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Start von een 
nieuw 
Parlement! 

Op 18 apnl l.l. kwam het 
nieuw Parlement voor de eerste 
maal bijeen. De vijf Volks-
V})! e-gekozenen bezetten een 
ganse rij boven aan het half
rond, rechtover de voorzitters
zetel. Het Vlaams-nationale 
T laanderen in het centrum. 

De eerste redevoering ran de 
nieuwe zittijd was er een 
T laams-nationale. Mr. Daniel 
De Coninck opende het offen
sief tegen de Brusselse aanma-
^'ff'"fft waardoor de hiesver-
richtingen in Brabant, ooit in 
T liiams Brabant van officieele 
zijde, eentalig f rans of met 
voorrang van het frans werden 
geroerd. 

Het was een scherpe aan-
llacht tegen de overtreding van 
de taalwetten, die Vlaanderen 
niet langer wil dulden. 

• De voorzitter van de Vlaam
se C.V.P.-groep Van de Daele 
wo.< verplicht, de stellingen 
vonr de Volksunte-man bij te 
treden en de aanklacht te steu
nen. 

En alhoeuel de eis tot ongel-
d gverklaring van de verkie
zingen, door al de Vlaamse ver
tegenwoordigers buiten de vijf 
T olhsunieverkozenen, mede 
trerd afgewezen, werd toch 
een parlementair onderzoek 
vaar de aangeklaagde grieven 
een uitzicht gesteld. 

De verassing bij de Brusse
laars en Walen was groot. 

Tot hiertoe waren deze feiten 
voor hen zo vanzelfsprekend 
en natuurlijk dat zij er zelfs 
niei aan dachten, dat in Vlaams 
Brabant de taalwet zou kunnen 
orertreden worden, door een 
e'iitahg franssprekende voor
zitter van een stembureel. 
• Het taal compromis van Tiet 
congres van Charleroi, icerd 
immers reeds zovele jaren in de 
prak-tijk toegepast. Zij wéten 
nu in elk geval, dat de Vlamin
gen, dat niet meer zullen ver
dragen. Tijdens deze legisla
tuur, zullen de puntjes op de i 
viirden geplaatst. 

De minste taalwetovertreding 
Zt'1 in het parlementair halfrond 
tclLens oniiicedogend worden 
aiingeklaagd. Het Vlaams aklie-
eoinité met al zijn aangesloten 
kiilturele- en strijdverenigingen 
zoals <?€ Vlaamse Volkshewe-
g'ng, zullen op onze groep on
voorwaardelijk kunnen rekenen 
0111 hun e-isen te verdedigen. 

De Vlaawsi, deemoediqheid 
eii onderd^inigheid hebben afge-
diiiin. Wij dulden geen verne 
diringen meer. Tegenover de 
Slaaf eisen wij d^ volledige 
(icHjkiraardiglieid op taal- en 
kiiltuurgebiij op sociaal-econo-
nn.ieh gebied en op politiek ge-
hin,l xoor het ^'laamse volk op. 

Wij zullen de Vlaamse rolks-
verfpgenwoordiners verplichten 
de Vlaam.^e sfellinpen één mor 
één te veroveren. 

Totdat een homogeen Vlaams 
parlement in volle vrijheid over 
T lannderen'.i lot hesV^nen zal. 

Dr. T.e» Wouter.'! 

Door ie Vlaamse Volksbeweein^ 
wr. Gpnt-Eeklo werd voUend tele
gram aan onze eekoiene bij de eer 
Ste ïitfine verzonden : 

L Woaters Tolksvert. 
Paleis der Vatle, Wetstraat, Bri»" 

set. 
Geen onthaalreeimes. eeen talen-

t<-1Hnsr, taalgrensafbakeninf. Vlaam 
SP Volksbeweging gent-Eeklo. 

EEN GOEDE 
INTREDE 
I HET PARLEMENT 
Mr. Van der Eist had veel bekijks 

toen hij omgeven door de belde V.U-
groepen van kamer en senaat het 
paleis der natie binnentrad. 
De verrassing van de dag was echter 
dat vooraleer zelfs beeedigd te zijn 
onze volksvertegenwoordiger voor 
Brussel Mr. Daniel Deconinck het 
woord nam om in een uitvoerige 
uiteenzetting - zijn malden speech-
de systematische overtreding der 
taalwetten bij de kiesverrichtingen 
in zijn arrondissement aan te kla
gen en op grond daarvan de uitslag 
der verkiezingen te betwisten we
gens bevoordeling der franstalige 
kandidaten. 

Mr. Deconinck steunde hierbij op 
een goed gedokumenteerde klacht 
door Mr. Van Cauwelaert E. en Roo-
sens A. namens het Vlaams Co
mité voor Brussel bij kamer en Se
naat ingediend. 

Alleen de Volksunie heeft dit ver
zoek gesteund, en alleen in het 
raam van een verzoek tot vernieti
ging der verkiezingen was het mo
gelijk de ergerlijke misbruiken aan 
te k'agen. 

Zulks gebeurde in een zeldzaam 
voltallige zitting en voor een ver
rast en aandachtig gehoor, zonder 
enige vorm van reaktie. 

Dhr Van den Daele nam vervol
gens het woord namens de Vlaamse 
C.V.P.-groepen die in de voormid
dag hun standpunt hadden ingeno
men. 

Hij erkende de gegrondheid en 
de ernst van de aangevoerde grie
ven doch meende dat de uitslag 
der verkiezingen er onder niet ge
voelig heeft geleden. 

Hij achtte het ongepast de grie
ven te laten onderzoeken door de 
minister van binnenlandse zaken 
die verantwoordelijk is voor de 
wetsovertredingen, en verbond zich 
namens de C.VP.-groepen de zaak 
aan een bijzondere parlementaire 
onderzoekscommissie toe te ver
trouwen, en dus een wetsvoorstel 
in die zin neer te leggen. 

De parlementaire onderzoeks
commissie is een zeer bijzondere 
proceduur die o.m. werd aangeno
men in de Kongokwestie na de op
stand van 4 januari 1959 te Leo-
poldstad. 

Het is nu te zien of dergelijke 
belofte zal gehouden worden en of 
zulk voorstel de lijdensweg der par
lementaire werkwijze zal overleven, 
en tot een resultaat leiden. 

Zo iets moet vlug gebeuren of 
heeft geen zin meer. 

Het wordt dan de zoveelste af
leiding en begrafenis. 

Een veeg teken is het dat dezelf
de stelling niet werd voorgebracht 
in de senaat waar dezelfde grieven 
golden en nadat de Vlaams-C.VP.-
groepen 's voormiddags gemeen
schappelijk hadden stalling geno
men 

Het voorstel tot oprichting van 
een parlementaire onderzoeks
commissie is dus te danken aan het 
feit dat de Volksunie in openbare 
vergadering de klacht van het 
Vlaams Comité voor Brussel heeft 
gesteund. 

Onze volksvertegenwoordigers zul
len niet nalaten de zaak te volgen 
en op een gepaste wijze te reage
ren. 

M r Deconinck op het 
spreekgestoelte voor z i jn 
Maiden Speech 

De heer D. Deconinck (op het 
spreekgestoelt). — Mijnheer de 
Voorzitter, Dames en heren, indien 
Ik thans het woord heb gevraagd, 
dan is het om de geldigheid te be
twisten van de uitslagen voor het 
arrondissement Brussel van de op 
26. maart 1961 gehouden wetgeven
de verkiezingen om reden van de 
talrijke onregelmatigheden en wets
overtredingen die bij de kiesver
richtingen in dit arrondissement 
werden gepleegd, en die de uitsla
gen vervalsten, doordat de Frans
talige kandlda^^.i systematisch en 
opzettelijk werden bevoordeeld. 

Ik kan mij dan ook niet akkoord 
verklaren met het voorstel tot ge!-
digverklaring en vraag de verbre
king van de wetgevende verkiezin
gen in bedoeld arrondissement, 
minstens een verdaging om van de 
desbetreffende klachten kennis te 
nemen, alvorens daarover verder te 
beslissen. 

De klachtenbrief van h e t , 
Vtaams Comité voor 
Brussel 

De meesten van ons hebben, in 
grote trekken althans, kennis ge
kregen van de klachten en onregel
matigheden door een brief van het 
< Vlaams Comité voor Brussel » 
van 12 april jl. 

Ik veroorloof mij de voornaamste 
passussen hiervan in het kort aan 
uw aandacht te onderwerpen en 
toe te lichten. 

Ziehier de verschillende grieven 
vervat in bovenvermeld schrijven. 

1) In talrijke kiesbureau's, zete
lend in Nederlandstalige gemeen
ten van het arrondissement Brussel, 
werden Nederlandsonkundige voor
zitters en bijzitters aangeduid, zo
dat de Nederlandstalige kiezers 
niet konden worden te woord ge
staan. 

2) Al de formulieren, te gebrui
ken door de stembureau's en stem-
opnemingsbureau's van de Vlaamse 
gemeenten van het arrondissement 
Brussel, waren tweetalig, zeer vele 
zelfs met de Franse tekst vooraan, 
ja ook in grotere druk aangebracht. 

3) De officiële aanplakbrieven, 
waarbij de lijsten van de kandida
ten aan de bevolking werden mede
gedeeld, waren tweetalig in al de 
Vlaamse gemeenten van het arron
dissement, onder meer, in de ge
meenten Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, Onze - Lieve - Vrouw -
Lombeek, Ruisbroek, Sint-Pieters-
Leeuw, Strombeek-Bever, enz... 

4)De kiesbrieven waren tweetalig 
in verschillende Vlaamse gemeen
ten van het arrondissement Brus
sel, o.m. in Wezembeek-Óppem en 
Wemmei. 

Ten vijfde, de kiesbrieven van de 
inwoners van de Brusselse agglome
ratie waren, op enkele kleine uit
zonderingen na, aJlen uitsluitend 
In het F^ans Ingevuld, ook deze 
van de kiezers die drager zijn van 
een nederlandstalige eenzelvigheids-
kaart. 

6) De onderrichtingen aan de 
voorzitters van de stemopnemings-
bureau's waren eentalig Frans in 
talrijke kieskantons van de Brus
selse agglomeratie, onder meer, in 
het kieskanton Schaarbeek. 

7) De uitnodigingen aan de voor
zitters en bijzitters van de kiesbu-
reau's en stemopnemingsbureau's 
van de Brusselse agglomeratie, tot 
het bijwonen van de voorafgaande 
vergaderingen tijdens dewelke de 
nodige onderrichtingen werden 
verstrekt aan deze personen waren 
eentalig frans, onder meer in het 
kieskanton Schaarbeek. 

8) Talrijke klachten, zelfs schrif
telijke, door verschillende kiezers 
neergelegd tegen deze wetsovertre
dingen door de voorzitters van ver
schillende kiesbureau's, werden ge
weigerd en niet bij het proces-ver
baal gevoegd. Dit is o.m. het geval 
voor het kiesbureau 157 van het 
kiesdistrikt St. Gillis-Brussel, ge
meente Linkebeek. 

'. Een paar toel icht ingen i 
Mijnneer de voorzitter, men 

merkt hierbij het systeem dat tot 
uiting komt. 

In de agglomeratie werd in de 
plaats van tweetaligheid te hand
haven, de Franse eentaligheid op
gelegd aan de massa van de Vlaam
se kiezers en aan een deel van het 
personeel belast met de inrichting 
van de verkiezingen. Dat, voor wat 
de agglomeratie betreft. 

Buiten de Brusselse agglomera
tie, in de vele gewesten van het 
arrondissement werd een systema
tische tweetaligheid opgelegd en 
in vele gevallen werd zelfs een 
franse eentaligheid op drieste wij
ze opgedrongen. 

Ik veroorloof mij een paar voor
beelden aan te halen. Het eerste 
voorbeeld is geput uit een klacht 
gericht tot de voorzitter van het ar
rondissementeel hoofdbureau be
treffende de burelen 154 en 157, 
waar men stelselmatig weigerde de 
Vlaamse kiezers in het nederlands 
te woord te staan. Wij laten de 
aanklager zelf aan het woord in een 
brief aan de voorzitter van het ar
rondissementeel kiesbeau : 

D.e scheldnaam «Saligaud» 
(smeerlap^ en andere 

beledigingen 
« Bondig wil ik U, heer voorzit

ter, mijn wedervaren in bureel 157 
weergeven. 

> Ik kom binnen. « Votre carte 
d'identlté ! > — Wat zegt U ? 

> Votre carte d'identité ? Mijn 
naam wordt op een onverstaanbare 
manier uitgesproken. Ik verbeter 
en verlang dat men mij aanspreekt 
in het Nederlands. Gegrijns. Men 
spreekt verder Frans alsof men mij 
niet heeft verstaan. Ik laat dit de 
voorzitter opmerken. Deze bekijkt 
mij met kwade blik alsof hij mij 
wil laten opmerken : « nog één 
woord en buiten ! > Doch hij zwijgt. 
In mijn stemhokje hoor ik de vol
gende belediging : c'est un saligaud. 
Geen opmerking van de voorzitter. 
Ik kan mij nu nog altijd niet her
inneren of ik wel al mijn stembrie
ven heb ingevuld, want die beledi
ging maakte mij zo uitermate ze
nuwachtig dat ik onmiddellijk het 
stemhokje verliet om te kunnen na
gaan wie die scheldwoorden had 
geuit. Vervolgens stak ik mijn 
stembrieven in de bus en verzocht 
de heer voorzitter een klacht over 
te maken aan de heer voorzitter van 
het hoofdbureau. Paleis van Justi
tie. Ik stak hem die klacht toe, doch 
hij weigerde ze aan te nemen en hij 
bleef roerloos zitten als een stenen 
beeld. Ten einde geduld legde ik ze 
voor hem neer op de tafel en ver
trok. .,ti~::-

Na de verkiezingen verklaarde mij 
de Vlaamse bijzitter dat het bureau 
157 overeen was gekomen mijn 
klacht en deze van anderen te be
waren als souvenirs. > 

Ik moet eraan toevoegen dat de 
voorzitter van dit bureau, en door 
zijn afstamming en •«oor de hoge 
kringen waaruit hij komt, meer 
dan wie ook tot plicht had een voor
beeld te geven van burgerzin in 
plaats van zich te buiten te gaan 
door een ergerlijke houding en 
krasse uitlatingen. Deze man had 
zich door drie uitsluitend fransta
lige bijzitters laten bijstaan tegen 
een Vlaming die hij ook in het 
Frans aanschreef. 

Het is duidelijk dat niemand zul
ke houding kan dekken of goedkeu
ren en dat Vlaamse kiezers in 
dergelijke omstandigheden in 
verwarring worden gebracht 
en gehinderd worden in hun stem
plicht, terwijl het aldus geschapen 
klimaat de Franstalige kandidaten 
bevoordeelt. 

(lees doo' biz. 2) 

Gelet op de 
sekretariaat 
respondenten 
inbegrip 
laatste \ 
naar : 
Rotatyp, 

• - . *,, /-^^ 

van 
/oor 

hervorming van 
verzoeken we 

voortaan alle 

het reda 
al onze 
artikels, 

het het bewegingsleven 
dinsdag-middag 

ktie- 1 
kor- ; 
met 
(di t 

) te zenden 
• 

Sylvain Dupuislaan 110, Brussel 7 

W i m Jorissen 
• • • « • • • • • • • • • ' t 
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(Vervolg van hl*. 1) 

Een tweede voorbeeld betreft het 
kiesbureau Nr. 186 van Wezembeek-
Oppem, Ingericht in de jongens
school. Een kandidaat volksverte
genwoordiger — ik herhaal : een 
kandidaat volksvertegenwoordiger 
— vroeg aldaar in het bijzijn van 
twee personen die het kunnen ge
tuigen, om inlichtingen aan de 
voorzitter, welke in het Frans be
weerde dat hij uitsluitend Frans 
sprak en dat de heer kandidaat 
volksvertegenwoordiger verplicht 
was eveneens die taal te spreken. 

Ziedaar, mijnheer de Voorzitter, 
mevrouwen, mijne heren, twee ge
vallen onder de vele van er gelijke 
schending van de taalwetten In de 
taalwetten in de Vlaamse gemeen
ten van het axrondissement Brus
sel. 

Ik zai U de lezing van andere 
klachten besparen; noch het voor
brengen van fotomateriaal. Alleen 
wil ik, ter illustratie, een aanplak-
brief tonen met de kandidaten voor 
de provincieraadsverkiezingen dit
maal, waar de franse tekst met 
koeien van letters is aangebracht, 
terwijl de nederlandse vertaling 
bijna onzichtbaar is. 

Ziedaar hoe de taalwetten in de 
Vlaamse gemeenten worden geëer
biedigd ! 

(Spreker toont een aanplakbrlef 
aan de Kamer.) 

Verder lezen wij nog : « District 
Hal - Lennick - St. Quentln » in 
grote druk. Daaronder in kleine 
druk : « Distrikt Halle - St. Kwin-
tens - Lennik ». 

De sociale en politieke 
weerslag van de 
aangeklaagde misbruiken 

Deze en andere praktijken inzake 
kiesverrichtingen aangeklaagd in 
de brief van het Vlaams-Comité 
voor Brussel, hebben de kiezers be
ïnvloed, de Vlaamse kandidaten in 
een minderwaardige positie ge
bracht en de uitslag der verkiezin
gen vervalst. Ik zou nog meer kun
nen zeggen : Het resultaat is er 
naar, meer^dtejide helft van de kie
zers van hetxarroodissement Brussel 
zijn Vlamingen die zich als Vlaming 
bekennen maar amper een vierde 
van de verkozenen zijn Vlamingen 
en drie vierden van de verkozenen 
van dit arrondissement zijn frans-
sprekenden. 

Deze wetsovertreding geschiedt 
opzettelijk en spijts de waarschu
wingen door hetVlaams Comité 
voorafgaandelijk gericht aan de 
betrokken instanties, zowel op ar
rondissementeel als op kantonaal 
niveau. 

Wij wensen terloops de aandacht 
van de Kamer te vestigen op de er
gerniswekkende driestheid, waar
mede frans-ééntaligen zich in het 
Vlaamse land komen aanstellen om, 
met de hoedanigheid van een open
baar ambt bekleed, de Vlamingen 
in hun eigen gebied te komen ver
nederen met hun e^entallg frans. 

Niemand kan dit goedkeuren ! Ik 
vind dit zeer erg en des te erger
lijker, omdat het gebeurt door per
sonen bekleed met een openbaar 

gezag en ook met d* glans van een 
betere vorming, die hun zeker er
toe zou moeten gebracht hebben de 
twee landstalen goed te kunnen 
spreken, terwijl zij nodhtans door 
diezelfde betere vorming en het ge
zag ertoe gebracht of verleid wor
den misbruik te maken, door zich 
aan te stellen ten aanzien van de 
doorsnee Vlaming. 

Ik vergelijk hiermede de verpllch-* 
ting, die de Vlaamse uitwijkeling in 
Wallonië op zich neemt om zich 
spoedig aan te passen, zelfs wan
neer hij niet de kans had de tweede 
landstaal aan te leren. 

