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VmHDEBEN VERTIKT HET EiN 

FRANSE KOLONIE TE RUIVEN 

1 NE! IN 
VlAtNDEREN 

W at de liuigeiujKe kranten ook mo
gen beweren : een socialistische 1 
mei-optocht blijft steeds een in

drukwekkend xicht. Het is een van de 
weinige gelegenheden waarop men de 
bloedrode vlaggen nog met tientallen te
gelijk ziet, waarop de <( Internationale », 
de « Jonge garde » en de v Avanti » nog 
spontaan gezongen worden. 

En toch zijn het niet meer de betogin
gen van weleer. In de plaats van de ma-
geie, fanatieke agitator is de gemoedelijke 
sindikale bonze gekomen; de dreigende 
arbeidersmassa van vroeger is een kudde 
dagjesmensen die na de betoging naar de 
Dierentuin drijft; de strijddag werd dag 
van betaald verlof. De niet-socialist voelt 
het verschil met vroeger wellicht scher
per dan een socialist zelf; hij heeft im
mers niet de minste reden om mee te vie
ren met een beweging die na een eeuw 
van strijd praktisch heel haar waarach
tigheid, haar revolutionair élan heeft la
ten verworden tot een mak politiek ge-
sjacher voor wat kleine-burgermannetjes-
voordelen 

Het woud van rode vlaggen is een in
drukwekkend stuk folklore geworden. De 
niet-socialist, die een open oog heeft voor 
wat het socialisme dan toch eens heeft 
verricht, bekijkt met een tikje heimwee 
de restanten van een totaal verwaterde 
arbeidersbeweging. Heimwee naar de da
gen van eerliikheid, van strijd. 

Het socialisme tn Vlaanderen heeft 
watrachtig niet zo heel veel redenen om 
wat dan ook te vieren en zeker niet de 
arbeid. Het kan natuurlijk zichzelf vie
ren : het komfortabel gevestied-ziin in 
de vervallen Volkshuizen en in de nieuwe 
sindikale buildings, het deel van de poli
tieke koek dat gewaarborgd wordt door 
handige en verburgerlijkte voormannen, 
de sociale voordelen die afgedwongen 
worden meer om de sindikale konkurrent 
schaakmat te zetten dan om de belangen 
der arbeiders te dienen. Maar daarmee 
Is bet dan met vieren ook helemaal ge-
da in . 

Feest van de arbeid ? Een halve eeuw 
na de « biefstekken » van Eedje Anseele 
moet het socialisme in Vlaanderen nog 
altiid tegen meer dan 100.000 werklozen 
aankijken. Meer dan een halve eeuw na 
dp i< acht-urrn-dag » slijten een kwart 
miljoen Vlaamse mobielen dagelijks nog 
een paar niet-betaalde uren in treinen of 
gammele busien. Twee generaties na het 
« cp'iik loon .1 verdient de Vlaamse ar
beider nog altijd 5 F per uur minder dan 
liin Waalw collega. 

Men moet gaan zoeken in éen of an
der vertrouwelijk socialistisch weekblad, 
dat zich handhaaft dank zii geschiuper 
tussen oprecht radikalisme en dingen naar 
de officiële pariigunst, om af en toe iets 
te lezen over deze schrijnemde problema 
tiek van de Vlaamse arbeidersklasse Ver
geefs zal men de machtiee « Volksgazet » 
na<!la3n om ook maar één woord te vin
den over de verplichtingen van een waar-
aebtig Vlaams sociaIi<=wp 

Heeft Marx niet eens gezegd dat de 
kansen Tan het socialisme in Vlaande
ren bijzonder groot waren, omdat de so-
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Wij houden 
aan de Irekker geree< 
Dat er gedurende de jongs te j a 

ren nooit zoveel gesproken en ge 
schreven werd over de Vlaams-
Waalse ve rhoudingen en over de 
Vlaamse v raags tukken als geduren 
de de jongs te weken, is een feit. Of 
m e n ech te r wel belust is deze v r a a g 
s tukken op te lossen, is w a n t anders . 

W a n t we kri jgen s terker en s te rker 
de indruk da t heel h e t gep raa t over 
de verhouding van de volkeren in 
ons land een grootscheepse poging 
is om een kuns tma t ig nevelgordi jn 
op te t r ekken en d a a r a c h t e r h e t 
oude foppersspellet je voort te zet
ten . 

