebeurtenissen zelf, een aan
klacht Dn een pleidooi zo klemmend als 
geen enkel pamflet of vroom geschrift 
zou kunnen evenaren. Men denkt hierbij 
onwillekeurig aan de kracht van de evan
gelische parabels 

Het is diep mensïlijk kun^enaarschap 
van het bfste soort 

KONINKLIJK NEDERLANDS 
Het Is goed er nog op te wijzen dat de

ze boodschap van schoonheid en oprecht
heid zo overtuig'nd kon zijn omdat zij 
verklankt wordt in een uitzonderlijk zuiver 
en krachtig Nederlands. Deze taal is zo 
natuurlijk en vanzelfsprekend dat velen 
er niet eens de zeldznme volmaaktheid 
van opmerken. 

Iedereen weet hoe tastbaar de Indschap-
pen en mensen in het werk van de Pille
cijn leven. Wanneer men dit werk na-
pluist, s-taat men verbaasd hoe weinig 
woorden daaraan worden besteed, en wel
ke eenvoudige woorden Hadden we maar 
een paar dozijn schrijvers die zulk Ko-
nonklijk Nederlands te boek stellen. Onze 
groei tot een volwaardige kultuurgemeen-
schap zou sneller verlopen 

Maar kom, latïD we dankbaar zijn om 
wat We hebben, en de boeken van Filip de 
Pillecijn lezen. Hij schreef ze voor zijn 
genoegen, zegt hij. en daar is geen ver-
dienst^ aan. We zullen ze voor ons genoe
gen lezen, en hem dankbaar zijn, om zijn 
groot kunstenaarschap, om zijn grote taal
beheersing, om zijn groot hart. 

R. Verschelden. 

Persbericht 

Vlaamse fonoplalen 
hebben voorrang ! 

Een vooraanstaande medewerker van d« 
B.R.T beweerde : « Uw ideaal is schoon, 
maar nuchter beschouwd, loopt gij üw 
hoofd tegen een muur uit beton te pletter! 
Wat kan Uw menselijke stem, die dage
lijks in dorp en stee weergalmt, uithal^i 
tegen een verpletterende macht van meer 
dan 20.000 verschillende banale fonoplaat-
jes die honderdvoudig vs^rmenigvuldigd zijn 
en langs radio. T.V. iuke-box, platen
draaiers en allerlei andere vernuftige me-
canische middeltjes de massa overspoelen I 
Vergeet niet dat wij tegenwoordig in dat 
slijkbad van 's morgens tot 's avonds 
zwemmen ! ». 

Ons antwoord luidt : « Wij geloven nog 
steeds in de kracht van het goede eigen 
lied dat ons uiteindelijk tot de overwinning 
zal \-oeren ! Tegenovfr de 20 000 banale 
plaatjes plaatsen wij er ten huiaigen dage 
reeds meer dan duizend schone die hart 
en ziel en geest van de jeugd en van 't 
volk verheffen, overtuiging en stambewust-
zijn sterken en een stevige dam opwerpen 
tegen verdere infi'tracie van ziekelijke ba
naliteit, grof- en platheid, tergende uitda
gingen en mensonterende slagzinnen » 
ONS WACHTWOOR LUIDT OVER GANS 
VLAANDEREN : 

« De Vlaamse fonoplaat heeft voorrang 
in onze huisgezinnen, jeugdbewegingen, 
onderwijsinstellingen en amusemen*sgele-
genheden Zij Is de sterkste hetbcom om 
het eigen lied mondgemeen te maken en 
de strijd tegen de huidige muzikale ver
dwazing te winnen ». 

Willem De Meijer. 
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lAN VAN 6ENT DUIKT 
BETER DAN EEN STUKA 

Wanneer de Bakkersjongen zeeman wordt 

(Van onze redakteur) 

yill en slot. 

Op de tocht naar IJsland zijn wij onder de indruk gelomen van een fantasti
sche vogel die de rare naam « Jan van Gent » draagt. Een Vlaamse vogel dus 
of althans een met een vlaamse naam, die waarschijnlijk door zeelieden uit 
onze gewesten aldus werd gedoopt. Wij hebben U reeds verteld van de meeu
wen die ons schip volgden gedurend gans de tocht en de bij ons hieven ook ai 
u-aren zij op honderden kilometer van de kust verwijderd. Dat is natuurlijk 
een hele prestatie en het getuigt van een buitengewoon uithoudingsvermogen 
maar het zmkt in het niet tegen tcat de Jan van Genten presteren. 