Ik vraag hiervoor vocnral de aan
dacht van diegenen, die zich zo 
grif ertoe lenen om een regime van 
faciliteiten te willen aanvaarden. 
Dat zij zich bedenken ! Wat zou er 
dan gebeuren, als de aanmatiging 
en de sociale druk nu reeds zo erg 
sdjn, wanneer zij zich hierbij zou
den kunnen steunen op wettelijke 
faciliteiten, waarachter zij weer 
verdere mogelijkheden zouden kun
nen ontwaren en nastreven ? 

De h. Voorzitter. — Mijnheer De-
coninck gelieve te herui ten. 

De h. Deconinck. — Ik heb ge
daan mijnheer de Voorzitter! Ik be
sluit dus. 

Het gaat hier niet om alileen-* 
staande feiten, maar om een uit
gebreid systeem van oplegging van 
de franse ééntaligheid aan Vlaamse 
kiezers in de agglomeratie en van 
tweetaligheid of zelfs franse één
taligheid in de Vlaamse gemeenten, 
van het arrondissement. Zulks la 
van aard om d© verkiezingen gron
dig te vervalsen. 

Da^fom vragen wij aan de Ka^ 
mer zich negatief te-^iUen uitspre
ken over het verzoek tot geldlgver-
klaring van de wetgevende verkie
zingen in het arrondissement Brus
sel, met het gevolg dat nieuwe ver
kiezingen aldaar zouden worden 
uitgeschreven of althans, in de hui
dige stand van zaken, het debat uit 
te stellen om de commissie toe te 
laten een onderzoek in te stellen en 
zich te documenteren over de reeks 
klachten, die opgesomd worden in 
de brief van het Vlaams Comité 
voor Brussel.-

Ik vraag daarenboven, gezien het 
belang dat wij aan deze zaak hech
ten en dat zij uiteraard ook heeift, 
vermits het gaat over de samen
stelling van de Kamer, dat hier
over door de Kamer zou gestemd 
worden bij naamafroeping. 

(Handgeklap bij de leden van de 
Vlaamse Volksunie). 

De h. Voorzitter. — Het woord is 
aan de heer Van den Daele. 

Besluit 
De toespraak van Mr. Deconinck 

op de openingszitting heeft de nieu
we legislatuur gesteld in het teken 
dat haar voortdurend zal beheer
sen : het probleem der Vlaams-
Waalse verhoudingen. Dat zulks van 
meetaf is gebleken is een goed punt, 
en een eerste vrucht van de Volks-
uniedoorbraak. 

De zitting is goed ingezet, doe zo 
voort op elk terrein waarop Vlaan
deren wordt achterultgesteld en 
houd vol. 

iPeRNOTEN 
In een van de opleidingsscholen 

voor K.R.O.S. (kandidaat reserve 
officieren) hebben de Jongelieden 
die (daar zlJ bij het leger zijn) niet 
mochten deelnemen aan de verkie
zingen, eens voor de aardigheid en 
nlt nieuwsgierigheid, onder elkaar 
restemd, natuurlijk zonder enige 
Toorafgaandelljke propaganda. 

De uitslag was een verrassing 
voor allen. 

Ziehier : 
Lijst Kamer Senaat 
1 Lib. 13 % 9 % 
2 C.V.P. X2 % 47 % 
X Soc. «,5 % 2 % 
4 Com. O % O % 
6 V.ü. 48 % 42 % 

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

IN FEESTZAAL PALLADIUM, OFFERANDESTRAAT, 42, ANTWERPEN 

GROOT OVERWINNINCSBAL 
MET UITSTEKEND ORKEST 

Konferencier : Rik Baekelmans Toegangtpriii : «lechti tl«n F. 
Daar overrom.ieling verwacht wordt, wordt men dringend verzocht voorbe
houden plaatsen te bestellen bij WIm Mae», lanteernhofttraat 28, Borgerhout 

(tel. 39.92.06) of bij Rudl Van der Paal (tel. 33.85.65). 
De volksvertegenwoordigers Frans van der Elft, Dr Leo Wouter* en Reimond 
Mattheyssens, alsmede senator Roosens en de verkozenen van de provincie

raad zullen het bal bijwonen. 

VLAAMS SPORTFEEST TE BRUSSEL 
De Vlaamse Sportvereniging . RHter » nodigt alle Vlamingen olt op haar 

VLAGINHULDIGINC 
Op Zondag 30 april 1961 

PROGRAMMA : . „ . . . , , L ,. 
Voetbalwedstrijden op het terrein Birminghamstraat 157 te Molenbeek 

Ï4 u. 30 Ritter II — V.C. Wachenheim (Gent) 
16 u. 15 Ritter I — V.C. Roeland (Gent) 

Deze wedstrijden worden opgeluisterd door de HARMONIE PETER BENOIT 
(vroegere Vlaamse Harmonie) 

Rond 18 o. 30 begint het avondfeest In de Jongensschool St. Rochus, 
Antwerpse Steenweg 106 te Brussel met medewerking van : 
VOLKSKUNSTGROEP DE GARVE JEUGDGROEP DE ZILVERMEEUWTJES 

Verschillende toespraken zullen gehouden worden o.a. door 
volksvertegenwoordiger Dr. Leo Wouters. 

DAARNA GEZELLIG SAMENZIJN EN DANS 
RIHER V(laamse) S(port) V(erenlglng) maakt van deze gelegenheid 
gebruik om een dringende oproep te richten tot alle sportieve Vlamingen 
om als voetballer of supporter mede te helpen aan de verdere opw^w 
van onze bloelende vere^ï'-'in waur ledere medewerking steeds hartelIjK 
welkom If 

100 % 100 % 
Dit resultaat kan als symptoma

tisch doorgaan voor de polltlrfse in
gesteldheid van de intellectuele 
Jeugd. 

De toekomst van de V.ü. en van 
het Vlaams nationalisme zal on
stuitbaar blijken te zijn. 

EH NOG : IN DE STEEK 
GELATEN 

In de buitenlandse pers versche
nen de namen van enkele gewezen 
OostfrontvrijwiUigess die nog steeds 
vertoeven in bij name genoemde 
Russische gevangeniskampen. 

Het ware Interessant te vernemen, 
welke stappen Buitenlandse Zaken 
en het Rode Kruis hebben onderno
men om deze ongelukkige landgeno
ten 15 Jaar na het einde van de oor
log te rapatrleren. 

BRUSSELSE BLAASKAAK 
In € Europe-Magazine », het 

bloedarmoedig Brussels ultra-week-
bladje vonden we eeiTcitaat van de 
Brusselse blaaskaak Jo Gerard dat 
we maar niet naar de persspiegel 
hebben verwezen omdat ook op blz. 
2 al eens mag gelachen worden : 

« ...Van der Eist van de Volks-
» unie, zijn Vlaamse Leeuwen voor 
» de ommegang, zijn ideën die en-
> ger rijn dan de vergeetputten van 
> het Ctentse Gravensteen. zijn 
» kaalgeschoren jonge discipelen 
» met de korte vloeren broek boven 
» de roze knleë, zijn gevolg van 
> maagden met porcelelnen ogen en 
» goedgewassen haarvlechten... ». 

In het Frans klinkt het natuur
lijk nog veel schoner. En het Is te
kenend voor de geestesgesteldheid 
van de « vrai Brusseleer » tegenover 
Vlaanderen. 

Een geestesgesteldheid die echter, 
zelfs volgens dat andere Brusselse 
orakel, de « Pourquoi-Pas ? », nog 
slechts « combats de retardement, 
escarmouches d'arrière-garde » 
voert. 

DE GRONDWET WORDT 
VERMOORD... 

Het is reeds «o lange geleden dat 
de Grondwet werd opgesteld en 
blijkbaar is men, in de loop der t i j 
den vergeten, welke de geest is ge
weest welke voorzat bij het vastleg
gen der teksten. 

Aldus werd, voor de samenstelling 
van de Senaat, een drietraps-pro-
cedure voorzien, nl. de rechtstreeks 
verkiezing, de koöptatie op provin
ciaal en de koöptatie op nationaal 
vlak. 

Waar de rechtstreeks gekozenen 
onvermijdelijk afgevaardigden van 
een partij zijn en blijven, was het 
aanvankelijk de bedoeling langs de 
koöptatie mensen die iets vertegen-

I woordigen op economisch, finantieel, 
I sociaal of kultureel gebied in de Se-
I naat te brengen. Aldus zagen we 
i o.m. Pater Rutten verschijnen. 
i De laatste jaren heeft de gulzig-
I held van de « nationale » partijen 
i blijkbaar ook dit gebied niet ge-
I spaard : gedaan met de niet-poli-
j tieke, onafhankelijke en represen-
S tatleve senatoren. 
i De koöptatie Is verworden tot een 
: middel om niet-rechtstreeks verko-
l zen volksvertegenwoordigers nog op 

te vissen, zo dhr Dubucqoy in Bra
bant en dhr Lahaye in West-Vlaan
deren. 

In Brabant was voor de provin
ciale koöptatie ook de kandidatuur 
van professor Hulpiau voorgedra
gen. 

Blijkbaar heeft men gevreesd dat 
hij , als senator, wel eens al te ver
standig of al te onpartijdig zou kun
nen zijn : in leder geval heeft men 
«• de voorkeur aan gegeven uitein
delijk mensen te kiezen, welke min
der « adelbrieven » kunnen voorleg
gen doch ongetwijfeld het part i j 
bestuur « trouwer » volgei., ook al 
heeft het kiezerskorps geen ver
trouwen In deze mensen. Dit was in 
ieder geval zo voor dhr Dubucquoy 
welke nu, op de C.V.P.-lijst voor de 
Kamer, slechts 3.117 stemmen (een 
der laagste cijfers) behaalde tegen 
6.251 In 1958. 

S'^ VLAAMS-FEDERALE 
LANDDAG 
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IN VLAAMS BRABANT 

LIBERALE BEZORGDHEID 
Kronacker, de suikerbaron die 

vlak na de oorlog onsterfelijke 
roem verwierf door de invoer van 
een schip hoefnagels voor ezels in 
het raam der Marshall-hulp, heeft 
zich deze week wenend over het 
droevig lot der Vlaamse jeugd ge
bogen. 

« Ik ben verontrust », zo verklaar-
» de hij, « door de ontsporing van 
» het taaivraagstuk. Er zijn noch-
» tans waarheden waarmee men re-
> kening dient te houden. Wanneer 
» men de jeugd uit het Noorden 
» van het land opsluit binnen het 
» nederlands taalgebied, verricht 
» men daarmee een zeer slecht 
» werk. In het Europa van de Ge-
» meenschappelijke Markt spreekt 
» slechts 8 % der bevolking neder-
» lands : 11 miljoen nederlanders 
» en vijf miljoen belgen. De eenta-
» ligheid die men de Vlaamse jeugd 
» oplegt, zal zich vroeg of laat te-
» gen deze jeugd zelve keren ». 

Tipisch voorbeeld •"an franskil
jonse schijnheiligheid ? Kronacker 
is tegen het « vloms », omdat het de 
Vlamingen zou beletten hogerop te 
geraken. 

Wanneer een taalgemeenschap 
van 16.000.000 zielen op het frans 
zou aangewezen zijn om in het Eu
ropa van morgen iets te betekenen, 
wat staat dan bvb. de Skandinaaf-
se volkeren te wachten ? 

ZWITSERS VOORBEELD 
Zwitserland geldt als een voor

beeld van gezonde federale orde
ning. Het land van Wilhelm Teil 
kan echter ook op vele andere ge
bieden aan België iets leren. 

Het zal onze kolonialen, die zo 
schandelijk in de steek werden ge
laten, stellig interesseren te verne
men hoe Zwitserland zorgt voor zijn 
onderdanen die uit Kongo werden 
verdreven. 

Meer dan een jaar geleden reeds 
werd door de federale regering een 
soort officieel verzekeringsorganis
me opgericht dat, tegen betaling 
van een kleine premie, iedere Zwit
serse onderdaan die om politieke 
redenen uit een onderontwikkeld 
land moet vluchten, een uitkering 
van 10.000 Zwitserse franken waar
borgt. Talrijke Zwitsers die onze 
voormalige kolonie verlieten, hebben 
reeds deze premie getrokken. Dit 
bedrag, dat in Belgische franken 
een rond sommetje vertegenwoor
digt, wordt niet uitgekeerd per ge
zin, maar per gezinslid ! 

Het volstaat, deze maatregel te 
vergelijken met de aalmoes van 
5.000 F die in juli-augustus van vo
rig Jaar aan de uit Kongo terug
gerende Belgische gezinshoofden 
werd geleend. 

DE GENERAAL EN DE BOM 
Zoals bekend is het beroep van 

generaal in België een Waalse eks-
kluziviteit. 

De Vlaamse generaals in het Bel
gisch leger vertegenwoordigen O %, 
waarschijnlijk omdat het Vlaamse 
volk niet beschikt over de nodige 
morele kwaliteiten die onontbeer
lijk zijn voor een sabelsleper-op-
hoog-niveau. 

Van deze kwaliteiten getuigde een 
paar weken geleden te Luik « Ie 
general Spiriet ». 

Een dokter te Bressoux ontving 
een pakje langs de post en stelde 
vast dat onder de verpakking een 
verdacht getik te horen was. Hij 
verwittigde dadelijk de rijkswacht, 
de politie en de ontmijningsdienst. 
Generaal Spiriet, deskundige in ba-
listiek, nam de leiding der opera
ties en gaf het bevel, de « bom » 
gedurende een termijn van 24 u te 
begraven in de tuin van de dokter. 
Toen na 24 uur niets was gebeurd, 
werd het pakje terug opgegraven 
om, op bevel van de generaal, in wa
ter te worden ondergedompeld. Na 
48 uur was er opnieuw niets ge
beurd, behalve dan dat het tikken 
opgehouden had. 

Daarop besloot de generaal, de 
grote middelen te gebruiken Vanop 
veilige afstand beschoot hij met 
een geweer het geheimzinnig pak
je dat echter ook thans niet rea
geerde. 

De generaal was aan het einde 
van zijn latijn en liet het verdere 
werk over aan de ontmijningsdienst 
die op enkele minuten tijds vast
stelde dat het pakie niets anders 
bevatte dan een oude wekker. 

Dergelijke kiese ondernemingen 
kunnen inderdaad alleen door een 
» francophone » geleid worden ! 

MiPiW. 

De federalistische beweging van 
Renard in Wallonië schijnt een 
zeer snelle start te nemen. 

Te Charleroi gaf vakbondsekre-
taris Fernand Pirsoul, die reeds ja
ren met het socialistisch sindikaat 
in minder goede termen leeft, aan 
7ijn troepen het bevel, dadelijk het 
M.P.W. te vervoegen. Daarenboven 
ruilde hij het weekblad « Syndi-
cats » voor « Combat », het week
blad van Renard. 

In het Acht Urenhuis te Charle
roi greep dan de grote stichtings
vergadering plaats van het M.P W.
Charleroi. Voor een duizendtal aan
wezigen verklaarde Renard dat zijn 
beweging werd opgericht om aan 
Wallonië eindelijk een statuut te 
schenken 

Hij wees er op dat de beweging 
openstaat zowel voor de kommunis-
ten als voor de christen-demokra-
len. 

Het tempo en de omvang van de 
Renardistische aktie wijst er op dat 
in de komende maanden de Luike-
naar een belangrijke figuur zal zijn 
op het politieke schaakbord. 

ONBESCHAAMD 
Op het « Vijfde Vlaams Ekono-

misch Kongres » dat vorige zondag 
te Gent werd gehouden was o.m. 
ook Spaak aanwezig. Deze aanwe
zigheid kon niet onopgemerkt voor
bijgaan en de Grote Staatsman 
vond het nodig, de aanwezigen te 
laten genieten van enkele zijner 
oratorische oppervlakkigheden. De 
Spaak'se tussenkomst gebeurde na
tuurlijk in het frans... 

Ten eerste verbaasde het ons dat 
de deelnemers aan het kongres dat 
hebben geslikt. En ten tweede be
dachten we, dat het duo Spaak-Le-
fèvre uitzonderlijk geschikt is om 
het probleem der Vlaams-Waalse 
verhoudingen eens en voor goed op 
te lossen : belden praten frans te 
Gent. 
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De Cubaanse Invasie heeft al het overige nieuws naar de 
blnnenpaglnas van de kranten verdrongen. Na een inleidend 
luchtbombardement einde van vorige week slaagden invazle-
troepen er In, voet aan land te krijgen op verschillende plaatsen 
van het eiland. Maar daarover méér elders in het blad. 

Niet alleen in Cuba is het onrustig. De incidenten in de 
Portugese kolonie Angola nemen nog voortdurend uitbreiding. 
Men zal zich herinneren dat de piraat der Portugese oppozitie, 
Galvao, aanvankelijk de bedoeliitg had om met de gestolen 
« Santa Maria » naar Angola te stevenen en daar het vuur aan 
de lont te steken. Van die plannen is niets in huls gekomen. 
Salazar heeft echter het daarom niet gemakkelijker gekregen : 
voor één keer was uitstel geen afstel. Sinds een paar weken 
staat Portugees Angola in rep en roer. 

Opmerkelijk is dat de negerbevolking uit de voormalige 
Belgische Kongo zich daarbij niet onbetuigd laat. Het schijnt 
vast te staan dat o.m. de Abako stevige aktles in het Angolese 
oproer heeft. Dit is hoegenaamd niet verwonderlijk : de Abako-
leden hebben steeds gezworen bij het oude koningrijk Zaïre dat, 
naast Beneden-Kongo, ook Angola en de Kongo van Yoeloe 
omvat. Deelneming aan de Angolese opstand zou daarenboven 
ook een strijdmiddel van de centrale Kongolese regering tegen 
het Katangees separatisme kunnen zijn. Inderdaad, sinds 
Matadi voor transport vanuit Katanga niet meer in aanmer
king kwam, geschiedde de ganse Katangese uitvoer via Lobito 
in Angola. Wanneer de opstandelingen er in slagen, de weg 
naar Lobito te onderbreken, dan moet Tsjombé zich voor de 
uitvoer van de Katangese produkten weer naar Matadi en dus 
naar de centrale regering wenden. Kasa-Voeboe heeft meer dan 
een koord op zijn boog. 

Tegenover de U.N.O. heeft de Kongolese prezident echter 
wat moeten inbinden. Hij verklaarde zich bereid, al zijn Bel
gische advizeurs naar huis te zenden. 

Een ander belangrijk feit in de voormalige Belgische kolonie 
is het bestand dat gesloten werd tussen de militairen van Leo-
poldstad en van de Oostprovincie. Moboetoe is er dus eindelijk 
in geslaagd, de Kongolese weermacht grotendeels weer onder 
zijn kommando te verenigen. 

En ten slotte uit Kongo nog dit : de U.N.O.-autoriteiten 
legden tijdelijk beslag op een Duits vliegtuig dat, onder Sabena-
charter, wapens in Katanga was gaan afleveren. Op het Koning
plein schijnt men verder te willen gaan met het Afrikaans dub
bel spel dat nog niets anders dan dubbel verlies heeft opgebracht. 