De splitsing van het ministerie voor 
Openbaar onderwijs blijft onzeker. Minis
ter Larock schijnt in elk geval niet op de 
hoogte vau zulke plannen! en hij toch 
zou de plitsing moeten doorvoeren. 

Bij de tien eerste-rang-minlsters zijn er 
slechts drie met het Nederlands als huls
taal. Vao de anderen moeten we zeker 
niet veel verwachten. Vermeylen komt in
derdaad op voor de tweetaligheid in de 
randgemeenten en Theo Lefèvre heeft 

Wie is nu de 
Roiie Bondgenoot ? 
Tedereen zal zich de belacheli jke 
-*• a anva l he r inne ren , vol razern i j 
om onze overwinning, van Fred Ber-
t r a n d op de Volksunie de n a c h t n a 
de verkiezingen in de TV. Fred, die 
in zijn eigen p a r t i j k r a n t « La Libre 
Belgique» (26/4/61) beschreven 
wordt als een « vrij real is t ische geest 
m a a r weinig gevormd» , had h e t 
toen over de Volksunie als bondge
noot van de socialisten, iets wa t he t 
hem bij sommige Limburgse p a r e -
ch ianen nog wel doet. Wij zouden 
t h a n s onze Fred willen v ragen van 
wie hi j n u de bondgenoot is, n u hi j 
m e t die zo geha te socialisten in de 
zelfde reger ing kru ip t ! Nu geen 
nood lezers. Fred zal he t t h a n s wel 
ui t leggen d a t de Volksunie de bond
genoot is van de l iberalen, ve rmi t s 
wij s a m e n m e t hen in de oppositie 
zullen z i t ten ! 

Fred is i nde rdaad een vrij rea l i s 
t ische geest, m a a r evenals sommi
ge van zijn a a n h a n g e r s weinig ge
vormd. 

fnentairen diensfBëfbó 
hierbi j onze lezers nog een paar weleen geduldr'^ ;, 
Onze volksvertegenwoordigers z i jn thans druk J^ 
bezig overat geschikte lokalen te zoeken waar % 

^ e hun zitdagen kunnen houden. Ook in de -y^ 
"arrondissementen, waar geen verkozenen zijnj^xl*'^ 

jEulien op de voornaamste plaatsen z i t d a g e n ^ -
' etegd worden. De !i |st van de zitdagen van 

nze verkozenen zal J^ov jugmoge l i j k in on? 
eekblad versch i j i i f iÉÖZ^H'^^^^^^^ 

evenmin een andere oplossing voor het 
vraagstuk gevonden dan het door de kie> 
zers zwaar veroordeelde vergelijk van 
Charleroi. 

Het Valams Aktiekomitee voor Bnissd 
en Taalgrens heeft dan ook terecht en 
onmiddellijk een scherp verzet laten ho
ren, tegen de botte aanmatiging van Brus
selaars en bewuste of onbewuste f rans-
dollen als Lefèvre en Vermeylen. Het is 
inderdaad tekenend voor deze heren dat ze 
geen zier bekommernis hebben om de tien
duizenden Vlaanfse inwijkelingen die in 
Wallonië van dke tegemoetkoming ver
stoken blijven terwijl de enkele duizen
den franstalige of \ erf ranste burgers in 
de Brustelse randgemeenten bestendig 
hun meer dan welwillende aandacht gaan
de houden. Meer zelfs, die doelbewuste ko
lonisatie kan op hun bescherming rekenen. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat 
het jonge bewuste demokratische Vlaan
deren dat 19de eeuwse koloniseringsspel 
meer dan ben is. Wij kunnen het stellen 
zonder franstalige colons in de randge
meenten en we vertikken het na Algerije 
de laatste Franse kolonie te blijven. 

De houding v . d e nieuwe regering in. 
zake de randgemeenten zal een toetssteen 
blijken voor heel de regeringspolitiek op 
Vlaams gebied. 