GENTEKOT 

Even voor de kust bij Keflavik ligt het 
« Gentekot » of Bldey in het IJslands. Het 
is een kale rots die veel wegheeft van een 
vierkantige middeleeuwse burcht. Het eigen
aardige van die rots is dat zij uitsluitend 
tot woon- en broedplaats dient voor dui
zenden Jan van Genten, van daai ook 
haar naam. De J a n van Gent is een vogel 
die behoort tot de orde der pelekaanvogels 
Hij is ongeveer zo groot als en gans. heeft 
een dikke hals, rechte puntige snavel, lan
ge vleugels tnet Ewaite tippen en een pun
tige s taar t Volwassen vorgels zijn wit met 
blauwe snavel Het is een boeiend zicht 
de vogels in de hoogte te ^len stijgen van
waar ze dan plots als een Stuka In het sop 
duiken, meters diep, als witte schichten 
door het blauwe water schieten en dan bo
ven komen met een vis dis zij gulzig bm-
nenzwelgen Duizenden meeuwen volgen 
steeds de boot om te azen naar afval die 
over boord gaat. De Jan van Genten ko
men alleen als het net bovengehaald, aan
gelokt door een wnnd'rlilk in&tmkt. Zij 

aan zijn kortstondig leven niet verbonden 
enkel kan gezegd worden dat hij vorig 
jaar nog als bakkerjongen op een gekorfde 
fiets en eeuwig het zelfde liedje fluitend, 
door de straten van Brugge scheerde. Dat 
veranderde plotseling toen hij zestien jaar 
geworden was en ds brui gaf aan een bak
kers jongens-loopbaan. Hij toog naar Oos
tende en monsterde aan Wij hebben in 
bewondering gestaan voor de moed van die 
jongen die niet alleen pi-aktisch hetzelfde 
harde werk deed als de andere matrozen, 
mar boven dien ook nog meehielp In de 
keuken en waai' zijn hulp ook vereist was. 
Hij deed dat steeds met evenveel werklust 
en doorzettingsvermogen Zijn ideaal was 
matroos te worden en aldus een rang te be
reiken in de hiërarchie der IJslandvaar-
ders Tosn wij hem vroegen hoe het kwam 
dat hij zo hard moest werken, antwoordde 
hij dat iedereen hier aan boord hetzelfde 
oimienselijk laoeur had gedaan alvorens 
iets te worden. Alle maatstaven in acht ge
nomen zijn wij ervan overtuigd dat de 
bakkersjongen van de van der Weyden het 
ooit brengen zal tot kapitein van e an IJs-
landvaarder 

lusten enkel maai ae vissen die door de 
mazen van het net vallen en lichtjes be
dwelmd aan de oppervlakte wiegen Soms 
vechten kladden meeuwen om dergelijke 
visjes; de « Genten » zoals de duikvogels 
door de vissers worden genoemd, bemerken 
het en een ervan stijgt de lucht in om dan 
met een vervaarlijke plof tussen de veront
waardigde meeuwen te vallen en er met de 
vis vandoor te gaan Een Jan van Gent 
bereikt geen hoge ouderdom, hij wordt 
door het voortdurend duiken blind en eens 
zover, vliegt hij naar de kust en stort zich 
OD de rotsen te pletter. Een treurig einde 
voor een trotse vogel. 

DE BAKKERSJONGEN 

Tussen de bemanrungsleden van de Van
der Weyden is er een die opvalt door zijn 
schriele lijf en zijn jeudige ouderdom, het 
is ds scheepsiongen Veel geschiedenis is er 

VAN DER WEYDEN VERGAAN 
Enkele tijd terug hebben de sche
pen van de Motoniserij een reis 
aaar New Foundland en naar 
Groenland gemaakt, maar de vangst 
was er niet van goede kwaliteit al
hoewel overvloedig veel vis werd bo
vengehaald. Voorlopig zal daar dus 
niet gevist worden. De ii Motorvis
serij n heeft 7es schepen voor de 
diepvisserij een hele vloot in verge
lijking met het aantal Vlaamse 
schepen op de Ijslandvaart dat vier 
en twintig bedraagt. Spijtig genoeg 
is ons schip de « Van der Weyden » 
vergaan, de vaart nadat wij ermee 
een tocht naar IJsland hadden ge
daan. De boot werd overgenomen 
door een nieuwe bemanning terwijl 
onze mannen naar een pasgemaakte 
boot gegaan waren. 