In Israël werd de aandacht even afgeleid van de zaak 
Eichmann door de aanhouding van de militaire historicus Baer, 
advizeur van Ben Goerion, onder beschuldiging van spionnage 
voor een land van het Oosters blok. In dit verband werd ook 
weer de zaak-Lavon vernoemd. Ben Goerion schijnt zowel met 
zijn vrienden als met zijn tegenstanders eerder pech te hebben. 

De Russische ruimtevaart bleek verder In het nieuws. Wes
terse specialisten, voor wie de druiven waarschijnlijk nog wat 
zuur zijn, gingen zo ver dat ze de hele Russische bemande ruim-
tevlucht in twijfel trokken. Voor zover een dergelijke bewering 
diende gelogenstraft te worden, gelaste Kennedy zelf zich daar
mee door, na de Russen met hun succes te hebben gefeliciteerd, 
bevel tot een versnelling van het tempo bij de Amerikaanse 
ruimteproeven. 

Toen Adenauer enkele dagen geleden de Amerikaanse pre
zident te Washington ging opzoeken, was men algemeen van me
ning dat Duitse kanselier zou gaan praten over de atoombewa
pening der Bundeswehr. Toen zulks niet het geval bleek te zijn, 
werd er gezocht naar een verklaring voor deze gewijzigde Duitse 
houding. Op 10 april nog, de vooravond van zijn vertrek naar 
Amerika, verklaarde « Alte » aan het Italiaanse blad < Messag-
gero » : « De noodzakelijkheid of de NATO te laten genieten van 
de ontwikkeling der bewapening die bepaald wordt door het 
verschijnen der atoomwapens, werd reeds door de Eisenhower-
admlnlstratie ingezien. Ze is vooral een gevolg van de tech
nische ontwikkeling van de bewapening der tegenpartij ». 

De volgende dag reeds hield Adenauer er een andere me
ning op na. De reden hiervan dient niet gezocht te worden in de 
één of andere belangrijke wijziging der wereldsituatie, doch 
eenvoudig in de e'.ektorale berekening van de Duitse kanselier. 
Vier jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, verweet de Chris-
ten-demokratische partij aan de socialisten dat deze laatsten 
de Duitsers wensten te slachtofferen als kanonnenvlees door 
hen een adequate atoombewapening te ontzeggen. Ditzelfde ar
gument moet bij de verkiezingen van september nog eens kun
nen gebruikt worden. En daarom moet de atoombewapening 
van de NATO, die anders zo dringend heet te zijn, nog maar 
even wachten. Voor ons niet gelaten.... 

20-4-61 

Cuba si/ Yankee no ! 

OORLOG PER PROKÜRATIE 
De zolang a.ingekondigde invazie In Cu

ba is er dan eindelijk Kekonien. Ze heeft 
niemand verrast. Nadat het Witte Htis en
kele dagen geleden had aangekondigd, een 
eventuele contra-revolutionaire regering 
die voet aan land op Cuba zou krijgen, da
delijk te zullen erkennen, was het trou
wens niet meer twijfelachtig dat men zeer 
vlug naar een ontknoping zou gaan. Op 
het ogenblik dat we dit schrijven, is het 
nog hoegenaamd niet klaar hoe de toestand 
verder zal evoluwen. Wel schijnt het vast 
te staan dat de invazie niet helemaal naar 
wens verloopt en dat met name de Cuba
nen niet geneigd zijn, masnaal over te lo
pen naar de « bevrijders- ». 

Het tegendeel zou ons verwonderd heb
ben. De greep van Fidel Castro op de Cu
baanse massa is stevig, omdat deze massa 
tenslotte alles aan hem heeft te danken. 

De geschiedenis van Cuba is er een van 
ononderbroken ekonomische wurging door 
de Yankees. De Amerikanen bezaten prak
tisch alle grond op het eiland, dat leefde 
bij de genade van de door de hen vastge
stelde suikerprijs. Op deze suikerplantages 
werkte de Cubaanse peon voor een honger-
loon; hij had geen enkele andere keus 
want de ganse ekonomle van het eiland 
was gericht op dexe monokultuur Het beet
je industrie — vooral luxe-nijverheid — 
was eveneens in Amerikaanse handen. De 
Yankees waren de bezitters van alles wat 
op Cuba stond, tot de telefoonpalen toe. 
Naast de armoede van het overgrote deel 
der bevolking was het bloeiend amuse-
mentsleven te Havana, waar vermoeide 
Amerikaanse miljonairs hun avontuurtjes 
kwamen beleven, een vloek. 

Het land werd geregeerd door een dikfa-
tor bij de gratie van het Witte Huis. Ie-
der verzet tegen de verslaving werd door 
de beruchte politie vam Batista bloedig on
derdrukt. Cuba was, in \olle twintigste 
eeuw, een land dat met name onafhanUe-
lifk was, doch dat gebukt ging onder een 
totale ekonomische en sociale onderdruk
king. 

Castro heeft daar een einde aan ge
maakt. Hij onteigende de Amerikaanse 
suikerplantages, banken en bedrijven. Hij 
brak het Amerikaanse suik»>nnDnopolie 
door handelsakkoorden met de landen van 
het Oosters blok. En h!J haalde zich zo de 
reputatie op de hals, een kommunist t« 
zijn. 

De wereld is nu eenmaal verdeeld in 
twee blokken en wie het met de Ameri
kanen aan de stok krijgt, wordt automa
tisch voor kommunist gescholden. De pers 
van de hele « vriie wereld » werd door de 
Amerikaanse suikerbaronnen gemobUi-
zeerd om de kruistocht tegen de « kom
munist » Castro te prediken. Het werd op
eens een gewetenszaak voor het Westen, 
de Cubaanse « zetbaas van Moskou » d» 
nek te breken. 

Een ogenblik kon men hopen dat, met 
een nieuwe prezident, ook e«n nieuwe Ca-
ba-polltiek haar Intrede zou doen in het 
Witte Huis. Reeds gedurende de verkie
zingskampanje echter gaf Kennedy duide
lijk te verstaan dat de rebel uit de Caral-
bisrhe zee hem in de weg Mep. De laatste 
maanden Is dan overduidelilk gebleken 
dat de V.S. alles in het werk stelden om 
een Invazie op Cuba mogelijk te maken. 

In 1961 is niet meer mogelijk wat In 
1954 nog kon : een direkte Amerikaanse 
Interventie zoals bij de United Frult-oor-
log In Guatemala zou waarschijnlijk een 
even direkte Russische tegenaktie uitlok
ken. De Yankees Hepen het riziko liever 
niet en bereidden tegem Cuba een oorlog 
per prokuratle voor : In Miami werd open
lijk het invazieleger opgericht en opge
leid, een bannelingenregering genoot alle 
politieke en fjnantiële steun en tenslotte 
kwam dan, enkele dagen geleden, de toe
zegging van Kennedy aan alle toekomstige 
Invazie-kandidaten. 

De Amerikanen hebben het lef, de strijd 
tegen Castro te voeren in naam van Cas
tro, m.a.w. zij beweren dat de Cubaanse 
rebel de beginselen van zijn eigen revolu
tie heeft verraden en dat het aan de Yan
kee's behoort, deze revolutie te redden. Nu 
zal iedereen wel toegeven dat Castro niet 
altijd even oordeelkundig geweest is in het 
kiezen van zijn middelen en dat hij en
kele belangrijke flaters heeft begaan. Het 

Keef Koioot. Schild en Zwoord van Vlaonderen! 
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franse blad « Le Monde » merkt echter 
zeer terecht op : « Wé stellen das voor 
dat FIdel Castro zich de Onafhankelijk
heidsverklaring der Verenigde Staten en 
de redevoering van Lincoln te Gettysburg 
zou aanschaffen om nadien een Roodboek 
uit te geven om aan te tonen wat de Ver
enigde Staten hadden moeten doen om 
trouw te blijven aan hun eigen revolutie ». 

De << oorlog per prokuratle n zou w d 
eens anders kunnen aflopen dan voorzien. 

De Cubaanse bevolking zou wel eens 
meer gehecht kunnen zijn aan Castro dan 
aan de vroegere suikerbazen. En dan wordt 
het saldo der Verenigde Staten : een 
zware morele nederlaag In Zuid-Amerika, 
in de onderontwikkelde landen en oversU 
elders ter wereld. 

Velen zullen zich 
gevraagd, waarom het 
« Informateur ». De ex 
hoorde, won adviezen 
tiekers van alle kleur 
Koning. Daarop werd 
delijkerwljze kon men 
mezzo, de zaken thans 

gedurende de voorbije week hebben af-
nodig was dhr Harmei aan te stellen tot 
-minister Informeerde zich zoals het be-
In bij zowat ledereen, raadpleegde poli-
en ging dan verslag uitbrengen bij de 

Lefèvre aangesteld als formateur en re-
verwachten dat, na een informatie-inter
vlug zouden gaan. 

Het heeft niet mogen zijn. Iedereen weet dat de C.VP..-
voorzltter sinds jaren droomt van een € groot» C.V.P.-socialis-
tisch kabinet, dat hij dhr Spaak kort voor de verkiezingen te 
Parijs ging opzoeken, dat hij formele toezeggingen aan de so
cialisten heeft gedaan. Maar de komedie moet gespeeld worden : 
men stapt zo maar niet van vandaag op morgen in de regerings
autobus met een partner, wiens merkwaardige voorliefde voor 
autobussen kort tevoren nog werd aangeklaagd op alle muren 
en electrlciteitspalen van het land. Theo Lefèvre rekende er op 
dat ook hier de tijd wonden zou helen en dat hij inmiddels met 
zijn persoonlijke charme iedereen van de noodzaak der sindi-
kalistlsche komblnatle zou kunnen overtuigen. Daarom werden 
de C.V.P.-B.S.P.-onderhandelingen in een kalm tempo ingezet, 
daarom verdubbelde de C.V.P.-voorzitter zijn kontakten met de 
pers, daarom hield hij zijn grote programma-rede voor de TV. 

Maar dat spelletje werd hem bijna fataal. Terwijl Lefèvre 
tijd trachtte te winnen om de publieke opinie rijp te maken 
voor zijn oplossing, gaf hij zijn talrijke tegenstanders de tijd 
om zich te organizeren en in de aanval te gaan. Het begon, met 
de perskampanje van de « Libre Belglque ». De formateur maaiu. 
te er zich van af met te verklaren dat deze kampanje geen en
kele weerklank vond In het land en dat ze slechts de mening 
vertolkte van het handje vol mensen van de Warmoesberg. 
Maar het bleef daarbij niet. Verleden zondag, op de vergade
ring van het nationaal komltee van de C.V.P., kwamen de 
Waalse partij-afdelingen in openlijk verzet tegen de geplande 
regeringsformule. Luik gaf de toon aan; Thuin, Charleroi, 
Dinant, Hoei en Nij vel volgden. Het was vooral P.W. Segers die 
de verdediging van de partijvoorzitter op zich nam en in het 
tegenoffensief ging. 

Voor Lefèvre begon de tijd te dringen. Langer wachten kon 
hem fataal worden; De Struye's en andere kandidaten voor het 
ministerschap in een geel-blauw formule begonnen hoe langer 
hoe hinderlijker te worden. De socialisten die voelden dat Le
fèvre niet meer terug kon zonder een zwaar persoonlijk pres
tigeverlies te lijden, verdubbelden hun prijs en bleven halstarrig 
op hun standpunt Inzake het terugtrekken der sankties tegen 
stakers. 

Lefèvre gooide maar steeds ballast over boord : na aange
pakt te hebben met de autobusvernielers, na aan de autobus-
vernielers kwijtschelding der sankties te hebben ttoegezegd, 
krabbelde hij ook achteruit inzake de grote socialistische kies-
belofte : die der persioenen. 

Het reusachtige « NEEN ^er verkiezingsaffiches Is dus een 
reusachtige « JA » geworder en Lefèvre midden dezer week 
de volle pot aan de socialisti. ad betaald en nadat Spaak zich 
sinds een tweetal dagen had gewaardigd persoonlijk aan de on
derhandelingen deel te nemen, kon de C.VJ*.-voorzitter op de 
zoveelste persbijeenkomst verklaren dat er een akkoord be
reikt was inzake de grondslag van een regeringsprogramma. Dit 
akkoord moest echter nog bekrachtigd worden door het buiten
gewoon kongres van de B.S.P. en de partijraad van de C.V.P., 
waarna begin volgende week de eigenlijke regeringsvorming kan 
beginnen. 

Over de mogelijkheden van die regering hoeft niemand 
zich nog veel illuzles te maken. Een belangrijk deel van het kie
zerskorps neemt van in den beginne al geen vrede met de sin-
dikalitische formule; op de Vlaamse en de Waalse flank zal on
middellijk storm worden gelopen; de quantltatlef beperkte par
lementaire oppozitie zal versterkt worden met de oppozitie 
binnen de regeringspartijen zelf. Het is uiterst twijfelachtig of 
na de moeizame en langdurige besprekingen een groots rege
ringsprogramma uit de kartons zal komen en in ieder geval zijn 
het de mislukkelingen van vóór 26 maart, de knoeiers sinds 15 
jaar die dat programma zullen moeten verwezenlijken. 

De enige frisse noot tussen al het politiek gesjacher bracht 
de Volksunie-verkozene voor Brussel, Daniël De Coninck, bij het 
heropenen van de parlementaire zittijd. Hij vroeg de ongeldig-
verklarlng der verkiezingsuitslagen in Brabant op grond van de 
talrijke taalwetovertredingen in de verkiezingsburelen. Hij deed 
het zoals het hoorde : geestdriftig, veschtlustig, kordaat. Een 
woedende Van den Daele kon niet anders dan hem halverwege 
achterna te hinken. 

Dat tenminste zal zijn veranderd : het Vlaams radikallsme 
zal vijfvoudig versterkt in de Kamer aan bod komen. 

20-4-61 
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Le20rs écd^t^ct&t^ ons 
^ . f • I ^ g , n ^ ^ . . ^ ^ 

FRANSE SIT 

Nu de lente zo stilaan in de lucht liangt, 
hangt, begint men t« denken aan de toe
komstige vakantie. Dat woordje vakantie 
hesft een dubbele betekenis : op reis gaan 
ofwel zelf de vakantiegangers lokken. 

Om het de reizigers zo aangenaam mo
gelijk te maken wordt er een echte verkie
zingspropaganda gevoerd. Ieder land of 
streek lokt de mensen met leuke kiekjes 
van meisjes in bikini, prentjes met prach
tige bergen, mooie huisjes en noem maar 
op. Dat ajlps IS toch zo schoon en kan 
ons wel eens doen beslissen onze stem in 
hun voordeel uit te brengen. 

Helaas, met iedereen trouwt en kan 
naar de Balearen vliegen. Meerderen moe
ten zich tevreden stellen met een uitstapje 
in eigen land. En hier raken we hei zout^ 
water van De Panne Het Syndikaat voor 
Informatie en Toerisme (SIT) heeft daar 
eigenaardige manieren Twee Jaar geleden 
werd dat organisme opgericht om een 
beetje leven t,e brengen In de zee-brou-
werij. Geen slecht idee, zult ge zeggen. 
Dat is ook zo, indien er geen grote «maar» 
aan vast zat. Die heren wonen wel in tiet 
VlaamseD e Panne maar spreken liever 
een ander taaltje. Natuurlijk Prans In
dien een Vlaams minister achter de ge
vels van zijn nederige villa Prans brabbelt 
vinden we dat « straffe toebak » Wat dan 
te denken over de SIT ? Samen mei de 
Hoteliersbond en de Zeekring vormen zlJ 
een groepje van ontwikkelde Prans.spre-
kende Heren. 

Het is begrijpelijk dan De Panne reke
ning houdt met het Noordfranse kliënteel 
en derhalve ook die men.sen t racht 'e lok
ken naar hun badplaats Dat is normal, 
maar dat de Sit nog al eens vergeet dat 
er ook veel Vlamingen leder Jaar naar De 
Panne komen, dat is onbegrijpelijk. WiJ 
hebben er absoluut niets op tegen dat er 
aan onze Noordzeekust meerdere talen g ^ 
bruikt worden Dat Is niet meer dan lo
gisch Hoe meer talen men daar werkelijk 
kan spreken, des te beter val de vreemde 
toerist zich er thuis voelen. Doch. moet 
men daarom het Nederlands negeren ? 
Kijk eens over onze grens. Ga naar Ne
derland, Duitsland, Frankrijk of waar ge 
ook maar wilt, nergens zal men zo onbe
leefd zijn om zijn eigen taal weg te mof
felen. Zo iets is alleen maar mogelijk in 
Vlaanderen. Is onze taal dan zo belache
lijk ? t s het Zo vernederend Nederlands 
te spreken ? Laa/* ons niet lachen. 

We weten het wel : meestal zijn het 
slechts enkele « enkelingen » welke aan de 
Franse touwtjes trekken. Maar die touwt
jes snijden lielaas erg diep In onze Vlaam
se huid Wanneer het te erg wordt, dan 
moet er t.egen gereageerd worden Voor 
die reactie te zorgen is de taak van de 
Volksunie Nu wij 5 mannen in de kamer 
hebk)en moeten zij er ook samen vechten. 
Wanneer vijf mannenst-^mmen samen roe-
Mn, dan hoort men het toch al tamelijk 
ver. Onze strandplaatsen moeten oppleuw 
hun Vlaams karakter krijgen. Maar laten 
wij onze vertegenwoordigers a.u.b. niet alle 
werk opknappen Ze zullen het aJ druk 
genoeg hebben Ook van onze kant dient 
er iets gedaan. Het is toch zo eenvoudig. 
Wanneer wiJ onze tenten opslaan aan de 
kust, wel laten wiJ dan altijd behoorlijk 
Nederlands praten Niet alleen spreki-n, 
maar ook eisen dat men ons m dezelfde 
taal een antwoord geeft. Doet men dat 
niet... verlaat dan dat voor ons « vreera

de » huis. Wanneer al cie Vlamingsn dat 
deden, wel dan zou t'r spoedig wat ver
anderen. Moest er, ondanks de/* aktie, 
och niets gstieuren, dan hebt>en we nog 
een straffer middel : « mijdt dan die 
Fraase burchten ». 

Deze woorden zijn met gericht tegen het 
gemeentel3estuur van De Panne, want daar 
denkt men er wel enigszins anders over. 
De Sit wa-s voor ons slechts een gelegen
heid om eens iets meer te zeggen over de 
— soms zeer pijnlijke - toestanden wel
ke er aan onze kust heersen Het wl>rdt 
de hoogste tijd dat ons zo vaak beaong«i 
Noordzeestrand we»- tof de Vlaamse wer
kelijkheid komt. 

D V D.B. - Hasselt. 