En als de nieuwe eerste-minister meent 
dat anachronistische franskiljons van zijn 
soort in Vlaanderen nog kunnen doen wat 
zij willen, dan zal hij vlug ondervinden 
dat hij de bal misslaat. Wij houden' de 
vinger aan de trekker ! 

m^^iimnif.mm'^ 
i^ Zwar te Neon 
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i^ Brief van een 

Socialist 
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-ŷ  '^e nieuwe 
gUcf^Senaatsvoorzitt 
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Wantrouwen 
in nieuwe 

REGERING 

E indelijk is de gewezen voorzitter 
van de CV.P., Theo Lefèvre, 
klaar gekomen met zijn regering 

en heeft hij zijn doel bereikt : een 
bondgenootschap met de socialist-en. 
Het is duidelijk dat hij van voor de 
verkiezingen een koalitie Tnet de 
B.S.P. nastreefde en dat de-C.V.P. 
op schaamteloze in'jze de kiezers be-
drogen heeft door de icijze icaarop de 
kiesstrijd gevoerd werd. 

De regering Lefèvre-Spaak boe
zemt ons niet het minste vertrouwen 
in, niet van Vlaams standpunt en 
niet van algemeen standpvnt. Beide 
zijn verwoede unitaristen en hun ver
leden is een ttaarsaituwing voor al 
wie zo naief zou zijn van hen iets an
ders te ver-wachten dan woorden en 
bombastische verklaringen. 

De samenstelling van de regering 
is in geen enkel opzicht bevredigend. 
Theoretisch is er een evenwicht tvs-
fcn Vlnamse ministers en Waalse-
Fransi^lige viinisters : op voorwaar
de d<it men bv. een Vermeylen als 
een Vlaams minister aanvaardt. Maar 
dit is schijn : beh<ilve zijn naam is 
er aan een man als Vermeylen niets 
Vlaams meer. Herhaaldelijk heeft 

De teken ingen op deze bladzijde werden g e m a a k t door de 14- jange 
zoon van een onzer p ropagand i s ten . 

hij zich aan de zijde geschaard van 
onze ergste vijanden. Het zou dwaas 
zijn op hem te rekenen voor de ver
dediging van de Vlaamse belangen. 
In feite zitten er in het kernkabinet 
slechts drie Vlarmngen op tien mi
nisters ! Hun invloed zal dan ook 
gering zijn. Het is -daarenboven bi-

"i^^* 1 ) . . 

zonder ergerlijk dat een man als Gil-
son minister van binnenlandse zaken 
is, de minister die tn de eerste plaats 
bevoegd is voor dr Vlaams-Waalse 
vraagstukken ! 

Openbare werken werd toegewezen 
aan de Waal Merlot. Arbeid en Te
werkstelling aan de Waal Servais. 
Wat heeft Vlaanderen op sociaal-
ekonomisch gebied te verwachten van 
deze Waalse ministers ? Wij bekla
gen de bezittende klasse, de midden
standers en de boeren met een derge
lijke regering. Praktisch is gans de 
sociale sektor in handen van de socia
listen. 

De minister van landbouw is de 
Waal Heger, die alleen belangsteU 
Itng heeft voor de Waalse landbouio 
en die in het verleden de Vlaamse 
hoeren steeds verwaarloosd en bena
deeld heeft. Gans de sektor van on
derwijs en kuituur komt eens te meer 
in handen van een nederlandsonkun-
dige minister, terwijl de Vlaming 
T an Elslande de knechtenrol mag 
spelen. De dubhehmnigheid waarin 
deze regering gestart is blijkt reeds 
uit de tegenstrijdige verklaringen 
over het departement van openbaar 
onderwijs en kulturele zaken : ter
wijl de eerste minister verklaart dat 
het departement zal gesplitst wor
den, verklaart minister Larock dat 
het niet zal gesplitst worden. 

Wat het regeringsprogramma be
treft tasten wij, alle onderhandelin
gen en besprekingen ten spijt, in het 
duister. De uitleg van de heren Lefè
vre en CoVard voor hun partijinstan
ties waren vaag, verward en op som
mige punten tegenstrijdig. Het zou 
ook te veel gevraagd zijn van twee 
mooipraters als Lefèvre en Spaak een 
konkreei en realistisch programma te 
verwachten. 