.Amerikaanse wentelwieken hebben 
de scheepslui gered. Dat was met
een het einde van een prachtig 
schip dat nu te roesten ligt op een 
der talrijke vulkaan-banken voor de 
kust van IJsland. 

De Vlaamse srrijd in de Kamer van 
Yolksverlegenwoordigers (3) 

De bespreking van de Begroring van 
Landsverdediging op 6 februari 1895 

Driemaal is scheepsrecht, lezers; en voor 
de derde opeenvolgende maal , wat een 
prestatie niet, zijn we hier terug na uren
lang gesnuffel in de parlementaire versla
gen. 

Drie uur gesnuffel, zei ik, om enkele uit
spraken te vinden ten gunste van Vlaan
deren. Ja , het waren witte raven die de 
moed hadden rond de eeuwwiwsseling de 
verdediging op te nemen van het volk dat 
hen had afgevaardigd. 

Maar juist daarom heb ik de moed op
gebracht gedurende enkele maanden snuf-
felaar te spelen. En wel omdat Ik van 
oordeel ben dat het hoog tijd werd de na
men in herinnering te brengen van hen 
die, o zo voorzichtig, de Vlaamse aanwe
zigheid in de kamer van volksvertegen
woordigers hebben durven beklemtonen. 

Op het gebied van de landsverdediging 
hebi)en de « Vlaams nationalisten », in
dien we Ze zo mogen noemen met betrek
king tot de periode waaruit ik thans put, 
steeds een eigen standpunt ingenomen. En 
thans, er is zo weinig veranderd, zijn het 
nog steeds de Vlaams nationalisten die in 
hun programma de eisen hebben geschre
ven : « afschaffing van de verplichte le
gerdienst » en (< besparingen op het bud-
jet van landsverdediging ». 

Maar kom laat ons terugkeren naar de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers waar 
enkele Vlaamse afgevaardigden, aan de 
minister van oorlog Luit. Gen. Brassine, 
hun standpunt bekent maken ten overstaan 
van het budjet voor het dienstjaar 1895. 

DE VRIENDT (Brussel) (Ned.) : « Ik 
heb het woord gevraagd om mijne stem
ming van heden te verrechtvaardigen, want 
zij mag niet aangezien worden als een ver
bintenis voor het toekomende. 

Alhoewel tegenstander van overdreven 
krijgslasten, ben ik van het gevoelen dat 
de verdediging van het land moet verze
kerd zijn door het bestaan van een wel 
ingericht leger. 

De afschaffing der <( bloedwet », der ake
lige loting, met den vloek onzer bevolkin
gen beladen, en de inrichting van een vrij
willigersleger, ziedaar de wensen van het 
Vlaafhse Volk. 

In afwachting der voorstellen van wij
ziging van het aanwervingsstelsel door den 
heer minister van oorlog aangekondigd, en 
in de verzekering dat hij een einde zal 
stellen aan de aangeduide misbruiken en 
zoo tot eene vermindering van krijgslas
ten geraken, zal ik voor ditmaal eene be
vestigende stemming uitbrengen.. » 

DAENS (Aalst) (Ned.) : « Wij, christe-
ne democraten van Vlaanderen beminnen 
ons vaderland en zijn bijgevolg, tegen het 
leger niet. Dat staat vast. 

Men heeft een vermindering van krijgs
dienst gevraagd en tevens eene verhoo
ging van de thans toegestane vergelding. 

Dat laatste achten wij niet wenselijk 
want het zou wederom eene merkelijke ver
meerdering van uitgaven medebrengen. 
Wegen misschien de krijgslasten nog niet 
zwaar genoeg op het Belgische volk ? Moet 
het oorlogsbudjet ons nog meer verplette
ren ? Ten andere, waarom niet openhartig 
gezegd, wij aanzien het voorstel als een 
eenvor 'g kieslokaas. (Tegenspraak rechts). 