Geachte Redactie, 

In een artikel in een vorig nummer 
spreekt men over een Iran.skiljons sukses 
op de C.VP.-liJst te Brussel. Men noemt 
de naam van de Heer Saintramt in een 
adem met die van Verse. Ik protesteer ten 
krachtigste tegen deze uitlating. Niet al
leen is Dhr. Saintraint een door en door 
eerlijk en moedig man, maar twvendien 
ook zeer bezorgd om een redelijke oplos-
smg te bekomen in het Vlaams-Waals pro
bleem. 25.000 franstalige Brusselaars stem
den voor hem omdat er geen andere keuze 
was Zij stemden voor de man die de moed 
had te weigeren het protokol van de par-
tljdisclpllnp te ondertekenen voor de man 
die door zijn schitterend optreden in Krm-
go bewezen heeft dat hij kop en hals Ixv 
ven de (creaturen die vooraan op de C V P -
lijst stonden, uitsteekt. 

Indien er in hel Belgusch parlement en
kele tientallen franslaligen zaten als dhr. 
Saintraint zou de oplossing van vele pro
blemen veel vergemakkelijkt worden 

K. Van Marcke, 
Sekretarls Volksunie 

Mechelse steenweg 32, 
Antwerpen. 

H a n d e l a a r s , Z a k e n l u i ! 

M e t K U K N U h e b t U i n h e t 
B r u s s e l s e a l l e V L A A M S E t r o e 
v e n i n h a n d e n . 

K I J K N U is g^een p u b l i c i t e i t s -
b l a d d a t d a d e l i j k d e p a p i e r 
m a n d i n g a a t . 

K U K N U b e r e i k t h e t g r o o t s t e 
a a n t a l V l a a m s e g e z i n n e n u i t 
B r u s s e l e n V l a a m s B r a b a n t e n 
w o r d t m e t a a n d a c h t e n s i m p a -
t i e G E L E Z E N e n B E K E K E N . 

P u b l i c i t e i t i n K I J K NU is h e t 
m i d d e l o m v a n e e n d e r w a a r 
u i t V l a a n d e r e n i n B r u s s e l e n 
B r a b a n t d o o r t e d r i n g e n . 
K I J K NU w o r d t w e l d r a o o k in 
h e t a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n 

v e r s p r e i d . 
* * * 

Voor i n l i c h t i n g e n w e n d U t o t : 
R e d a k t i e v a n K I J K NU 

L o d e D E S.MEDT 
S t e e n w e g o p B r u s s e l 116, A S S E 

Tel . ( 0 2 ) 52.61.66 

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

— onze prijzen buiten konkurrentle 

— een zeer degelijke konstruktie 
— snelle en perfekte afwerking 

— een harmonisch geheel 

Zij nam deel aan een ruilcrlornooi. 
[ooT de wedstrijd hegon stond ze, 
slanke amazone met hel yrettig pet
je op de blonde lokken, tiisxen een 
f/roepje ruiters waarvan ze, druk 
pratend en gebarend, het inidden-
piivt vormde. Ik hoorde haar vaam 
langs de micro : een, oude, orr-dege-
lijke Vüiavise naam'. Maar ztj sprak 
F ram. 

Vje was moot, hoog en hooghartig 
Ie paard gezeten; ze tikte met de rij
zweep een ynarsjdevntje mee op 
haar glanzende Imirzen. Toen kwam 
haar beurt. Zij en l'rince Aoir wer
den aangekondigd as < Ie het ensem-
lile ». Ze sprak Frans, mnni ik ver
gat het toen ze hei reld op kiiam 
draven en de jury begroette mei een 
hoofse zwaai van de rijzweep. 'Ze 
deed knar Zn arte Frins kort op de 
achterpoten draaien, liet hem stei
geren en oierde dan de teugel om in 
een ruk de eerste Innderntssen te ne
men. Ze joeg liet paard over de 
muur, zwaaide sierlijk door de gro
te bocht en zette aan voor de drie
sprong. Ik zag dat te de sporen ge-
hrnikte; korte, vinnige prikken in 
de damjipnde zwarte jlnulc. 

i 

Voor alle Inlichtingen 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.ba. 
en ONS LANDHUIS o.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEL. 33 «5 65 

Desgewenst bezoeken «vii U graag Ihula. 

Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 

Burelen 9 1 2 h - 1 4 1 3 h ook raterdao 

l'jn toen gebeurde liet 'Zu-nrte 
/'rins weigerde de eerste hnog te ne
men en .echoot met gestrekte hals 
aan de linkerkant voorbij. Ze schoof 
roorutt op de paardehals, deed een 
irunhopige greep in de manen en 
schokte enkele stappen uit de kndans 
der hoeren over het zadel. 'Ze her
stelde zich, deed hel paard met een 
nijdige nik aan de teugel u enden 
t II rende leiug naar de hindenus. 7,e 
boog zich diep roQrorer en ik hoorde 
haar schreeuiren : va. Prince, ra .' 
I)e sporen hoorden onbarmhartig in 
de flank doch met schuimende bek 
bleef Prins stijfpqtig voor de hin
dernis staan. Na 4,e derde ireigeririg 
werd ze uitgebeld: hoog te paard en 
hooghartig reed ze van liet veld en 
voor ze de omheining verliet zaq ik 
ze ivoedend de rijzweep hanteren 

i\a de wedstrijd hep ik aan de pad-
doek voorbij. Ken •<lalkr\echl wreef 
I oorzichlig het bloed van de paarde-
fhink en sprak Prins in het oor . doet 
'I zeer, manneke, doel ' / zeer zwnrt-
zok 1 Het paard legde de kop op de 
schouders van de man en hinnikte 
zachtjes. Ha neen V zwartzak, 'i en 
doet geen zere vi^ecr '. 

'Ze was mooi. VJC iras geboien om 
I'rans Ie spreken, om hoog en hoog
hartig te paard te rijden en iedere 
liindernis Ie nemen met spoor en rij
zweep. 

)faar ik weet dal hel paard niet 
zou geweigerd hebben onder de 
zachte klop van de hand van de stal-
Inecht. Prince Son sprong niet; 
zwartzak zou het zeker hebben ge
daan. 

Sleiileraar. 

MEDEDELINGEN 
LEUVEN 

Na een harde verkiezingsstrijd en een 
korte periode van rust, zi]n onze propa
gandisten weer aan 't werk. Talrijke nieu
we atwnnementen werden reeds gemaakt. 

Maar er wacht nog een ma.ssa werk Al-
l°n die op een of andere wijze willen me
dehelpen worden vriend"" -k uitgenodigd 
tot onze werkvergadering op dinsdag 25 
april te 20 uur in oas lokaal Cnstal . 
Dienstbetoon : 

Sociale of fi.skale moeilijkhedsn kunnen 
opgelost worden 

Zitdag : elke dinsdag van 20 tot 22 uur 
en pike zondag van 11 tot 12 uur 30 in 't 
lokaal Cristal, Parijsstraat 12 Leuven. 

Er werd ons gevraagd het volgende me
de te delen : 
Verbond van Blanwvoctvendel. 

Leuven start met zijn Blauwvoetvendsl ! 
Op zondag 30 april 1961 te 15 uur wordt 

m het zaaltje van de Cnstal Parijssbraat 
12 een vergadering gehouden waarop alle 
belangstellende ouders en Jongens uitgeno
digd worden 

E P . Van de Walle en Verlx>ndsleidpr 
Sleurs zullen het woord voeren 
.*.N.Z.-LErVEN 

Binnen enkele dagen beginnen de oefe
ningen van het zangkoor; de herhalingen 
zullen wekelijks gehouden Worden n een 
lokaal van hetConservatonum onder de 
leiding van dhr Willy Roskams Liefheb-
t)ers worden verzocht toe te treden. Asu--
zel niet meer ! Alle inlichtingen bij « Pai
l l e t » », Oude Markt 1 «f op «ms sekreta-
r iaat Parijsstraat M. S : ' ' 

DE N E U S 
Op haar Kongres van 9 april 11. te Gent maakte de Vlaamse 

Volksbeweging haar Vlaams Regeringsprogramma bekend. Het 
meest verheugend feit hierin is en blijft de federale gedachte, 
waarrond alles draaide, en die m alle krantenartikels vermeld 
werd. Een ander feit werd echter door heel wat kranten weinig 
beklemtoond of zelfs helemaal verzwegen. Dit feit, dat mis
schien op het eerste zicht maar een detail lijkt, is nochtans 
uiterst kenschetsend voor de. gemoedstoestand in de gezonde 
Vlaamse kringen. Toen de sekretarls van het Kongres meldde, 
dat het Vlaamse Regeringsprogramma reeds aan formateur 
Letèvre werd overgemaakt, werd het stil in de zaal (zoals het 
gewoonlijk gebeurt wanneer men een mop verwacht). Toen de 
sekretarls meedeelde, dat Lefèvre geantwoord had, dat hij het 
programma «goed ontvangen had > (ücht gemompel), en «dat 
het zijn volle aandacht gaande maakte , werd er eens duchtig 
gelachen ' 

Inderdaad, hoe zou men hier anders kunnen op reageren ? 
De Vlaamse opinie heeft Theo Lefèvre reeds gewikt en gewogen, 
enz. ! Niemand gelooft nog in zijn eerlijke Vlaamse bedoelingen. 
Heeft hij niet verklaard, dat hij het C.V.P.-Taalcompromis van 
Charleroi in zijn regeringsprogramma wil opnemen ? Hierdoor 
geeft hij, in één handomdraai, een tiental Vlaamse randge
meenten van Brussel aan de verfransingsmachine ten geschen
ke ! In plaats dat we eindelijk eens wat Vlaamse grond zouden 
terugkrijgen, die ons in de loop der Belgische Geschiedenis werd 
ontfrutseld, worden wlJ nogmaals officieel door de C.V.P.-voor-
zitter bestolen ! Dank U. 

Wij laten ons echter door de formateur geen NEUS zetten 
(en wèit voor NEUS !), en wij verwittigen hem met een Vlaam.se 
spreuk : « Wie zijn NEUS schendt, schendt zijn aangezicht! •> 
Dit weze hem een vermaning, opdat hij in het vervolg verder 
zou kijken dan zijn NEUS lang Is, in plaats van zijn NEUS op te 
halen voor de Vlaamse belangen. Elie. 

HANDEN AF VAN DE 
RANDGEMEENTEN! 

NACELS met KOPPEN 

O n d e r d e m o m van facil i tei
t e n en a n d e r e zoe tgevoo i sde , 
m a a r bed r i eg i i j ke k o m p r o -
missen w o r d t t h a n s w e e r d e 
ko lon iza t i e e n roof v a n e e n 
t i en t a 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 vnj e e n 
s c h r o m e l i j k e ve rg i s s ing be 
g a a n R E C H T E N pr i j s t e 
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 M P R O M I S S E N . 

Wi l len d e f rans ta l ige B r u s 

se l aa r s wi j ze 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 afbi 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 B 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 
itANDGEMEENTEN 

W i j n g a a r d l a a n , 2 
W e z e m b e e k - O p p e m . 

Y. , ^^Ki< . U P S G H U D D I N G T E 
K A L M T H O U T 
Ziekenwagen wordt misbruikt 

Op Witte Donderdag gebeurde er 
te Kalmthout een ernstig verkeers
ongeval. Het kende een dodelijke 
afloop die vermoedelijk werd ver
oorzaakt door het ongehoord licht
zinnig en onverantwoordelijk optre
den van ons gemeentebestuur. 

Vlak bij het politiekommlssarlaat 
weTd een moeder van een groot ge
zin aangereden door een auto en 
zwaar gekwetst binnengedragen m 
het kommissariaat. Een dokter oor
deelde de overbrenging naar een 
kliniek dringend nodig. 

De politiekommlssaris is verant
woordelijk voor de gemeentelijke 
ziekenwagen, doch noch ziekenwa
gen, noch kommissaris waren aan
wezig... Toen beide (wagen en kom
missaris) een half uur later opdaag
den bleek dat de wagen gebruikt 
(misbruikt ?) was geworden om 
boodschappen te doen ! ! ! De ge
kwetste overleed tijdens de over
brenging naar het ziekenhuis. 

Wellicht kan niemand met zeker
heid vaststellen of een tijdig t rans
port het leven van het slachtoffer 
had kunnen redden, maar het is 
toch ongehoord dat een ziekenwa
gen voor boodschappen wordt ge
bruikt ! Er wordt nu beweerd dat de 
politiekommlssaris van de burge
meester — de C.V.P. senator Pairon 
^ de toelating had bekomen om de 
ziekenwagen te gebruiken voor de 
verkeerskontrole. Als dit juist is zou 
zowel de verantwoordelijkheid van 
de burgemeester als deze van de po-
htiekommissafis in het gedrang ko
men. 

En wat moeten we denken over 
de verantwoordelijkheidszin van een 
burgemeester die niet beseft dat een 
ziekenwagen geen enkel nut heeft 
als hij niet op elk ogenblik van de 
dag en van de nacht ter beschik
king is, maar integendeel gebruikt 
wordt om jacht te maken op ver-
overtreders ! 

Hoe groot die verantwoordelijk
heid is zal het gerecht dienen uit 
te maken want de familie van het 
slachtoffer heeft klacht Ingediend 
bij de Procureur des Konings. 

Het beste gerecht ter wereld zal 
dus moeten beslissen wat het 
zwaarst weegt : een boodschap van 
de politiekommlssaris of het leven 
van de burgers die aan zijn goede 
zorgen toevertrouwd zijn. * 

http://Vlaam.se
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ANTWERPEN 

V.M.Ü. 
OPROEP : 

Na onze prachtoverwinnlng bl] de ver
kiezingen, vestigen wl] er de aandacht op 
dat wi] niet stil mogen blijven staan blJ 
dit resultaat. Daarom ook roepen wij al de 
Jongeren op, die tot hiertoe naast ons ge
staan hebben, nu met ons te staan en 
aan te sluiten bij de V.M.O. Vooral jonge 
krachten voor ons muziekkorps komen in 
eanmerking. Vlaamse jongere Uw plaats 
Is bij ons. Twijfel daarom niet langer en 
treedt toe tot het Volksumie muziekkorps, 
of voor trommel of voo: trompet Voor 
verdere inlichtingen wende men zich tot 
onze propagandaleider Wim Maes Lan-
t?emhofstraat 28 te Boi-gerhout Tel. : 
89.92.06. 

Ook voor kolportages en zo meer ts le
dereen welkom. 

Vlaamse jongeren, ouderen, kortom allen 
die voor onze Volksimie wilt werken, sluit 
aan bij de V.M.O. U zult er zeer wedkom 
lijn en met de m«est« vriendschap ont
vangen worden 

Wij houden er aan, langs deze weg, al 
onze V.M.O.-mannen en andere medewer
kers te danken voor het prachtige werk 
en de hulpvaardigheid, die zij In de kles-
strljd geleverd hebben. Ons werk Is niet 
vergeefs geweest, en dat is voor on.s de 
schoonste beloning, en sterkt ons in onze 
wil om In de toekomst nog meer en beter 
te óoa\. Nogmaals hartelijk dank aan 
a l lm 

Vlaamse vrienden, onthou volgende da
gen, en denk er aan dat deze dagen dit 
Jaar moeten uitgroeien tot ware trio.Tif-
dagen voor onze Volksunie. 

Onze Vlaamse dag te Eizeringen. de mor
gen van het Zangfeest te Antwerpen op 3 
Juli en de IJzerbedevaart. Al deze dagen 
moeten Vlaams Nationale hoogdagen wor
den, en om dat te bereiken rekenen wlJ 
op Uwe gewaardeerde medewerking 

IN HOUWE TROUWE I 
Joris. 

Op donderdag C april in de grote zaal 
van het lokaal « Peter Benoit » bijeen
komst van het stadsbestuur en de wijk-
algevaardigden der afdeling Antwerpen. 
Deze bijeenkomst nam, na de verkiezings
overwinning, een feestelijk karakter aan. 

Ondervoorzitter Broos gaf vooreerst het 
woord aan Voorzitter Stappaea-ts. Deze gaf 
een overzicht van de verschillende r e d e n s 
die tot de doorbraak van de Volksimie 
hebben geleld. 

Ondertussen is onze verantwoordelijkheid 
sterk gegroeid en daarom moet de afdeling 
Antwerpen een voorbeeld van tucht zijn. 
Ook de organisatie dient verstevigd. Ten
slotte dankte hij ook alle propagandisten 
en militanten, die voor 26 maart elke dag, 
elk vrij luu- in de bres stonden, en hun 
vrouwen die heel die tijd alleen tjiuis ble
ven. 

Onder handgeklap neemt dan Reimond 
Mattheyssens het woord. 

Aan de hand van de cijfers wees hij er 
Op dat de in Antwerpen gelxjekte winat 

NOG EEN ZETEL WINST 

In de Anfwerpse aqglomeratie. 
Mef uw sfeun 7al niemand ons 
deze ontfutselen. 

In dit blad en op deze plaats 
adverteren wi} sedert vier Jaren. 

• 
Met ingang van 1 april hebben 
wij ter plaatse een zetel opge
richt voor de rechtstreekse 
verdeling In Antwerpen en 

mliggende van 

Dortmunder THIER-BRAU 
Tönisstetner Sprudel - mineraal water 
Trappistenbier van Chimay 

Dagelijks kunnen wi{ deze 
heerlijke dranken bij U aan huis 
leveren dank zl} : 

ABCO-Antwerpen 
Elisabethlaan 214. 
Berchem 

Telefoon 39.78.45 

VANDAAG GEBELD, 
MORGEN GEDIEND I 

i' 
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voor de Volksunie zeer groot Is. De grote 
verdienste hiervan komt toe aan voorzit
ter Stappaerts. evenals aan de bestuurs
leden, de propagandisten, de militanten, 
wijkafgevaardigden enz. Iedereen heeft 
zich totaal Ingezet. 

De uiteenzetting van Volksvert>egen-
woordiger Matthey.ssens werd langdurig 
toegejuicht. 

Volgende spreker was Mter Wllmots. 
Deze zette de verkiezingsuitslagen zeer ge
detailleerd uiteen, en gaf belangrijke ver
gelijkingen met de uitsflagen van 1929 en 
1939. 

Tenslotte gaf Karel Van Marcke, sekre-
taris, nog een uiteenzetting over de vei^ 
dere uitbouw en de reorganisatie van de 
afdeling. 

Hij riep de aanwezigen op de strijd voor 
de volgende verkiezingen reed.<! nu in te 
zetten. Antwerpen moet aan de spits van 
het Vlaamse landsgi?dpelte staan. 
PROVINCIAAI, KOMITEE 

Hetbe perkt provinciaal komitee- Ant
werpen vergadert zondag te Antwerpen 
onder voorzitterschap van Rudi Van der 
Paal. De provinciale uitbouw van de par
tij en de oprichting van een provinclaaü 
sekretarlaa' worden er be.sproken 

Het voorlopig provinciaal .sekretariaat 
Is gevestigd bij Wim Maes, Lenteemhof-
straat. 28, B<M^erhout (tel 39.92 06». 