Wij mogen ons verder verwachten, 
aan algemeenheden en vage verkla
ringen. Op sociaal-ekonomische en 
finantieel gebied is hun bevoegdheid 
overigens uiterst klem en bezitten zij 
generlei ervaring. Wij bekingen dan 

(Vervolg op blz. 2) 
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D at Herman Van der Reeek 
neergeschoten werd tijdens 

een betoging te Antwerpen op 
11 juli. De franskiljons waren hun 
haat tegen het opkomend Vlaams-
nationalisme niet meester. Zelfs 
ontzagen ze 't niet jeugdig mensen
bloed te doen vloeien om hun Bel
gische haat bot te vieren. '''"' " 

Alhoewel we geen haat prediken, 
toch vragen we aan de Vlamingen 
dit sctiandallg feit te blijven ont
houden, dat thuis hoort in de ge
schiedenis van de Vlaamse strijd. 

Weliswaar zullen de Vlamingen 
van nu niet meer dulden dat een 
dusdanige politieke moord -zou 
plaats hebben, maar er dient op ge
wezen, omdat we nog steeds wan
trouwig moeten staan tegenover de 
Vlaams vijandige elementen die in 
Vlaanderen een noodlottige rol spe
len of willen spelen. Kameraden 
van de Volksunie, vergeet Herman 
Van der Reeck niet. die in de 
Vlaams-nationale rangen streed uit 
liefde voor Vlaanderen, zoals gij dat 
nu doet. We willen een gelijkberech
tigd Vlaanderen. Om niet bedrogen 
uit te komen eisen we zelfbestuur. 

Tijdens de tweede wereldoorlog 
hebben de Vlamingen bewezen zich 
zelve te kunnen besturen. De goe-
verneurs van - de Vlaamse provin
cies, de arré»eUseêni0Btè commissa
rissen, de burgemeesters en schepe
nen waren gv^rti^göe Vlamingen 
en ze hebben hu»- aiik>t voorbeeldlf 
uitgeoefend. . 

Rond diezetfdè W ö van'de^e po
litieke moord, moesten de Vlamin
gen vaststellen dat de heldenhulde-
zerkjes van de frontkerkhoven ver
wijderd werden en gebruikt werden 
ter consolidatie van de frontwegen. 
Dat was vooral een steek In het ha r t 
van de Vlaamse frontsoldaten, die 
deze zerkj es hadden opgericht voor 
hun gesneuvelde broeders. Het 
waakzaam IJzerbedevaartkomitee 
heeft gelukkig nog enkele zerkj es 
kunnen redden, die ondergebracht 
werden In de IJzertoren. Het ver
brijzelen van die piëteitsvolle zerk-
Jes heeft ons weeral getoond tot 
wat de vijanden van Vlaanderen in 
staat zijn. Zelfs de Vlaamse doden 
in hun graf moesten ze nog tergen. 
Deze grafschennis gebeurde al t i j 
dens de oorlog 14-18 op het kerkhof 
te Oeren, nabij Alveringem, waar 
de letters van het zerk je A.V.V.-

Waar 
is de 

t i jd. . . 
V.V.K. toegemetseld werden. Als de 
massale grafschennis uitgevoerd 
werd na de oorlog 14-18, was de re
actie van 't Vlaamse volk dusdanig 
dat de IJzerbedevaarten al meteens 
in 't brandpunt stonden. Het aan
tal bedevaarders groeide snel aan 
en het gekwetst gemoed kwam in 
opstand. 

Toen in 1930 een verraderlijk 
vliegtuig tergende i>ainfletten 
kwam gooien boven de honderd
duizend koppige menigte te Dlks-
muide, dan was de kruik overgelo
pen. Enkele bedevaarders liepen 
naar de minoterie en trokken de 
Belgische vlag naar beneden. De 
massa kwam in botsing met de be
reden gendarmerie; Bilan van 't ge
vecht gaf enkele gekwetsten onder 
de bedevaarders en enkelen onder 
de rijkswachters. Inderdaad de Vla
mingen waren het tergen moe Het 
was dan ook niet te verwonderen 
dat de Vlamingen op de verkiezin
gen, die volgden op deze Incidenten, 
zeventien Vlaams-nationale Kamer
leden naar Brussel stuurden, zes se
nators, en talrijke provincieraads
leden. 