Miins dunkens, dient het lot onzer sol
daten door het aanwenden van andere 
meer doelmatige middelen verbeterd te 
worden en 't allereerst door den dienst
tijd te verkorten. 

Ondervraagt, zoals ik het meermaals ge
daan heb, onze soldaten en allen zullen 
U antwoorden dat zij, in een tijdsverloop 
van zes tot acht maanden, volledig in de 

wapenoefening kunnen afgericht worden. 
Waarom ze dan gedurende drie, vier jaren 
In de kazernen ophouden ? Waarom ze 
dwingen daar zovele uren, dagen, maan
den in ledigheid door te brengen, niet we
tende wat doen ? Daarin zien wij bet ge
vaar en daarom vragen wij eene gevoe
lige verkorting van den diensttijd; grote 
sommen, elders nuttig te gebruiken, zou
den aldus op de oorlogsbegroting kunnen 
uitgespaard worden. 

En waarom worden onze soldaten ge
woonlijk zo ver van hun huis in garnizoe
nen gezonden ? Waarom ze niet in de na
bijheid gehouden ? 

Waarom ook niet geduld dat ze 's za
terdags avond naar de vaderlijke woon 
gaan tot 's maandags in den morgen, zo
niet tot zondagavond ? In elk opzicht ware 
dit wenselijk : in het familieleven, aldus 
onafgebroken voortgezet, zouden ze aan
moediging, versterking en ook vercedelij-
king vinden. Aldus gedurende vier en 
twintig uren aan de kazerne onttrokken, 
zouden ze er niet nutteloos tijd en geld 
verteeren, 

In ons programma staat : Groote ver
mindering van krijgslasten; en wat zien 
we ? 't Is altoos opslag, nooit afslag . An
der punt van ons programma : Het tegen
woordig stelsel moet veranderd en vervan
gen worden door een vrijwilligersleger . 
Mijne heeren, ik houd er aan te verkla
ren, dat ik mij bij de stemming over de 
begrooting zal onthouden » 

Hebt U dit alles aandachtig gelezen ? 
Vergelijk dan even met de punten van ons 
programma wat betreft de legerdienst : 
Vrijwilligersleger, besparingen op het bud
jet van landsverdediging en enkel t>eroeps-
militairen naar Duitsland. Tot volgende 
week dan Snuffelaar. 

AFSCHEID VAN IJSLAND 
Wij zouden nog kunnen vertellen van de 
terugtocht die vrijwel hetzelfde was als de 
heenreis uitgenomen dan dat het mooier 
weer was, van het « Kleine Gat » aan de 
Orkaden, de « Merry may of Man » zo
als de Engelsen het noemen, waar de stro
ming van de OcBaan in de Noordzee aan
doet als het wilde water van een t)ergn-
vier en waar de oevers met hun klippen 
en rotsen op min dan hondsi'd meter van 
het schip verwijderd zijn. Wij zouden nog 
kunnen verhalen van dè matix)Os die ziek 
werd en waarvan men dacht dat hij griep 

had; de man kreeg echtei- nadien witte 
puisten in zijn keel en was er erg aan 
toe ondanks de poesters (een di-ank van 
hete koffie met likeur) die hij naa r bin
nen goot. 
Ten slotte zouden wij nog kunnen vertellen 
van het binnenvaren te Oostende, de vreug
de van de bemanning bij het weerzien « • • 
familie en bekenden: de verkoop van de 
honderd en tien ton vis die het schip In 
zijn ruimen had, maar wij willen hier 
eindigen omdat de laatste aanblik van IJs
land een overweldigende indruk maakte. 
De kapitein beveelt de koers : « Zuid Oost 

en half ten zuiden » en de matroos aan 
het wiel herhaalt ze. De telegraaf ratels, 
dra beantwoord door de mannen van het 
« Machien » onder ons waar de machtige 
stoommachine van ons schip gaat hijgen 
en zuchten in een wenteling van stangen 
en wielen. Dan komt het afscheid met een 
laatste blik. Een bieek-keode maan staat 
boven het land, terwijl de zon bloedrood 
neerzinkt in de eindeloze Atlantische 
Oceaan en een weifelend noorderlicht 
weer aan de hemel spookt. 

Einde. 
Stat de Lie. 
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