IN MEMORIAM Dr AUGUST BORMS 

Zondag 9 april had te Antwerpen de 
jaarlijkse zieledlenst plaats, op initiatief 
van de Antwerpse Pallleters. Een overtal-
rijke menigte vrienden van bewonderaars 
van de Vlaam.se strijder woonde de ziele-
dienst bij. waar P a t ' r Dr Van de Walle, 
OP. , een heerlijke kanselrede hield. waar-
In hij in verheven bewnordlgen over het 
offer van Dr. Borms .sprak 

Onder de aanwezigen bemerkte men 
volksvertegenwoordiger Reimond Mat
theyssens. Rudi Van der Paal. .schepen 
Hippoliet Paelinckx, de provincieraads
leden Rolus, Oeuppens. Kunnen en Ludo 
Sels. de kinderen Borms. Dr. Theo Pee-
ters. Cyriel Rousseeu. Rik Baekelmans. Dr. 
Hektor Go°Tnpns. «̂ .ji. 

, . • . — 

Aan het graf oo het kerkhct te Merk-
sem werden gebeden voorgezegd door Pa
ter van de Walle en mooi» kransen neer
gelegd. 

OVERWINNINGSKARAVAAN TE 
ANTWERPEN 

Zaterdag 8 april trok een Indrukwekk.^n-
de autokaravaan doorli'^en de voornaam
ste .straten van Antwei-pen, Berchem, Bor
gerhout en Brasschaat Voorafgegaan 
door ons flink m^uziekkorps. door reuze-
.'pandoeken en verschillende vendeliers, 
trok d" autokaravaan de aandacht van de 
tiendui7endp wandelaa'-.": die van het mooi 
weder genoten 

De grootste .spandoek, die werd meege
dragen luidde : « Volksunie-Antwerpen 
dankt haar kiezers en kiezeressen. 43 000 
stemmen in het arrondissement. Antwerpen 
Winst van 20.000 stemmen 2 kamerleden, 
1 senator, vier orovineieraadsleden in het 
an-ondlssement ». 

TER ERE VAN ONZE 
« NACHTPLAKKERS » 

Provincieraadslid Rolus gaf ter ere van 
de « nachtplakkers » die maanden lang 
op de baan waren en Hd zijn van de VMO 
van Wim Maes een heerlijk verkiezings
diner dat in de beste stemmine verliep. 
Tafelredenars waren volksvertegenwoor
diger Frans van der Eist. volksvertegen
woordiger R=imond Mattheyssens. Rudi 
Van der Paal. Pol Venken. Dr Hektor 
Goemans. Ward Rolus. Wim Maes Aan 
Mevrouw Wim Maes. wiens huis maanden
lang ter beschikking stond van de propa
gandisten, werd een mooi geschenk aan
geboden. 

BERCHEM 
De afdeling Berchem van de Volksunie 

stuurde aan al haar leden en simpatisan-
ten een dankschrijven waarin zij haar er
kentelijkheid uitdrukte voor het groot ver
trouwen dat door talrijke Berchemnaars 
werd gesteld in Dr. Hektor Goemans (1561 
voorkeurstemmen) en Piet van Dooren 
(622 voorkeurstemmen». Berchem behaal
de oercentsgewijze tijdens de laatste ver
kiezingen hetzelfde aantal stemmen als 
het V NV. voor de oorlog In zijn glans-
periode. Berchem verdubbelde het aantal 
stemmen sinds 1958 (3 500 stemmen nu, 
in 1958 1800 stemmen) 

Piet van Dooren (sekretaris), Jos Huy-
bers (adjunkt-sekretaris), Renaat van 
Beek (penningmeester», Marcel Man-
naerts. Dr Hektor Goemans, gemeente
raadslid, Carlo Reiner.s. K. van Dessel. 
i'ons Behaeghel, ingenieur Dumont, Jos 
de Roover. 

LIER 
Kontaktvergadering te Lier op zaterdag 

15 april in bijzijn van Drs. Wim Jorissen 
en Ir. O Renard. 

Om de partij verder uit t e bouwen in 
de streek l^esloot men de bestaande orga
nisatie te verruimen. 

Voor Lier-Helst o 'd Berg werd daarom 
een werkgroep opgericht. 

Het eerste actiepunt van de werkgroep is 
een Intense propaganda om nieuwe abon
nementen op ons blad te werven. De werk
groep zal om de 14 dagen vergaderen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
De uitbouw van georganizeerd dienst

betoon dient voorgezet. 
Onz« kandidaten bij de verkiezingen en 

onze plaatselijke verantwoordelijken over 
gans Vlaams-Brabant zijn bereid him so
ciaal dienstbetoon, waarvan de mogelijk
heden. Ingevolge ons verkiezingssukses, 
thans zoveel groter zijn, voort te zetten. 

Zij die willen bijdragen tot deze wer
king gelieven zulks mee te delen (met 
vermelding van sjjeciallteit, adres en da
gen waarop zitdagen gehouden worden) 
aan onze volk.svertegenwoordiger D. Deco-
ninck, Molièrelaan 323 Brussel 6. 

ASSE 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Op zaterdag 22 april 1961 om 20 uur moet 
de zaal < ONS HUIS » steenweg te Asse te 
klein zijn voor de talrijke Volksuniekiezers 
van het kanton Asse om hun volksverte
genwoordiger Daniël Deconinck te huldi
gen 

Dez? buide gaat gepaaid met een sa
menzijn, waarvan de gezelligheid in geen 
kleine mate zal verhoogd worden door het 
gekende orkest « Stan Philips ». 

BRUSSEL 
PROPAQANDATOCHTEN V.M.O. 

Alle gekende en gewaardeerde deelnemers 
aan de verkiezingskai'avanen worden uitge
nodigd om op zondag 30 april 1961 om 
8 u. 45 bijeen te komen .icher de K.V.S. 
in de Lakenstraat om een nieuwe reeks 
propaganda- en kol port agetoch ton in te 
zetten onder l.'lding van Bob Maes. Deze 
tochten moeten het mogelijk maken om 
bij de volgende verkiezingen ons sukses 
in Brabant nog te verdubbelen. 

De eerste tocht gaat naar Wolvertem 
en Londerzeel en eindigt rond 12 uur. 
Geen enkel jonge nationalist mag ontbre
ken om door de mannen met ondervinding 
opgeleid te worden tol baanbrekers van 
de federalistische overw'nning. 

3de FEDERALE LANDDAG 
Vlaams Brabant vc wacht alle federalis

ten op zondag 4 juni 1961 v(x>r de derde 
Vlaamse Federale Landdag. Het moet een 
massale vergadering worden, waar de ge
weldige grooi van de federalistische stro
ming in Vlaandei-en bewezen wordt. 

In het mooie Brabant, waar de defini
tieve strijd voor een degelijke ordening 
van de Vlaams-Waalse verhoudingen zal 
geleverd worden, moeten op zondag 4 juni 
eindeloze kaïavanen met de leeuwenvlag 
vooraan bewijzen da gans Vlaanderen 
verenigd staat achter de Vlamingen uit 
en rond Brussel. 

EMIEL HULLEBROEK dirigeert 
<( ZELFBESTUUR » op het 3de Provinciaal 
Lenteiangfeest te Bnis.scl. 

Op zondag 23 aorii e.k. te 14 u. 30 richt 
het A.N.Z.-Gouw Brabant het 3de Provin
ciaal Lentezangfeest in onder het motto : 
« Eigen Taal en Kuituur op eigen Bodem -
Brabant Were Dl ». Dit zangfeest dat te
vens een Edmond Van Dierenherden'<ing 
7.al bevatten, gaat door in de feestr<iaJ 
« Palaee Dancing » Van Yzendijckstraat 
(Voltairelaan) te Brussel-Schaarbeek. Vol
gende dirigenten leiden de massazang : 
Emlel HULLEBROECK. Wies PEE. K a m i J 
SEGERS, Renaat VEREMANS Verlenen 
verder hun medewerking : het Vlaanvs Ge
mengd Koor « LIEVEN DUVOSEL ». de 
Werkgemeenschap vow Volkskunst met 
een speciaal zangfeestprogramma, de Zil-
vermeeuwtjes. enz. 

Gelegenheid.sredenaar is Mter Wilfried 
Martens 

Toegangsprijzen : 50 F (steunkaart), 
25 F (algemene inkom). 15 F (kinderen 
tof 12 jaar en jeugdgroepen in uniform). 

HALLE 
Boodschappen voor het kanton H.ALLE. 

kunnen steeds afgehaald worden door : 
Jozef DENAYER 

Volpestraat, 30, te Kalle 
die, gedurende de kantooruren te berei
ken is op telefoon : 44.51.65 (Ukkel). 

UKKEL-ST-GILLIS 
Uit de v«kiezingsplaktochten is een 

flinke kern gegroeid, die op zaterdag 22 
afM-il 1961 samenkomt in Vorst - Bondege-
notenstraat 307, te 19.30 u. 

Op dit gezellig samenzijn, waar volks
vertegenwoordiger D. Deconinck en de be-
stuursleden van het anondi&sement zuUen 
aanwezig zijn. worden alle simpatizanten 
uit de kantons Ukkel en Sint-GillLs met 
aandrang uitgenodigd. 

* School-

* Bureel- en 

"Â  Terrasmeubelen 

70EKERTJ 
Wij zoeken Volksunie-kameraad voor 

verkoop van Lampekappen en Lampstan
daarden - Provincie Antwerpen. M<K>i arti
kel - prettig? samenwerking - gocide voor
waarden. Schrijven Lamjjekappen, 
Groenstraat 56, Vilvoorde 

Gezocht als bijverdienste : thui.swerk 
(schrijfwerk, licht handwerk of derg.) 
Schr bureel blad : D.V.S. 

Gevraagd : Krislelijke, vlaamsvoelende 
dienstmeid, voor hui.shoudelijk werk in 
kroostrijk gezin Geniet familieleven Goed 
loon Hulp van werkvrouw Zich wenden : 
Stationstraat, 4, Meulebeke 

Speciale modellen op aanvraag 

A. JEURISSEN • 

CLOOSTERMANS & ZONEN 
Z O N H O V K N Te l : ( 011) 132.31 

B e z o e k t o n z e t o o n z a l e n 

DAME wil thui.swacht 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 los.se arljeider te Brussel, Gent, 
Kortrijk. Oudenaarde of om.str. - Plet De 
mets - Grote Baan 83, Kerkhove (W. VI.). 

Oud-koloniaal 38 Jaar Oude Hum. vijl ta
len (nederlands, frans, duits en spa'^ns) 
zoekt plaats als bediende in Brusselse ag
glomeratie. Geen handelsvertegenw. of 
verzekering 

Schritven blad letters G.R.P. 

ST. NIKLAAS 
Voor een talrijke opkom.st werd te S t 

Niklaas op 9 april 11. in een besloten ieest-
vergadering het woord gevoerd door Dr. 
Leo Wouters, volksvertegenwoordiger voor 
Gent, die zijn dank uitsprak voor het ver
trouwen dat het Waasland aan de Volks
unie heeft geschonken. Hij stelde dan ter-
ze^lfdertljd aan het Publiek te nieuwe ar-
rondi.tsementele voorzitter voor, de heer 
Abdon Heyse. 

Deze beloofde het beste van zijn kunnen 
In de weegschaal te werpen om de Vlaam
se idealen en de Volksunie gedachten uit 
te dragen, en d= partij in het arrondisse
ment uit te boriwen. Dr. Van Leemputten, 
volksvertegenwoo:digw voor Aalst wist 
eveneens zijn toehcwrd-ers moed In te spre
ken, en na enkele Vlaamse figuren in her-

Portier-telefonist, viertalig. dactylo, 56 J. 
zoekt werk Schrijven blad : D.G. 61. 

DAMESROKKEN • vraagt eerlijke en 
goedgelegen depothouders in Vlaamse pro
vincies. Schrijven bureel blad 

1) Heer, flink v(X)rkomen, handelsonder
vinding zoekte betrekking in Vlaam.se on
derneming, textiel of scheikundig bedrijf 
ook verkoop. In bezit van wagen. Offerten 
aan Volksunie nr 281 

2) Te huur of te koop - Koekelt)erg. han
dels- en opbrengsthuls. voordelige prijs, 4 
verdiepingen, twee grote uitstalramen. 12 
mt voorgevel, volledig onderkelderd, aan
vragen aan Volksunie nr 282. 

Lal)o voor KLEURFOTO te BRUSSEL 
(ZUID) zoekt : 

1) pnryia •^r5«^t.,^t '9iyinj^ (mei vak-
••Sftinis): ' " •' ' - '"-- ' " ' • ' " 

2) Jongeman, vertrouwd met stad.sver-
keer, beide landstalen behoorlijk sprekend, 
om ophaaldienst met .scooter en auto te 
verzekeren. 5 dagen week. Vaste betrek
kingen. Aanb. onder nr 15. 

inneiuig ie hebbon gebracht, gal hij de 
verzekering voor amnestie te zullen ijve
ren. Nadien gaf dhr Martens .statistische 
gegevens met daaraan gekoppelde beschou
wingen over de jongste verkiezingen, die 
voor het Waasland werkelijk schitterend 
waren. 

De plaatselijke vooizitt/er Bert Van 
Woensel stond erop inzonderheid de offer
vaardigheid en de onverdroten ijver in het 
hcht te stellen van al dezen, die er heb
ben toebij gcd.'agen de doortiraak van de 
Volksunie in het arr. tot een waar suk
ses te doen uitgi-oeien. 

Mr. Jan Verniers gaf de slotbeschou
wingen en de welgelukle vergadering werd 
besloten mei de Vlaamse Leeuw 

Met onze voonnannen arr. voorzitter 
Abdon Heyse. arr. sekrearis Leo Verbeke 
en Vice voorzitter Jan Verniers gaan we 
met vertrouwen de toekomst teg--moet. 

S O C I A A L F I S K A A L V E R W E E R 
d o o r - A C C O U N T A N T 

Gevraagd, dlen.stmeisje in VI Kat. gezin 
met kinderen Aangename werkkring. Aan
melden of schrijven : Mollet, Tumhoutee-
baan 295 - Deume-Antwerpen 

Jonge Middenstander met humaniora-
oplelding: reeds praktijk van alle bureel-
werk, boekt passende administrative be
trekking in Midden of Oost-Limburg (geen 
buitendienst). Adres biu-. bl. 

Juff Nederlands-Frans dactylo zoekt be
trekking van vertrouwen. Gemakkelijke 
omgangstaal, schrijven blad B.N 

Gevraagd vr Bru.ssel (centrum) gezin 
huisbew 

Zaak biedt werkgelegenheid voor man. 
.=!chrijven bureel blad : V V.B 

f 

N I E U W B O U W 
A A N K O O P H U I Z E N 
O P O N R O E R E N D 

G E L D 
Vanaf 3,75 % 
Z O N D E R K O S T E N 

43 S t e d e n b o u w s t r a a t 
G A N S H O R E N - B R U S S E L 

V r a a g o n s b e z o e k . 

La.sser. Bijz. praktijk z/iekt betrekking. 
Jong ervaren element. Schr Bur. blad 
J O B . 
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DE POST 
2-4-61. 

Intussen ia uit onze kiesburelen de 
witte rook van blanke onschuld weer op
gestegen : habemus parlemenbum. Er zijn 
een paar zetels verloren, et zijn er een 
paar gewonnen en verder zal alles blJ het 
oude" blijven. Want onder ons gezegd en 
gezwegen : heeft het ooit veel uitgemaakt, 
of er katolleke, liberale of socialistische 
ministers op het gestoelte der ere zetel
den ? Maar ik kan me voorstellen, dat 
daar in Brussel met een beaorgd gelaat 
naar de noordelijke horizont wordt geke
ken, waar het onweerswolkje van de Volks
unie, zolang achter de kim gebleven, nu 
wel onmiskenbaar opkomt. Voorlopig zal 
het nog bij gerommel In de verte blijven, 
maar zo is altijd elke storm In Vlaander-
land begonnen. Het mooi weer spelen kan 
lang duren, maar niet eeuwig. 

VOOR ALLEN 
« Voor Allen » socialistisch weekblad 

van 9-4 ziet het zo : 
De « man van de straat ». 
Er wordt druk gepraat over « het ge

val » van de Volslcunie, die er in gelukt 
Is om mistevreden C.V.P.-ers en ongedul
dige V.N.V.-ers genoeg te vinden, om zelfs 
te Brussel, een zetel te winnen. Men moet 
zich in de Volksunie niet vergissen. Wie 
er voor stemde, stemde voor neo-fascisten, 
een paar gelukzoekers en verbitterde kle-
rikalen. In zekere buitengemeenten stem
den ook argeloze kleine mensen voor die 
lijst opdat men er op een onverkiesbare 
plaats een populaire man opbracht: Die 
Ujst IS er ene van neo-fascistische strek-
kmg. Dat zou nog meer uitkomen als zij 
meer macht zou krijgen. Dat men nu niet 
mene, zoals in het begin met het V.N.V ,̂ 
dat er in Vlaanderen voor de democratie 
geen gevaar zou dreigen. 

De Volksunie heeft zeer handig het drij
ven enkele Waalse hetzers, welke de 
Vlaamse demokratie geen diensten bewij
zen, en ook de vei-waailozing van Vlaan-
derens ekonomie door Brussel, uitgebuit. 
Natuurlijk zullen de Volksunie-taktiekers 
zich wel wachten te erkermen wat het so
cialisme voor de Vlaajnse volksman ge
daan heeft. De Volksunie als partij is an 
ti-socialibtisch, maar heeft er als dwerg
partij geen kan» toe-'öns frontaal aan te 
vallen. Dat deed het V.N.V. In zijn begin
periode ook niet. 

« Voor aUen » vindt het klaarblijkelijk 
Jammer dat er geen facisten meer zijn en 
wist er nieuwe te kweken. Het was toch 
de Volksunie niet die de arbeldsvrijhetd 
belemmerde een paar maanden geleden en 
die ruiten verbrijzelde. 

Overigens begint de Vlaamse ai-belder 
te beseffen dat de Vlaamse socialisten 
evenmin als het A.C.V. vrij uit gaat In 
zake mobiliteit, werkloosheid en lagere lo
nen in Vlaanderen. De fascistische boeman 
zal het niet meer doen. Er dient uit een an
der vaatje getapt. 

DE GAZET 
7-4-61. 

Onder de titel « Vlaamse eisen » schrijft 
D.W. : 

Het is verbazingwekkend hoeveel fla
minganten er thans In de politieke wereld 
rondlopen, waar men tot vlak voor de 
verkiezingen nog beschouwd werd als een 
zwarte raaf, als men dlerf zeggen dat de 
Vlaamse C.V.P.-ers eens de moed moesten 
hebben om een regering te doen vallen 
omwille van de Vlaamse kwestie, worden 
die voorlopers thans omringd door een in
drukwekkende groep kamerleden en sena
toren, onder wie slechts een deel ook 
voordien aan hun zijde stond. De « Vlaam
se » socialisten bestonden vroeger maar 
op papier, want buiten enkele sporadische 
opwellingen van Vlaamsgezindheid. was 
van die kant nooit iets te merken Alleen 
Tuur De Swfvmer en Juul Deconinck (niet 
te verwarren met Unie-man Daniel De 
Conmck) dierven op het Jongste B.S.P.-
kongres protesteren tegen de opname van 
de geografische senaat op het B.S.P.-pro-
gramma In de ijskllle stilte, die hun pro
test uitlokte, hoorde men mensen als 8pi-
noy en Payat slechts zuchten, doch spre
ken deden ze niet. En vandaag lopen die 
twee rond met stoute dromen en plannen, 
laat Soinoy zich zelfs doorgaan als veel 
flamingantischer dan de hele Volksunie 

Zelfs de liberalen, die Vlandsren nooit 
anders kenden dan in de vertaling van 
« La Plandre Liberale », hebben ineens 
begrip gekregen voor de Vlaamse eisen, 
beginnen zelfs belang te stellen in het 
probleem Brussel, hun elektorale foiteres 
nochtans. 