Beste mannen en vrouwen van de 
Volksunie, na de totale vernietiging 
van 't Vlaams nationalisme en de 
diepe vernedering gedurende het 
lange tijdstip van zestien volle ja
ren, z i j t ^e op zondag 26 maart 1961 
weer doorgebroken. Een warme 
hulde brengen we hier aan al de 
mannen en vrouwen, die deze gro
te overwinning van de Vlaams-na
tionale gedachte hebben mogelijk 
gemaakt. • t , ' - = . - , 

En nu weer met moed vooruit tot 
dat Vlaanderen zijn volle recht be
kome in een federale staat België. 
En om te beginnen zullen we ijve
ren voor een algfehele onvoorwaar
delijke amnestie. De hatelijke re
pressie moet ongedaan gemaakt 
worden. Niet morgen, maar van
daag. De verfoeilijke uitzonderings
wetten, te Londen uitgebroeid door 
de onmenselijke creaturen, Pierlot, 
De Schrijver en consoorten en uit
gevoerd in België door onverant
woordelijke haatdragers en profi
teurs — Theo Lefèvre was er ook 
bij — die uitzonderingswetten zeg 
ik, hebben al te veel onheil gesticht 
om nog één dag langer in stand ge
houden te worden. 

Dixi. 

peiuwrcoi 

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

IN FEESTZAAL PALLADIUM, OFFERANDESTRAAT, 42, ANTWERPEN 

GROOT OVERWINNINCSBAL 
MET UITSTEKEND ORKEST 

Konferencier : Rik Baekelmans Toegangsprijs : clechts tien F. 
Daar overrom.ieling verwacht wordt, wordt men dringend verzocht voorbe
houden plaatsen te bestellen bij Wim Maes, Lanteernhofstraat 28, Borgerhout 

(tel 39.92 06* of bij Rudi Van der Paal (tel. 33.85.65). 
De volksvertegenwoordigers Frans van der Eist, Dr Leo Wouters en Reimond 
Mattheyssens, alsmede senator Roosens en de verkozenen van de provincie

raad zullen het bal bijwonen. 

VLAAMS SPORTFEEST TE BRUSSEL 
De Vlaamse Sportvereniging « Ritter » nodigt alle Vlamingen uit op haar 

VLACiNHULDIGING 
Op Zondag 30 april 1961 

PROGRAMMA : 
Voetbalwedstrijden op het terrein Birminghamstraat 157 te Molenbeek 

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

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

Rond 18 u 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 GE/ELHO SAMENZIJN EN DANS 
RITTER V(laamse) S((«>rt) V(ereniqinq) moaki van deze gelegenheid 
gebruik ->m een drinqendt oproep te richten lot alle sportieve Vlamingen 
om als voetballei of supporter mede »e helpen aan de verdere opbouw 
van onze b'oeiende vereniging waar iedere medewerking steeds hartelijk 
welkom is 

EN MECHELEN 
Men zal zich herinneren dat bij 

bet begin der stakingen in decem
ber 1960 ook talrijke christelijk-
gesindikeerden het werk neerleg
den. Deze belhamels werden terug 
naar de ware schaapsstal gedreven 
o.m. met een herderlijk schrijven 
vanuit Mechelen dat begon met de 
zin : « ik ben geen partijman ». Een 
paar maanden later, toen de ver
kiezingen in het zicht kwamen, 
kregen de socialisten een stevige tik 
van de kromstaf. Het socialisme 
werd in een aartsbischoppelijk 
schrijven vergeleken met het na-
tionaal-socialisme en bet kommu-
nisme, c ontsprongen aan bet ne
velig brein van Duitse filozofen »• 

Sinds een paar weken werden 
tassen de C V P . en de geesteskin
deren der nevelige Duitse filozofen 
dmkke besprekingen gevoerd tot 
bet vormen van een regering. 

Intussen is die er ook gekomen. 
Het is ons niet bekend of vanuit 

Mechelen hiertegen protest is ge
rezen. 

Zou het dan toch waar zijn dat 
de kromstaf bij voorkeur voor ver
kiezingen wordt gehanteerd ? 