Weli.swaar schrijft D.W. dat hst naïef 
zou zi1n te denken dat dit alles een gevolg 
zou ziln van de doorbraak van de Volks
unie. Dat zal niet beletten dat, met ons, 
duizenden in Vlaanderen daar indei-daad 
van ovfrtmgd zijn. 

DE GAZET 
8/9-4-61. 

In de vrije tribune waarschuwt dhr F. 
De Bondt : (V.V.B. 

Indien oen regeringsverklaring voor het 
parlement zou worden voorgedragen zon
der dat het preciese gegevens bevat over : 
de vastlegging van de taalgebieden en de 
taalgrens, omtrent Brussel, de dosering 
der overheidsbenoemLngen en subsidiërin
gen op basis van de bevolkingssamenstel
ling, een regionale ekonomische expansie 

die rekening houdt met d« demografische 
en de moderne lokalizatlefaktoren, de kui-
turele autonomie en de erkenning van d« 
Vlaamse gemeenschap die leidt tot d« 
splitsing, tot In de hoogste graden, van 
de staatsinrichtingen en de overheidsdien
sten, een wettelijk taaistatuut ook In het 
bedrijfsleven, dan zaï deze regeringsver
klaring en deze regering door de Vlaamse 
gemeenschap worden afgewezen. 

HET LAATSTE NIEUWS 
M-61. 

Dit blad haalt een artikel aan van c Het 
Volksbelang » weekblad van het Liberaal 
Vlaams Verbond. Het citeert om. :. 

Het Liberaal Vlaams Verbond, dat zich 
In de liberale partij kan beroepen op 
313.118 stemmen tegenover 203.321 In Wal
lonië en 131.964 in het arrondissement 
Brussel eist van de komende regering der
halve de oplossing van het taalvraagstuk 
in de zin van gelijke rechten voor Vlamin
gen en franstallgen. 

Maar het ia zich bewust van het feit. 
dat men zich niet tot dit ene vraagstuk 
mag beperken. Ten overstaan van d« 
Waalse grieven die tijdens de stakingen 
lot uiting zijn gekomen en die gevoed 
werden door eisen van economische aard, 
die In Vlaanderen worden gesteld sedert 
het ontstaan van België maar nooit wer
den ingewilligd, hebben de Vlamingen zich 
schrap gezet. 

Zonder twijfel heeft de Volksunie aldus 
de steun gekregen van kiezers blJ wie he* 
om meer gaat dan om een loutere taal-
aangelegenheld. Deze partij heeft trouwens 
doelbewust In haar verklezingsbladen voor
al de e<'onomlsche en sociale onrechtvaar-

Vlaanderen en WaUooJië de plaats zullen 
krijgen waarop zlJ recht hebben en aldiu 
tot een nieuwe verzoening en een nieuwe 
samenwerking zullen komen. 

Wij geloven het niet. Of i« Schildwacht 
vergeten wat diezelfde Lefèvre enkel» 
maanden geleden nog maar vericlaarde 
voor Radio Hilversum. De Vlaamse fede
ralisten waren in zijn ogen een bende on
realistische dagdromers. Maar Ja... ondej^ 
tussen hadden wlJ verkiezingen... 

VOORUIT 
6-4-61. 

De grote metaalondememing € Esp*-
ranoB-Loogdoz » heelt een nieuw bedrijf 
gevestigd te Chertal, en daar werd de eer
ste steen gelegd op 22 maart. 

De voorzitter van deze ma<Aitige onder
neming, PhiUppe 1« Hodey, verklaarde te 
dezer gelegenheid dat de oprlrfitlng van 
dit nieoiwe ultra-moderne metaalbedrijf de 
mogelijkheid geeft tot tewerkstelling 
evengoed aan de opkomende Jonge gene-
ratle als aan de ouderen die getroffen wer
den door sluiting van ondernemingen. 

Er werd daarbij onderlijnd dat zulka 
de eerste vrucht is van de Inspanning tot 
economische hernieuwing door de provln-
claae autoriteit, en aan deze laatste haar 
doordrljvendheld te danken Is, door nlj-
verheidsgronden ter beschikking te stet 
len. 

De provinciale maatschappij voor nij-
verheidsontwikkeling In het Luikse bestaat 
nog maar één maand, en ziedaar reeds een 
merkwaardig resultaat. 

Waar is een dergelijk dooririjvend ini
tiatief van de katholieke C.V.P.-deputatle 
van Oost^Vlaanderen ? 

Wat heeft zij reeds gedaan om In het 
Gentse een zwaamljverheld te vestigen 1 

Wat hebben de Vlaamse O.V.P. en libe
rale kapitalisten, die zetelen In de Bank 
van Brussel en in de Société Générale, »1 
gedaan om kapitalen te bekomen voor 
zwaamljverheid In het Gentse ? 

De Vlaamse arbeiders en boeren zijn 
goed genoeg om hun spaarcenten te dra
gen naar katholieke spaarinstellingen om 
in Wallonië nieuwe nijverheden op te 
richten en om bij verkiezingen te stem
men voor de C.V.P. Daarna mogen ze gaan 
doppen en leven van werkloosheidsvergoe
ding. 

Akkoord. Amedee, dat is de goede toon. 
Maar DOE ook eens iets, he I 

LIMBURG 

Bestel en lees... 
— Het Standpunt van de Volksunie, door Mr. F. Van der 

Eist, 10 F. . ... OA c 
De noodzaak van een Vlaams-nationale partij, ZU f. 

— Kultuurautonomie voor Vlaanderen ene Wallonië^ door 
Mr. F. Van der Eist. 20 F. . '»« 

— De politieke partijen en de Vlaamse Beweging,^ door 
Mr. F. Van der Eist. 10 F. 
Veertig jaar Vlaams-Nationalisme, 20 P. 

— Lessen uit het verleden, 10 F. , , i » OA r 
— Zo dacht het Vlaams-NationaUsme, zo denkt het, 2U K 
— Vlaamse Beweging en Vlaams Nationalisme, door M. t . 

Van der Eist. 20 F. 
Publikaties van de Volksunie 

Bestellingen : P.C.-rekening 54 45.46. W. Jorisscn. Brussel 

dighedon op de voorgrond geplaatst, wat 
yele kandidaten van de andere partijen 
In de Vlaamse gewesten overbodig acht
ten. 

En nochtans. Zelfs wanneer de toestand 
in het leger, de administratie, de diploma
tie en elders wordt aangeklaagd, dan is 
dit in de eerste plaats omdat de heersen
de ongelijkheid een hindernis te meer is 
voor de sociale opgang van de Vlamingen. 
In de huidige samenleving met haar moei
lijke bestaansvoorwaarden kunnen de Vla
mingen niet dulden, dat hun ontvoog
ding op welk gebied ook in de schoot van 
de Belgische gemeenschap zou worden 
geremd 

HET VOLK 
8/9-4-1961. 

E.V.C heeft het over de hervorming 
van het Belgisch Staatsstelsel. 

Dat de decentralisatie van de Belgische 
Staat vroeg of laat te berde moest komen, 
was onvermijdelijk. Men kon België cen
traliseren en de ogen sluiten voor het feit 
dat het twee onderscheiden volkeren om
vat, zolang de massa der volkeren aan 
beide zijden van de taalgrens onderont
wikkeld bleef, politiek onmondig en elk 
volks zelfbewustzijn miste. Die tijd is 
voorbij. 

Vlamingen en Walen rijn zich volkomen 
bewust geworden van hun eigenheid op 
alle gebied en deze twee volkeren, die zo 
verschillend zijn In voelen en denken, blij
ven regerem op een unitaristlsche en ge
centraliseerde grondslag, moet voortdu
rend tot botsingen, wrijvingen en crises 
lelden. 

Dit zou wellicht niet zo zijn, indien 
Brassel als bindteken de rol had vervuld 
die het had moeten vervullen. Brussel 
heeft als hoofdstad van een tweevoudige 
Staat zijn historisch» rol volkomen ge
mist. 

Steller durft het woord « federalisme » 
niet gebruiken maar stelt maatregelen 
voor die er naartoe lelden. In hetzelfde 
nummer van Het Volk geeft Schildwacht 
de indruk dat hij gelooft dat hier een 
taak ligt voOT Theo Lefèvre. 

Wij twijfelen er niet aan, of hij heeft 
de bedoeling zich juist als politiek basis 
een brede machtsformatie te verzekeren. 
En dan zal hij ongetwijfeld van die macht 
gebruik maken, om de man te zijn van 
de terugkeer tot de diepe werkelijkheid 
van de natie, de man die aan België een 
nieuw evenwicht zal schenken, waarin 

VOORUIT 
8/9-4-61. 
geeft enkele interessante cijfers en knoopt 
er de passende bedenkingen blJ aan. 

Van 1950 tot 1959 werden in de Duitae 
Bondsiepubliek belegd door : 
België 109.'' mUJoen D.M. 
Luxemburg 585,6 miljoen D.M. 
Nederland 425,1 miljoen D.M. 

Totaal 1.120,4 miljoen D.M. 
Een D.M .had op het ogenblik dat de 

beleggingen gedaan werden een waarde 
van ongeveer 12 F- Deze waarde is nu ver
hoogd tot 13 F. 

Van 1952 tot september I960 hebben de 
kapitalisten van de Duitse Bondsrepubliek 
de volgende bedragen geïnvesteerd in de 
Beneluxlanden : 
in België 50,3 miljoen D.M. 
In Luxemburg 29,7 miljoen D.M. 
in Nederland 73,6 miljoen D.M. 

Totaal 153,6 nuljoen D.M. 
De Duitse mdiLstrie is weec m volle ex

pansie. Zij begint met in het taütenland 
te beleggen. Zeker, de bedi-agen zijn nog 
klein, zoals trouwens het bedrag der Bel
gische kapitalen belegd in de Duitse Bonds
republiek. Belangrijk is evenwel de strek
king die uit de cijfers spreekt. Eerst voert 
België ruim 100 miljoen D.M. uit naar 
Duitsland. Daarna gaan de Belgen, en nog 
wel Prins Albert de Duitsers bidden om 
toch meer te investeren in België Moet 
men er uit tiesluiten dal de banken, die 
de beleggingen doen, meer vertrouwen 
hebben in de Duitse nijveraars dab in 
de Belgi-sche. De logische en meest een
voudige weg zou toch geweest zijn, dat 
deze kapitalen niet werden ijelegd in Duit.s-
land, maar wel in België. 

Zou liet niet beter geweest zijn dat 
Prins Albert eens een toertje maakte bij 
de Belgische bankiers ? 

Het geld wordt niet alle uitgevoerd naar 
Duitsland Onlangs heeft een groot wa
renhuis OD biina spektakulaire, wijze zijn 
kapitaal verhoogd Dat geld moest dienen 
om in Fi-ankrijk een reeks van groot-wa
renhuizen op te richten. 

Hoeveel Belgische kapitalen • Werden be
legd in Canada, Zuid-Amerika. zelts in de 
Verenigde Staten en elders ? De, Nationale 
Bank publiceert heel wat statistieken. 
Waarom wordt er niet eens eet) lijst ge-
publiceert van de kapitalen die sedert de 
bevrijding in het buitenland werden be
legd ? 

BERINGEN 
De gunstige verkiezingsuitslag heeft de 

IJver van de plaatselijke bestuursleden nog 
aangescherpt. Reeds nieuwe propagandis
ten zijn toegetreden en allen zijn besloten 
him werking met dezelfde hardnekkigheid 
verdar te zetten. 

De kern Beringen mag geroemd worden 
on» haar systematisch en verzorgd propa
gandawerk dat op dit ogenblik haar vruch
ten begint af te werpen. WekeUJks treden 
nieuwe aboruiementen en leden toe. 

Wanneer komt Tessenderlo, Kwaadme-
ohelen en Leopoldsburg versterking aan
voeren ? 

NEERPELT 
De uitslagen van voor het kanton zijn, 

niettegenstaande een zéér onvolledige lijst 
(één kandidaat l.p.v. 5 voor de provincie
raad) beter dan die van 1958. 

Nu reeds laat allies voorzien dat blJ vol
gende verkiezingen de lijsten van het kan
ton volledig zullen zijn — de eerste keet 
sedert de bevrijding I Dit betekent dan 
ook dat er meer strijd zal zijn. en dat niet 
meer zoals dit tot heden het geval was. de 
verkozenen reeds gekend waren voor de 
verkiezingen. Bij volgende verkiezingen 
levert het arrondissement minstens één 
volksvertegenwoordiger, en levert kanton 
Neerpelt minstens één en vermoedeUJk. 
meer provincieraadsleden. WIJ zullen niet 
alleen het enige socialistisch provincie
raadslid vervangen door een katholiek lid. 
we zullen bovendien het CVP bastion aan
vreten en doen afbrokkelen. 

De Volksunie is de partij van de toe
komst. Het leugenpraatje van de C.V.P. 
als zouden V.U. stemmen verloren stem-' 
men zijn, heeft ingediend. De V.U. is een 
partij, en de volgende verkiezingen zuUen 
dit nog meer doen uitkomen dan de laat
ste verkiezingen. Thans worden onze ka
ders ook In het Noorden aangevuld, war
den huisbezoeken en propagandatochten 
gepland, worden nieuwe leden «n sympa
thisanten aangeworven, wordt het sociaal 
dienstbetoon opgericht, kortom : de partij 
wordt uitgebouwd. Het Is dan ook niet 
zonder reden dat B.S.P., C.V.P. en libe
ralen de ontwikkeling van onze partij met 
vrees gadeslaan : Neerpelt zal terug de 
bevoorrechte plaats Innemen die het voor 
de oorlog In het kanton innam Tot spijt 
van wie het benijdt en tot verlies van aile 
andere partijen. De toekomst van Vlaan
deren, de toekomst van Limburg ligt bij 
de Volksunie I 

Zaterdag 22 april, vergaderen onze pro
pagandisten en sympathisanten te 20 uur 
In Hotel Neuf. Wim Jorissen spreekt. 

ST. TRUIDEN 
In ons blad van verleden week werd 

reeds het voorlopig arrondissementeel be
stuur aangekondigd. Op hun eerste be
stuursvergadering werd het werkplan uit
gestippeld dat door de verschillende kan
tonale besturen zal uitgewerkt worden. 

Ms eerste actiepunt voor de komende 
weken werd besloten een Intense propa
ganda te voeren tot het werven van nieuwe 
leden en abonnementen. Ondertussen is 
deze actie reeds aangevat geworden en 
kwamen er in de loop der afgelopen week 
ongeveer 75 nieuwe leden binnen. 

Mogen we de aandacht van d« propa
gandisten en plaatselijke besturen er op 
vestigen de nieuwe leden en abonnementen 
te sturen naar Ir. Clem Oolemont, Dlestse-
weg, 552, Nieuwerkerken waar voorlopig 
het arrondissementeel .secretariaat is ge
vestigd 

De afdeling « Dienstbetoon » is in volle 
uitbouw en nadeire bizonderheden hier
omtrent zullen te gepaster tijd aan de 
plaatselijke besturen overgemaakt worden. 

gemene goedkeuring werd op deze bijeen
komst het algemeen bestuur uitgebreid en 
onder voorzitterschap geplaatst van Eug. 
's Heeren. 

Vermelden we nog dat Alb. Leenaers vit 
Kerkom het grootste aantal nieuwe leden 
heeft aangeworven in de afgelopen week. 

NEUSDEN 
Onder voorzitterschap van Ir. Clem Co-

lemont werd in deze gemeente tijdens de 
afgelopen week een nieuwe propaganda-
kem gesticht waarop een vijftiental per
sonen aanwezig waren hetgeen een goede 
belofte inhoudt voor deze start. 

Tijdens de bijeenkomst werd besloten 
de actie te voeren tot het werven van 
alx)nnementen en leden. 

We wensen deze Jonge dynamische kern 
van Heusden een moedige en succesvolle 
werking toe. 

Zoekt U «en 
Vlaacnt Varzekeringimakelaar 

In het Brunei** t 

wendt U tot 

BOB MAES 
A. Peldhelmstraat 20, Z A V E N T E M 

Tél. : 20.18.59 
Alle verzakeringttakkan, 
all* maatschappli*n, 
voordelige tarieven *n 
afdoende hulp bl] ongevallen. 

( 

( 
( 

De eerste vergadaring na de verkiezin
gen was zeer verheugend want ook hier 
waren een tiental nieuwe propagandisten 
opgekomen. AHen beloofden de geplande 
actie voor Limbui-g met alle ki-acht te 
zullen doorvoeren. 

Na een uiteenzetting van de plaatselijke 
secretaris Manu Brans werd het verdere 
werkplan uiteengezet door de arrondisse
menteel voorzitter Clem Oolemont. Bij al-

DENDERLEEUW 
MET VERDUBBELDE MOED VOORUIT ! 

Na de prachtig geslaagde meeting van 
18 maart bij « Oustje », had precies een 
maand later In datzelfde lokaal een hul
de aan onze verkozenen plaats. De aanwe
zigen hechten eraan de radde spreker wel
ke vorige maand zulke diepe Indruk op 
hen maakte, namelijk Achlel Van Malde-
ren, nog eens aan het woord te horen 

Na het welkomwoord door ondervoorzit
ter Blom uitgesproken, handelde volks
vertegenwoordiger Dr. Van Leemputten 
over de te verweaenlljke punten uit het 
Vlaams programma. Het werd een viuig 
betoog dat natuurlijk met geestdriftige 
ovaties werd afgewisseld. 

Na hem belichtte Dr. Leo Wouters, ver-
kozene voor Gent, het federalisme. Ook 
hij zal In het parlement flink van zich af
bijten ! Dat hoorden we a l ! Nadat belde 
i^jrekers de Vlaamse strijd ten tijde van 
DaensLsme In herinnering hadden gebracht 
kwam Louis De Bruyn als oud vleugelad
judant van Daens aan het woord. Hij als 
tachtigjarige was overgelukkig te zien dat 
ons volk weer zichzelf wordt. Nooit had hlJ 
verhoopt dat zijn arrondissement nog een 
volksvertegenwoordiger en een senator 
naar Brussel zou sturen. 

Na de spreekbeurten werden de glazen 
geheven op de overwinning en op een 
vruchtljare aktivltelt van onze Oostvlaam-
se verkozenen in het parlement. 

Zaterdag 22 april bestuursvergadering 
te 20 uiu:. 

Niemand ontbreke. 
Agenda : Bestuurshervorming (bespre

king en opinies). 
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Advt*» *n b*mldd*IIna § 
S In all* I 

I FISCALE GESCHILLEN I 
s = 
^ Boekhouding ^ 
i Sociale Wetten 1 

i BOREFI Fiduciaire | 
1 Omer DE RAUW | 

= Etplanadattraal 7 | 

I AALST I 

I Tal 053 221.42 f 
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I HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
I ANTWERPEN | 

i Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
I I V. - Wasmachines . | 
1 Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 
1 25 rOl 30 7. OP DE GETEKENDE PRIJZEN | 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING | 

1 Kontant - Krediet 1 
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Vincent Jozef DUMOULIN 
In deze rubriek werd er al vaker op gewezen, hoe teksten 

van overigens totaal vergeten dichters uit de vorige eeuw langs 
het volkslied om bewaard zijn gebleven voor het volk. 

In de welhaast eindeloze reeks Vlaamse streek- en heimat-
liederen is « Oe Kempen » één der oud te en der meest bekende. 

De (brave) tekst ervan werd geschreven door Vincent Jo
zef Dumoulin. 

Dumoulin werd op 19 juli 1822 geboren te Meerhout Als 
ijverig Vlaamsgezinde stichtte hij in zijn geboortedorp een bi
bliotheek en stelde hij het weekblad <i De Meerhoutenaar » op. 
Nadien vestigde hij zich te Herenthals waar hij in 1875 over
leed als uitgever-opsteller van « Het Kempenland ». 

Zijn talrijke gedachten vindt men terug in de tijdschriften 
en jaarboeken uit die tijd. Hij was insgelijks uitgever van de 
« Kempische Lier ». 

DE K E M P E N 
IVat zijt gij schoon, o Kempenland, 
Met mve vlaJrke heiden J 
Met uwe dreven, hosrh en land, 
Met uwe groene weiden ! 
0 Land, waar ik geboren hen. 
Gij tiji het schoonste dat iJe. hen ! 

Vw torens prijken over 't veld. 
Zoo lachend ons in de oogen, 
Waar gij den werkjnan hoop voorspelt, 
En troostend iri]st ten hoogen; 
GIJ schenit uw Hndren Icracht en moed 
En maakt hvn d'arheid licht en zoet. 

Eenvoudig zijn de zeden van 
1 w steeds oprechte zonen. 
Geen heerschzucht of geen gonddorst kan 
In echte Kempnaars wonen. 
Wie naar deez* heiden tracht en haakt, 
IS door de bnstnnrdi] gemakt. 

OP HEI T V-SCHERM 
Het land van Inginai- Berman had 

voor de Italia.-prijs 1960 een heel 
mooie realizatie van Bengt Röhlan-
der ingezonden : « SO WAR DET 
FROR > (Zo was het vroeger) Het 
was deze evokatie van het vroegere 
Smaland die ons woensdagavond 12 
april geprezenteerd werd, en die is 
uitgegroeid tot een van die zeld
zame uitzendingen die ons met het 
bestaan van een Vlaamse TV ver
zoenen. 

Nu behoren we niet tot het slag 
van mensen, dat over de Vlaamse 
TV geen goed woord gezegd krijgt. 
De buitenianse beelden zweven 
ook niet in een geur van heiligheid 
en volmaaktheid door de lucht. 
Daarenboven moeten we Hugo 
Klaus niet te dikwijls gelijk geven. 
Die is zo al pretentieus genoeg ! 

Maar terug ter zake. Die woens
dagavond van daareven was ook nog 
om een andere reden goed. Neen, 
niet omwille van de toneelperikelen 
van de Schipper, want die waren 
deze maai minder interessant. Maar 
na het Zweeds programma hebben 
we dan een stukje filmmontage 
Jninnen meemaken dat er mocht 
zijn. Die «TWENTIETH CENTURY» 
geeft ons meer dan voldoende reden 
tot ergernis, inderdaad ! De waar
heid is meestal anders, en soms is 
de afstand nogal groot. De Ameri
kanen maken zich blijkbaar meer 
zorgen over hun eigen blazoen dan 
over objektieve geschil edsch rij ving. 
Daarover vandaag echter niet ver
der, dat kapittel nemen we bij een 
andere gelegenheid wel eens op de 
korrel. Vandaag trekken we alleen 
de aandacht op de Montage van 
« Tarawa ». De dokumentaire waar
de leed er misschien wel wat on
der, maar het geheel zat goed in 
elkaar. En gezien de heldendaden 
van de Ajnerikaan.se mariniers ons 
beginnen te vervelen, konden we 
best een beetje goede trukkage 
smaken. 

Maar tegen al dat oorlogslawaai 
moet toch nog even de bedenking 
van Fieter Van Der Meer De Wal
cheren gezet worden : « De volke
ren zelf willen geen oorlog. De tien
tallen miljoenen naamlozen, die be
talen met bitterst lijden de neder
laag en de overwinning, hebben ge

roepen : « Wij willen geen oorlog! 
Wij willen nooit oorlog ! » EN TOC?H 
IS HET OORLOG ! ». 

Een modern toneelwerk is altijd 
zoiets als een waagstuk. In veel ge
vallen is het achteraf ook te rang
schikken bij die kladpotterlj, die 
weliswaar een massa « artisten » 
aan veel geld helpt, maar met kunst 
niet overdi-even veel te maken heeft. 
Gelukkig ontmoet men af en toe 
ook op dit gebied de traditionele 
uitzondering op de even traditio
nele regel. « KENT U DE MELK
WEG ? » is er een. Wie vrede kan 
nemen met de Hollandse manier 
van akteren zal de uitzending van 
donderdagavond 13 april niet on
middellijk vergeten zijn : spel, re
gie en niet in het minst de tekst 
zelf konden ons boeien tot het ein
de. Het stuk van Karl Wittlinger 
leende zich trouwens uitstekend tot 
een goede realizatie. En al laat hij 
de toeschouwer misschien enigs
zins onbevredigd achter, deze Duit
se dramaturg heeft in elk geval iets 
te bieden : ideeënrijkdom en vorm-
schoonheid. Mein Liebchen... ! 

Iedereen zal met veeJ interesse 
en evenveel verwachtingen geke
ken hebben naar de filmmontage 
over de periode na de eerste wereld
oorlog : « DE GEKKE JAREN >. Al 
gaf het geheel een tamelijk ver
warde indruk, toch was het een in
teressant overzich van de tijd, toen 
men de charleston begon te dan
sen, Lindberg zijn < Spirit of St. 
Louis » over de Atlantische Oceaan 
bracht en politieke avonturiers als 
Churchill hun loopbaan begonnen. 
De film was kennelijk in Frankrijk 
gemaakt, want naar wat we te zien 
kregen is heel Europa slechts het 
hinterland van Parijs. Daarenboven 
Is het ons nog steeds een vraagte
ken hoe men de gebeurtenissen als 
de « Reichstagbrand > (1933) en 
het begin van de Jodenvervolging 
In Duitsland (ld.) tussen de jaren 
1919 - 1929 geplaatst krijgt. Tenzij 
het de bedoeling was nog eens lek
ker te hetzen tegen de Duitsers en 
ons zodoende gemakkelijker de 
reeks koncentratiekampen In 
Frankrijk en Algerië te doen ver
geten ? 

J . V 3 . 

I DE GOEDE MOORDENAAR | 
1 Ter geleger.heid van de Hulde | 
I «Filip De Pillecyn 70 ]aar> | 
i verleende de gevierde auteur f 
I de toelating tot het publiceren | 
I van zijn onuitgegeven werk i 
1 « De Goede Moordenaar ». Deze 1 
I luxe-uitgave met foto en hand- | 
f tekening, wordt aangeboden f 
I aan hen die een storting doen 1 
I van minimum 100 F ten voor- | 
i dele van de Stichting-Dr Filip i 
I De Pillecyn. | 
i U wordt beleeft verzocht deze | 
i vrijwillige bijdrage over te | 
i schrijven of te storten op 1 
I P.C.R. 235.62 van Kredietbank | 
I Gent, met vermelding «voor i 
I rekening 60.077 van Stichting- | 
1 Dr Filip Pillecyn». i 
£ = 
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OOK HET V.V.0. 
UT HET SEIN 

OP ROOD 
1. TAALWETTERU IS TIJDVERLIES 

In de jaren dertig hadden de nationa>-
listen al ing:ezien dat taalwetterij tijd
verlies was en terecht stemden zij er te-
Ken. Met die dode mus waren zij niet 
tevreden. 

in een ophefmakend artikel in « Kijk ! » 
komt « Diogenes n, die een ambtenaar 
moet zijn om zo goed de vruchteloosheid 
van de taalwetten te hebben aangevoeld, 
tot hetzelfde besluit en formuleerde het 
als volgt : 

« In dit land stuan de Vlamingen te
genover kwaadwillige tegenstrevers. Deze 
laatsten zullen met klam een talentelling 
eisen, omdat zij weten dat deze telling, 
dank zij hun sociaal overwicht veroor^ 
zaakt door 130 unitarisme en verfransing 
een talenreferendum moet worden, maar... 
de wet zelf zullen ze met alle middelen sa
boteren. 

» Met soortgelijke tegenstrevers redene
ren of redetwisten Is tijdverlies. Zij aan
vaarden slechts één argument : het argu
ment van de georganizeerde macht. 

» Zoals de werknemers slechts vrucht
baar konden onderhandelen niet hun 
werkgevers nadat «ij een politieke macht 
hadden verworven, zo kan het Vlaamse 
volk enkel zijn recht loskrijgen na eerst 
gezorgd te hebben voor politieke macht. 
Er werd In dit land meer dan genoeg ge
studeerd en gekongresseerd; er werden al 
te veel moties opgesteld na verhitte debat
ten en al te veel klachten ingediend over 
de niet-toepassing van de taalwetten. Er 
bli.ift maar één uitweg : alle macht samon-
ballen op het verwerven van federalisme. 
DOOR VOORT TE ZWETEN OP DE 
TAALWETTEN EN HUN TOEPASSING 
VERZWAKKEN WE VERDER ONZE 
KRACHTEN EN ZIJN WE TOT ONDER
GANG GEDOEMD. Alleen door federalis
me schakelen we de inmenging van vreem
den in onze zaken uit, krijgen we de macht 
in eigen handen en verwerven we overal, 
ook in het Brusselse en later in het Ver
enigd Europa, gelijke kansen. 

WIE ANDERS BEWEERT, KENT DE 
WERKELIJKHEID NIET » 

2. DEZE GEDACHTE WINT GELUKKIG 
VELD. 

In een motie besloot ook het V.V.O. (Ver
bond van het Vlaams Overheidspersoneel) 
dat « DE WETTEN OP HET GEBRUIK 
DER T.ALEN IN VELE GEVALLEN VRIJ
WILLIG WORDEN VERKRACHT EN 
DIKWIJLS OPZETTELIJK EN TE KWA
DER TROUW NIET WORDEN TOEGE
PAST. BEZORGD OM DE VLAAMSE BE
LANGEN EIST HET : MEESTERSCHAP 
IN EIGEN HUIS » 

Waarschijnlijk hebben politieke invloe
den verhinderd dat het V.V.O. zich in die 
motie even radikaal zou uitspreken als an
dere Vlaamse verenigingen (Davidsfonds, 
IJzerbedevaartkomitees, V.A B., V.T.B., 
Vlaamse studenten, Komitee der Rand
gemeenten, Vlaams Syndikaal der Open
bare Diensten, Algemeen Vlaams Vak
verbond, Verbond der Vlaamse Akademici, 
enz.) maar tussen de regels kan men toch 
lezen dat deze eis van t( meesterschap in 
eigen huis » een moedige stelingname Is 
voor federalisme. 

Wie kan trouwens beter dan het perso
neel der openbare diensten ondervinden 
hoe hun taal en hun kuituur, hun ekmio-
mische en hun sociale belangen worden 
tegengewerkt, vooral in de hogere verga-
deringoi, waar de grootste l)eslissingcn 
getroffen worden ? 

Wie zal er erger dan zij in zijn eer ge
troffen zijn door verklaringen als deze van 
de blunderende Wigny over de Vlaamse 
ambtenaren ? 

Wie kan er meer dan zij van overtuigd 
zijn dat het federalisme niet alleen hen, 
maar al de lagen van onze bevolking met 
één ruk zal ophalen naar hogere welvaart 
en grotere prestige In de wereld ? 

Hen — d.w.z. diegenen onder hen die 
geen partijpensjes zijn — kan men geen 
^Tees aanjagen met verwarringstichtende 
vooroordelen en tijdelijke of schijnmoei-
lijkheden. 

Jef Van Hoof 
Bezieler van (ie Vlaams Nationale Zangfeesten 

O p maandag, 24 apr i l , is het nu reeds 
twee jaar geleden dat er ons een grote 
Vlaamse komponist ontv ie l . Z i jn zesde sim-
fon ie bleef onvo l too id , doch Jef Van Hoof 
heeft ons bui ten dat een enorme muziek-
erfenis achtergelaten. 

Geboren in 1886, was Jef Van Hoof op 
8-jar ige ouderdom reeds aktief in de Sint-
Michielskerk te An twerpen waar zi jn vader 
orgel ist was. Z i jn muzikale begaafdheid 
gaf j ^ n s t o o t tot het vo l t rekken van zi jn 
studie in het Koninkl i jk Vlaams Konserva-
to r ium te An twerpen , en di t onder le id ing 
van L. Mortelmans, J. Huybrechts en P. G l l -
son. 

Bestaat er in Vlaanderen geen betei 
komponist van str i jd l iederen dan ook moet 
men hem in al z i jn veelz i jd igheid e rken- -
nen als godsdienstig toondichter. Vermel
den we nog maar slechts z i jn « Missa de 
Deo » die meermaals u i tgevoerd w e r d door 
het Domkoor van Aken en dat van M u n -
chen. Verder komponeerde hi j ook nog 
een « Missa de Beata », drie reeksen « Lof-
gezangen », een « Te Deum » en talrijkr-
« O L Vrouwel iederen » 

Is het niet nodig zi jn kwal i te i ten als 
d i r igent te vernoemen, dan toch kan men 
niet ongemerkt voorbi jgaan aan het fei t dat 
hi j de stichter is geweest van onze Vlaamse 

''0iwMÈ 
Er zi jn we in ig komponisten die een po

pular i te i t hebben verworven in Vlaanderen 
zoals dat het geval is met Van Hoof Deze 
popular i te i t heeft hi j in de eerste plaats te 
danken aan z i jn str i jd l ied « Groeninghe », 
op tekst van G. Gezelle, waarmee hi j de 
eerste pr i js wegkaapfe in 1909 voor een 
n ieuw Guldensporenl ied. Dit str i jd l ied 
groeide uit tot de tradit ionele zweep voor 
Vlaanderen, en . . . de l eeuven g ingen aan 
' t dansen! Dit l ied w e r d een basis-type 
voor al z i jn str i jdl iederen die hi j nog zou 
komponeren — en het waren er vele. 
Sedert een halve eeuw word t het geest
dr i f t ig gezongen en aanvaard als een echt 
volksl ied. Kon het anders ? Het sloeg in 
als een bom, het bezielde de kleinste 
V laming, het k lonk manneli jk en fors, 
onweerstaanbaar en meeslepend : het is 
echte str i jdmuziek I 

Naast z i jn muziek voor beiaard, orgel , 
baspi jp, enz. schreef Van Hoof vooral l ie
deren voor de jeugd (stapl iederen), pro
fane en godsdienstige koorwerken, bege
leidingen voor koper-ensemble en fanfare, 
talr i jke simfonische werken, kwartet ten, 
e.d m. 

Nationale Zangfeesten. Het was op 9 ju l i 
1933 dat hi j het belangr i jke eksperiment 
waagde met als motto : omver en erover I 
Etteli jke jaren stond hi j met geetdr i f t ige 
beziel ing op de bres. H i j , de Jef, was als 
beziel ing in de bres. Hi j , de Jef, was alt 
een herboren Benoit, die terug zi jn vo lk 
aanspoorde tot zingen : « at z ingende, 
vechten voor ons levensbelang ». En het 
volk vo lgde deze s tuwing, het begon op 
n ieuw te geloven in de kracht van een 
l ied. Ze werden f ier op hun l ied, want ze 
waren f ier op hun leider : Jef Van Hoof. 
De duizenden mensen die de zangfeesten 
b i jwoonden, hadden zichzelf herkend in de 
l iederen van deze grote meester en lieter» 
zich l iefdevol meeslepen in de massazang. 
Het Vlaams nationalisme had terug ve ld 
gewonnen; een n ieuw spoor was getrok
ken, een n ieuwe w e g gebaand. Zo w e r d 
andermaal de Vlaamse f ie rhe id opgewekt 
en werden duizenden tot str i jden .-ange-
wskkerd , dank zij de kundige aanvoerder 
Jef Van Hoof. Deze faktor is in de Vlaamse 
Beweging geenszins te verwerpen want ook 
langs -de zang komt men tot nationale 
f ie rhe id en Vlaams nationaal geloof 

WIE DICHT MEE ? 
Zoals we badden verwacht, hebben onre getrouwe dichteren en dichte-

reasen, onmiddellijk na het ledigen der stembussen en het telle der stetnbrie-
ven, zich weer afgewend van het elektoraal bedrijf (dat voor een ware 
kunstenaar toch maar incidenteel blijft) om met vernieuwde hartstocht 
hun normale bezigheden te hernemen : het maken van vaerieii. 

Het Is vanzelfsprekend dat in deze rubriek, waarin men de hartklop 
voelt van het eeuwige Vlaanderen, de groei van het nationaal-bewuste Vlaan
deren riet onopgemerkt kon voorbijgaan : uw aller Ernest werd aangenaam 
getroffen door het grote aantal nieuwe deelnemers aan deze topwedstrijd 
der Vlaamse pers. 

De onfeilbare Belga heeft, indachtig het aloude devies L.F. (ladies first), 
na enig aarzelen de inzending bekroond van de lieve G.B. uit Heverlee die 
— naast voetbal — het kaaruspei voortreffelijk l)eheerst : 

Zij mieketi een spel van het kiezen. 
Wie voetbalt, kan echter verliezen. 
Geen Theo-logie 
of geen penalty ! 
Laat Neus en Pol nu maar wiezen ! 

Andere inzendingen waren : 
— G.F., Kwatrecht : (( Kon de Volksunie-spelers bevriezen ». 
— J.V., Jette : « Kon Vlaanderens opgang bevriezen ». 
— L.V., Asse : « Zal hen beletten te kniezen ». 