ALLE BELCEN ZIJN GELIJK 
VOOR DE WET 

Tijdens de voorbije verkiezingen 
zijn er voor de kamer 5.263.988 gel
dige stemmen uitgebracht nJ. : 
2.694.113 In Vlaanderen (51.18 %) 
1.729.350 In Wallonië (32.84 %) 

840.525 in het arrondissement 
Brussel (15,97 % ) . 

Er waren 212 kamerzetels te ver
delen n.1. 104 in Vlaanderen 
(49,05 % ) , 76 in Wallonië (35,85 %) 
en 32 in het arr. Brntteel (15.10 % ) . 

Zo democratisch is ftelgië dat, om 
de Walen ter wille te zijn, het eer
ste punt van onze grondwet b ru . 
taal en moedwillig niet nageleefd 
wordt. In Vlaanderen waren 25.904 
geldige stemmen nodig voor een ka
merzetel, in Wallonië slechts 22.754. 

Of 22.754 Walen zijn 25.904 Vla
mingen waard. 

En de socialisten, ook de Vlaam-
ce, laten maar begaan. 

Waar is de tijd van « een man, 
een stem » l 

VERLIES OF WINST 
In Vlaanderen verloren de C.V.P. 

en de Liberalen elk twee zetels. 
Daarvan ging er één naar de socia
listen en drie naar de Volksunie. 

In bet arrondissement Brussel 
verloor alleen de C.V.P. zetels, n l . 
drie Daarvan ging er één naar de 
Volksunie, één naar de Nationale 
Beweging en één naai;, de Kommu-
nlsten. i • ' , 

In Wallonië verloor Öe C.^.P. drie 
zetels en de B.S.P. één. 

Daarvan gingen er twee naar de 
Kommunisten, één naar de Libera
len en één naar de Onafhankelijke 
Partij . 

Deze feiten weerleggen duidelijk 
de gekke beweringen van sommige 
fanatieke* C.V.P.-ers als zou de 
Volksunie oorzaak zijn van de winst 
der « linksen ». Het tegendeel blijkt 
waar te zijn. In Vlaanderen komt 
bet kristelijke kamp, dank zij de 
Volksunie, versterkt- met een zetel, 
nit de verkiezingen.. \ 

De winst voor Vlaanderen is ech
ter veel groter : in de plaats van 2 
C.V.P.-ers uit de grotél kudde zijn 
nu drie nationalisten gekonlen. 

Dat de Volksunie zéker niet de 
oorzaak is van het -verlies van de 
C.V.P. is duidelijk. In Wallonië ver
liest zij 3 zetels en t^ Brussel even
eens drie. In Vlaanderen 2 

Dit verlies in Wallonië is volledig 
en wordt niet, zoals InfVlaanderen, 
gekompenseerd door een keisfelijke 
en veel actievere andere parti j die 
won. ' / -

In Brussel, waar de Vlaapise In
vloed geringer is, zien wij hetzelf
de. Daar profiteren kommunisten 

en Nationale Beweging van het 
C.V.P. zetelverlies. Gelukkig heeft 
ook de Volksunie een zetel gerecu
pereerd. Lindemans verdween, maar 
Daniel Deconinck komt in zijn 
plaats. En deze zal tenminste niet 
bereid zijn voortdurend faciliteiten 
en compromissen te verdedigen. 

REKENKUNDIGE KENNIS 
In baar uitgave van 1 en 2 april 

jl. gaf « La Libre Belgique » nog 
enkele nabeschouwingen over de 
verkiezingsuitslagen in het Arron-
disement Brussel ten beste 

De steller ervan meent in de ' 
voorkeurstemmen, bekomen door de 
C.VJP.-kandidaten, voornamelijk de 
goed- of afkeuring van de kiezers 
terug te vinden over hun aandeel in 
of bun booding tegenover de voor
naamste gebeurtenissen der laatste 
jaren zoals bet Kongo-drama, de 
eenbeidswet en de taalstrijd. 

Om zijn stelling te staven, scho
telt de steller, aan het einde van 
zijn artikel, een rekensommetje 
voor met enige argumentatie, wel
ke wij U niet mogen onthouden. 

Ziehier de vertaling van een deel 
ervan : « Op taalgebied zullen de 
ongeluksvogels van de C.V.P-.Brus-
sel trouwens moeten mediteren over 
de totale mislukking van hun lijst 
in het arrondissement, over de af
keuring uitgesproken tegen de be
strijders van de taalvrijheid en over 
bet persoonlijk succes van de moe
dige franssprekende kandidaten. 
Het is interessant vast te stellen dat 
— voor de Kamer — de 5 fransspre
kende kandidaten (waaronder Van 
den Boeynants) een globaal aantal 
van 97.126 voorkeurstemmen heb
ben behaald tegen slechts 39.767 
voor de verkozen Vlaamse kandida
ten. Dat schijnt erop te wijzen... 
dat de grote meerderheid van de 
CV.P.-kiezers in het arrondisse
ment Brussel fransssprekend zijn 
of, ten minste, hun voorkeur aan de 
franssprekende kandidaten ge
ven .. » 

Bravo! Hoera ! Volgende maal 
stemmen we allen voor deze laat
ste. 

HERSENVERKALKING 
Een dergelijke (weinig stichtende) 

verdraaiing der feiten is zeker geen 
verrassing voor diegenen welke de 
geestesgesteldheid van deze oude 
dame kennen en de hersenverkal-
king waaraan ze sedert lang lijdt; 
deze wordt vooral akuut wanneer 
het om de Waals-Vlaamse verhou
ding gaat. 

Wij hopen dan ook dat al diege
nen, welke zich in het Vlaamse 
land (en ze zijn talrijk) hebben in
gezet om de monster-kampagne van 
dhr Van den Boeynants te helpen 
voeren, erg verheugd zullen zijn om 
het kompliment! 

De 60.000 voorkeurstemmen van 
deze kandidaat telt de Libre klak
keloos bij het totaal van 97.126 
« franse » stemmen doch God — en 
misschien de oud-minister zelf — 
weet hoeveel stemmen hij in de 
Vlaamse kantons is gaan ronselen. 
Wanneer nog maar de helft van 
Vlaamse kiezers zou komen, dan 
zonden er reeds 69.767 Vlaamse 
stemmen zijn tegen 67.126 Waalse. 

ZWART EN WIT 
Er is echter nog meer : in het

zelfde artikel wordt, in twee ver
schillende paragrafen, het succes 
van dhr Verse ontleed en de ene 
maal beweert de steller dat hierin 
de afkeuring (van de kiezers) moet 
worden gezien aan het adres van 
de tegenstanders van de taalvrijheid 
terwijl verder dat zelfde succes 
wordt toegeschreven aan hel feit 
dat dhr Verse tegen de eenheidswet 
heeft gestemd. Misschien zou er 
nog wel een derde reden te vinden 
zijn ook en zelfs de Libre weet 
blijkbaar niet meer aan welk koord
je te trekken. 

Doch vanzelfsprekend komt, uit
eindelijk, haar Vlamingen-haat als 
een zure oprisping boven en herleidt 
ze, aan het einde van dit geniale 
artikel, het komplekse geval der 
voorkeurstemmen tot zijn meest 
eenvoudige oplossing : de voorkeur 
van onze Vlaamse mensen voor de 
dragers van de (alleen-zalig-ma-
kende) franse kuituur. 

Zullen de Vlaamse propagandis
ten van dhr Van den Boeynants, 
zoals steeds, als gedweeë lammeren 
aanvaarden dat de vruchten van 
hun eigen aktie als rotte, stinkende 
appelen naar hun hoofd worden ge
gooid ? 

Wanirouwen... 
(VervolK van biz. 1) 

ook de heer Dequae die als minister 
van finanttën een avontuur te gemoet 
gaat zonder voorgaande. 

Het IS ongetwijfeld met grote be
zorgdheid dat men de toekomst van 
het land onder het beleid van derge
lijke redering moet onder ogen zten. 

Deze regering zal botsen op let 
onwrikbaar verzet van het bewust'j 
Vlaanderen : er is in Vlaanderen tets 
veranderd. Het is gedaan met dr 
lankmoedigheid en het onuitputtelijk 
geduld. 

De reakties m het Vlaamse land 
bewijzen het. Een nieuwe aanslag 
op de integriteit van het Vlaamse 
volksgebied, beraamd door deze rege
ring in het teken van het vergelijk 
van Charleroi, zal onder geen voor
wendsels geduld worden. Spoedig 
zullen wij overigens weten of de Vla
mingen die aanvaard hebben mtnf 
ter te worden in deze regering zie' 
met deze aanslag akkoord verkl-aa l 
hebben. Wij voorspellen hen dat : j 
door Vlaanderen zullen uttgespuici 
worden en als verraders gebrand
merkt. 