In de Karaïbische zee, oud vertrouwd jachtterrein der zeerovers-op-
één-been uit onze jeugdverhalen. wordt weer maar eens met scherp gescho
ten : 

De Yankees zijn fel aan het stoken 
om weer hun Havana te roken. 
De vraag is nu maar : 
wordt Fideel de sigaar 7 

Wie het beste slotvers inzendt (en daarbij rekening houdt met de on
verdoken Castro-simpatiën vao Ernest — maar dat is eigenlijk niet eerlijk) 
wint de wekelijkse Heideland-pocket. Inzendingen zoals steeds voor don
derdag a.s., p/a de redaktie aan 

uw dienstwillige E m e ^ 

3. ZIJ BESEFFEN DAT DEZE TUD BE
SLISSEND IS 

Samen met de studenten, die eisen dat 
zij de laatste generatie zouden zijn, die 
nog laboreert aan de ziekten der Vlaam-'e 
Beweging, kunnen de Vlaamse leden van 
de openbare diensten over enkele weken 
op eenvoudige maat doeltreffende wijze 
bijdragen tot het afdwingen van de eind
beslissing. Ze moeten daartoe geen opstand 
organizeren. geen grote kosten dragen, 
zelfs geen vlugschriften uitdelen avond na 
avond of plakken en kalken dat hun kos
tuums verslijten — wij zullen dat wel 
doen ! Ze moeten enkel van bun kiesplicht 
gebruik maken om onze vijanden van vei^ 
bazing te doen gapen eo te doen uitroepen 

als na de beroemde Bormsverkiezing : « H 
faut que la Flandre se sente aimée »-

En dat zullen onze vijanden alleen ultr 
roepen als de Volksunie een machtig* 
sprong vooruit doet. Thans heeft Vlaan
deren eeh enige, en misschien een laat
ste, kans Om het trage ritme van de 
Vlaamse ontvoogdlngsstrijd geweldig te 
doen versnellen. 

Door Volksunie te stemmen zetten ze het 
sein voor de vijanden van Vlaanderen oip 
rood en voor ons volk op groen. Door 
Volksunie te kiezen wordt de weg afge
sneden voor hen, die ons tegenwerken en 
wordt voor elke Vlaming de weg geopend 
naar een welvaart en veilige ontwikkeling. 

M.V.D 
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VLAAMS NATIONALISME 
IN HET LEGER ? 

« Bliif Vlaming, die God Vlaming schiep » 
" G. Gezelltt (1830-99; 

Vermits onze Belgische krijgsmacht volledig op de unitaire grondwet 
tteimt, klinkt het viisschien paradoxaal te beweren dat er in het leger een 
Vlaains-nattonahstische kern zou bestaan. Nochtans wint het Vlaamse be-
V)ust:ijn bij vele militairen meer en meer veld. Onder deze militairen dienen 
niet enkel de dienstplichtigen, maar ook de beroepsmilitairen, ja zelfs aktieve 
officieren, gerekend. 

Het leger is één van onze natio
nale instelUngen (?) die bij de Vla
mingen, en in de eerste plaats bij 
de Vlaamse militairen omdat zij er 
rechtstreeks bij betroliken zijn, 
misnoegdheid en ontevredenheid in 
het leven roept. De wantoestanden 
zijn er legio. Dagelijks drijft de mi
litaire overheid de spot met Vlaan
deren, dat toch 65 % van de dienst
plichtigen levert. Het is een onbe
gonnen ?^^k «m een Imi van grie
ven en klachten op te stellen. Niet-
^ m i n acht ik liet mijn plicht als 
Raming en militair om enkele te
gennatuurlijke toestanden in ons 
« democratisch leger » (sic) aan de 
kaak te stellen : 

1) Er is de schandelijke niet-na-
leving van de taal wetgeving in het 
leger. Onze Nederlandse taal wordt 
verafschuwd door diegenen die een 
leidende funktie bekleden. Het offi
cierenkader telt slechts 35 % Vla
mingen. Naarmate de verantwoor
delijkheid stijgt vermindert het 
aantal Vlamingen gevoelig. Het aan-
tM Vlaamse hogere officieren 
schommelt nog omstreeks de 12 %. 
En achter een volbloed-Vlaams ie-
neraal dient men niet meer te zoe
ken. Dit is de ware democratie in 
het leger. 

2) In de toekomst is er misschien 
een lichte verbetering vast te stel
len, maar van drastische maatrege
len is er voorlopig nog geen spraak. 
Het toelatingseksamen van de 
K.M.S. (akademisch jaar 1961-62) 
voorziet 60 % beschikbare plaatsen 
voor nederlandstaligen en 40 % 
voor franstaligen. 

Hier wordt de verhouding 60 % -
40 % gewaardeerd. Maar strooit 
men ons Vlamingen geen zand in de 
ogen ? Immers het bestaande ak
tieve officirenkader is practisch uit
sluitend Fransgetint ! Waarom bv. 
geen 80 % Vlamingen in de K.M.S. 
toelaten, om zo geleidelijk het aan
tal Vlaamse officieren vlugger te 
vermeerderen ? 

3) De meeste groeperingen en di
visies zijn uitsluitend tweetalig. De 
twee kultuurgroepen worden er 
kris-kras door elkaar gesmeten. Wil 
de militaire overheid misschien zo 
de Vlaamse problemen oplossen ? 
Integendeel, ze willen de tweedracht 
tussen Vlamingen en Walen behou
den Het zou veel beter zijn indien 
meer eentalige groeperingen en di
visies werden opgebouwd. Of moe
ten de Vlaamse militairen wachten 
op federalisme om hun verwachtin
gen te zien vervuld worden ? 

4) Niet enkel In dienstverband, 
maar ook tijdens de ontspannings-
uren wordt de Vlaamse mJlitalr 
miskend. Velen van de juffrouwen 
van de M.H.K. (militaire kantine) 

De Vlaamse sirijd in de Kamer van 
,, g Volksverlegenwoordigers (4) 

" TWEE TALEN MOET DE VLAMING KENNEN, 

DE WAAL SLECHTS EENE..." 
Klinkt de titel van dit vierde snuffel-

resultaat XJ niet vertrouwelijk In de oren, 
lezers ? Hebt U niet het « onaangenaam « 
gevoel dat V deie uitspraak reeds vroe
ger, en nog niet zo heel lang geleden, ge
boord hebt? Vanzelfsprekend hebt U het 
goed voor; Uw gevoel laat V ook thans 
niet in de steek. 

Inderdaad V hoort het toch aUe dagen. 
V bent er als het ware aan gewoon ge
raakt te leven in de sfeer van deze titel. 
Meer dan een eeuw reeds worden wij Vla
mingen dag na dag, en in alle mogelijke 
omstandigheden die betrekking hebben op 
wat men de « staat » noemt, gekonfron-
teerd met de draagwijdte van deie enkele 
woorden. 

Reeds herhaaldelijk wees ik erop dat er 
Zo heel weinig is veranderd... Ja hoor, ik 
xal mijnerzijds toegeven dat men de gra
ven van buiten prachtig wit heeft gekalkt, 
maar wHt ü mIJ dan de vriendelijkheid 
betonen Uwerzijds ermede in te stemmen 
dat er binnenin nog steeds, hoe kan het 
ook anders na zo vele Jaren, een muffe 
geur hangt. 

Kom, verplaatsen wij ons nogmaals naar 
de kamer van Volksvertegenwoordigers 
waar de zitting van 21 februari 1895 gere-
konstltueerd wordt. De minister van finan-

schijnen de Vlamingen als tweede
rangsburgers te beschouwen. In 
sommige kazernes, gesitueerd in 
het Vlaamse landsgedeelte, blijken 
de opgedirkte M H.K.-juffertjes een 
zwak voor walen te hebben. Gebeurt 
het niet dagelijks dat de Vlamin
gen moeten wachten tot de Walen 
eerst bediend zijn, hoewel de Vla
ming voor de Waal in de kantiene 
aankwam. Ik hoef hier natuurlijk 
niet te vermelden dat deze pqpach-
tige juffrouwen onder elkaar het 
Frans als voertaal gebruiken. Een 
Vlaams militair moet dan zwijgen 
(cachot, achteruitstelling van be
noeming...). 

5) In de militaire informatie-za
len treft men allerlei kranten (van 
de kleurpartijen) en tijdschriften 
aan. Zoek echter geen tijdschrift 
dat Vlaams-gezind is (zeker geen 
staatsgevaarlijke VOLKSUNIE). 

Al deze schrijnende mistoestan
den, die de Vlaamse atmosfeer do
den, die elke vorm van idealisme 
willen breken, zijn kwetsend voor 
de jonge militair die vrijwillig of 
gedwongen dienst neemt. Het ver
giftigen van elk Vlaams bewustzijn 
gebeurt vrijwillig, omdat de leger-
overhjeid ten kost« van alles de 
« eenheid van het vaderland » wil 
handhaven. Net alsof onze Belgi
sche eenheid een goddelijke instel
ling is. De ideeën van Lodewijk XIV 
zijn reeds lang voorbijgestreefd. 

Neen, vele jonge militairen, waar
onder zelfs kandidaat-officieren, 
roepen : « Halt ! » Men kan niet 
langer het ons aangedane onrecht 
verdragen. Het Vlaams-nationalis-
me in het leger bes taa t ! Samen 
met U, lezers, strijden vele jonge 
beroepsmilitairen voor het Vlaams-
nationalisme in kaki, blauw of grijs 
uniform. Ook zij hopen op een uit
eindelijke overwinning van de 
« Vlaamse gedachte ». Gedaan met 
de kaakslagen die ons, Vlaamse of
ficieren, onderofficieren en solda
ten, worden toegediend. 

Vlaamse mihtairen, gedenkt de 
voorvechters van het Vlaams-natio-
nalisme. Denkt aan de jonge Vla
ming Renaat De Rudder, die zijn 
jeugdige jongensziel aan de Heer en 
aan Vlaanderen gaf met de woor
den : « Alles voor Vlaanderen en 
Vlaanderen voor Kristus ». 

Vlaamlse soldaten, jubelt met 
Wies Moens, één onzer grootste 
Vlaamse dichters : 
Strak staan 
de vaandels in de morgen, 
Aartsengelen 
roeren de tram 

ciecn luistert aandachtig (ot hij één woord 
begrijpt is een andere vraag) naar de uit
eenzettingen van een paar Vlaamse geko
zenen ter gelegenheid van de behandeling 
van het budjet van financieën. 

COREMANS (Antwerpen) (Ned.) : 
<( ...Zij die de taal van het volk niet mach
tig zijn, zijn onbekwaam tot het volbren
gen hunner ambtelijke plichten; en men 
moet doordrongen zijn van valsche voor
oordelen om te durven staande houden 
dat het bestuur onrecht pleegt tegen do 
Walen wanneer het vergt dat, oP onze 
Vlaamsche grenzen en op ons Vlaamsche 
grondgebied, de tolbeambten de Vlaamsche 
taal kennen, de taal van het volk en van 
het verkeer aldaar 

...Over de examens die de tolbeambten 
moeten onderstaan, heb Ik ook een woord 
te zeggen... in het Walenland, is de ken
nis van de franscbe taal alléén, zonder 
enige andere, voldoende om e«n ambt te 
kunnen bekleden bij de trfdlenst. Waarom 
eischt men, daarentegen, in het Vlaamsche 
land, dat de kandidaten voor den toldienst 
de twee talen machtig zijn ? 

Zulks is onrechtvaardig. In het Walen
land zijn dezen dus aanvaardbaar, die 
slechts lager onderwijs genoten hebben, 
terwijl in het Vlaamsche land men 't mid
delbaar onderwijs moet genoten hebben 

om goed gevonden te worden in den tol
dienst. 

Twee talen moet de Vlaming kennen, 
de Waal slechts eene ! 

Die ongelijkheid, die onrechtvaardi^eid 
moet ophouden. Een Waal zonder een 
woord Vlaamsch te kunnen klimt gemak
kelijk tot den hoogsten rang in 's lands 
bediening; terwijl de Vlaming de kleinste 
bediening,. . niet mag vervullen, indien 
de fransche taal hem niet bekend is... 

DE SADELEER (Aalst) Ned.) : « t r 
zijn reeds tolbeambten genoemd die uit-
sluitelijk vlaamsch kennen ». 

COREMANS : « Mogelijk hier en daar 
één, maar de algemene schikkingen stel
len vast dat de kennis van het frans ge
vergd wordt van de Vlamingen ». 

COLAERT (Yper) : « 't Is toch beter 
dat zij de twee talen machtig zijn ». 

COREMANS ; « Maar waarom vraagt 
men hetzelfde van de Walen niet? Waar
om eist men van de Vlamingen het dob
bel en van de Walen slechts de helft?...» 

Ja, lezers, waarom vraagt men van de 
Vlamingen steeds het « dobbel »? Mijn 
snuffelresultaat is echter lang genoeg en 
ik laat dan ook het antwoord op deze 
« oude » maar toch ook « aktuele » vraaf 
aan U over. 

Snuffelaar. 

VLAAMSE OFFICIEREN 
I. KLACHT NUMMER »34 

Uit een artilél van « De Gazet » van 
2-3 april 1960 lichten we volgend deel : 

De Vlamingen krijgen eenvoudigweg geen 
kans om het tot majoor te brengen, ten
zij zij zich op de Franse rol laten inschrij
ven. 

Voor de Vlamingen, die dat met willen 
doen, blijft de keuze tussen GELATEN 
DRAGEN VAN DE VERNEDERING of 
DE LUCHTMACHT VE^ATEN en Üv het 
burgerleven een be t rek^g vinden. Zo zal 
de tijd komen waarop de genoraals (in het 
Frans !) zullen verkondigen : Bi- zijn geen 
Vlaamte hogere officieren, omdat er geen 
Vlamingen militsir willen worden. 

Wij hopen dat de minister het zo ver 
nooit zal laten komen, want de toestanden 
van vroeger zijn thans niet meer moge
lijk. Dat de hogere legercheïs dat niet be
grijpen mag voor de minister geen uit
vlucht zijn om zelf de ogen te sluiten voor 
de werkelijkheid. Het leger Is een staats
instelling, die werkt met het geld van de 
gemeenschap. Als de meerderheid van die 
gemeenschap door die mstelling benadeeld 
wordt, heeft ze het recht en de plicht de 
kredieten te weigeren. 

Moge deze overweging de minister aan-
zetten volgende maal aapwezig te zijn als 
het wapenkomitee de bevorderingen regelt. 
Dat komitee bestaat uit fransfaligen met 
hoogstens één Vlaming orón. 

Aan duideUjkheid liet deze klacht met 
te wensen over, maar toen de begroting 
van Landsverdediging gestemd weï-d heb
ben al de Vlamingen, behalve volksverte
genwoordiger Van der Eist, hun vertrou
wen geschonken. Ook de vragenstellers als 
Verbaanderd, Delwaide, D'Haeseleer en de 
beruchte niet» uitstekende voorzitter van 
de Kommissie-^Vooir • taaitoezicht Senator 
Vreven ! a ..,<» *,s« .̂H«-öfï,̂ - ? 

'i h • - • ' 

II. HET SCHANDAAL VAN DE WAPEN-
KOMITEES 

Het is bewezen dat ruim 62 % van de 
dienstplichtigen Vlamingen zijn, zodat het 
maar heel normaal lijkt ,^at bij de be

noemingen van de hogere officieren met 
dit getal zou rekening gehouden worden. 

Het IS helaas een feit dat ook de benoe
mingen tot majoor en hoger, gedaan door 
deze minister, volledig in tegenstrijd zijn 
met de behoeften van het leger : één dei-
jongste bevorderlngslljsten leverde 9 Vla
mingen tegen 97 Walen ! 

Zulks is niet te wijten aan een tekci't 
aan Vlaamse officieren, want als we even 
de lijst nagaan der voor benoeming geblok
keerd© officieren, dan vinden we daar zeer 
veel en zeer bekwame Vlaamse officieren. 
Sistematisch — opzoekingen hebben zulks 
uitgewezen — worden nog liever eentaUg-
fransspyrekenden benoemd dan tweetall-
gen. 

Zoiets veroorzaakt onder de Vlaamse of
ficieren een mistevredenheid, die zeer na
delig IS en die ons doet terugdenken aan 
de misdadige wijze waarop de Vlaamse of
ficier Van CJoppenoUe, die een van de schit
terendste leerlingen geweest was van de 
militaire school, voor 1940, vernederd werd 
en achtea-uitgesteld. De schuldigen van de-
sae vernedering en achtei-uitstelllng waren 
dan nog de ergste om een beschuldlgends 
vinger uit te steken naar deze officier, om
dat hij in oorlogstijd niet te laf was om 
zijn verantwoordelijkheid tegenover de 
bevolkmg op te nemen. 

Zoals voor de oorlog zitten ook thans 
de schuldigen bij de hogere legerleiding 
en dan in hoofdzaak m de wapenkoml-
tees. Het is haast een mirakel als een 
trouwe Vlaming bij die heren een kans 
krijgt Eerst worden de zuivere Walen be
noemd, dan de zuivere franskiljons en 
daarna eprst de anderen. 

III. HOE KOMT ER EEN EINDE .AAN 
DAT VERLIES? 

Onze mensen beseffen niet voldoende 
welk reusachtig verlies aan mkomen deze 
benoemmgspoütiek aan de Vlaamse ge
meenschap veroorzaakt. Nemen we de ge
neraals : er zijn er op dit ogenblik 48 in 
aktieve dienst, waarvan hoogstens één mag 
beschouwd worden als behorende tot de 
Nederlandse kultuurgemeenschap (lezer 
van onze boeken, onze bladen, huistaal 
nederlands. kinderen opgevoed in het ne-

derlands, enz.). Een generaal verdient 
ruim 300.000 F. per Jaar. Dat maakt voor 
de generaals slechts 300 000 franken, die 
in de Vlaamse gemeenschap blijft tegen 
14.100.000 F die naar de Waalse gemeen
schap gaat. 

Zo we verder afdalen dan betekent de
ze benoemmgspohtiek jaarlijks voor de 
Vlaamse gemeenschap een verlies van 
minstens 100 000.000 fr. per jaar. Wij we
ten dat eenzelfde berekening kan gemaakt 
worden voor al de andere topbetrekklngen 
— het weze m de administratie, in het ge
recht, In sportwereld of in zakenwereld. 
Dus : ingevolge de scheefgetrokken toe
stand, veroorzaakt door de unitaire inrich
ting van de oorspronkelijk volledig ver-
franste Belgische staat, verliest het Vlaam
se volk reusachtige sommen. 

Het ei'gste verwijt dat we tot de socia^ 
listen en de kristen-demokraten moeten 
richten, is dat ze de belangen van hun 
Vlaamse leden voortdurend verwaarlozen, 
om niet te zeggen verraden, door zich neer 
te leggen bij de unitaire struktuusr van 
ons land. Door hun lijdzaamheid blijft 
het vet van de Belgische aoep steeds op 
de tafels komen van de rijke franskllj<m8e 
kaste en blijft er In dit land een toestand 
bestaan, die wraakroei>end Is : de Vlamin
gen verdienen er, niettegenstaande zij veel 
harder werken en veel talrijker zijn, mil
jarden pei- jaar minder. 

De jammerklacht waarmee dit artikel 
werd ingezet wordt geuit door elke Vlaam
se officier. Ze weerklinkt feitelijk In alle 
kringen over gans Vlaanderen. E5r bestaat 
maar één oplossing . stemmen voor de 
Volksunie en alzo met steeds vluggere 
schreden opmarsjeren naar FEDERALIS
ME 
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