De B.S.P. Jieeft ter gelegenheid 
van de regeringsoormmq eens ie 
meer bewezen dat zij in VXfiams op
zicht volledig onbetrouwbaar is : va» 
de negen socialistische minis'er* zi]ii 
er slechts drie Vlamingen; Vlonm.sc 
eisen werden door de B.S.P. b-'stre-
den. 

Maar ook de Vlaamse C.V.P.-eri 
zullen moeten kleur bekennen. Wij 
wachten met ongeduld op de ret/e 
ringsrerklanng en zvUcn seher/) 
toekijlen ! Voor ons staat het reed^ 
vast dat deze regering ons rertro» 
iren met verdient en niet krijgt. 

BERCHEM 
PROVINCIALE 
OVERWINNINGSMEETING 

op donderdag, 18 mei 1961 te 
20 uur in feestzaal « Rubens », 
Statiestraat 175, Berchem 
(vlakbij Berchem-station) 
Voorzitter : Dr Hektor Goe-
mans. 
Sprekers : 
— Karel Dillen, plaatsvervan

gend volksvertegenwoordi
ger 

— volksvertegenwoordiger Rei-
mond Mattheyssens. 

Groet namens het arrondisse
ment Mechelen door provin
cieraadslid Ludo Sels en na
mens het arrondissement 
Turnhout door dr jur. Jo Bel-
mans. 
Het Muziekkorps verleent zijn 
medewerking aan deze mee
ting. 

. ^ ^ ^ ^ ^ 

^ 
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De liefhebbers van politieke sensatie hebben deze week 
méér dan hun beurt gekregen : na de mislukte landing op 
Cuba kwam de mislukte Algerijnse opstand. Algerië krijgt el
ders in dit blad een beurt; over Cuba willen we het nog even 
hebben hieronder. 

Een verbolgen lezer liet ons weten dat hij niet kon begrijpen 
hoe wij de verdediging van Castro konden opnemen; de Cu
baanse leider zou, door zijn ongenadig optreden en door zijn 
«verraad aan de revolutie», alle recht op simpatie verbeurd 
hebben. 

We menen dat we ons standpunt terzake reeds herhaaldelijk 
voldoende hebben genuaceerd. Twee weken geleden — kort voor 
de invazie — schreven we dat de zaken op Cuba de laatste tijd 
heel wat minder goed gingen en dat de schuld daarvan bij 
Castro lag. We verwezen daarbij naar de figuur van de Meksi-
kaanse vrij heidsheid Villa, die eveneens een goed revolution-
nair en een slecht regeerder was. Vorige week — op het ogen
blik dat nog niet kon worden voorzien hoe de invazie zou af
lopen — herhaalden we dat Castro zijn middelen niet altijd 
oordeelkundig wist te kiezen en belangrijke flaters heeft be
gaan. We meenden echter te mogen voorspellen dat het Cu
baanse volk ondanks alles aan Castro trouw zou blijven omdat 
het aan hem alles te danken heeft. De voorspelling was juist. 
En ook de « reason why » ! 

We aanvaarden doodeenvoudig niet dat Castro een kom-
munist is. We geven grif toe dat het klaarblijkelijk gemak, 
waarmee hij beschikt over leven en dood van zijn tegenstan
ders, ook ons tegen de borst stuit. Maar deed Batista niet het
zelfde, zonder zich de toorn van het Witte Huis en de wereld op 
de nek te halen ? Castro is aan de macht gekomen ondanks de 
afzijdigheid — de vijandigheid zelfs — van de Cubaanse kom-
munisten. Hij is in sovjiet-vaarwater terecht gekomen op het 
ogenblik dat hij de principes van zijn revolutie in de praktijk 
ging brengen : breken van de Amerikaanse ekonomische ver
drukking. Het antwoord der V.S. was het stopzetten van de 
suikerinvoer. De Cubanen hebben zich gewend tot wie hen sui
ker wou afkopen; dat waren — om voor de hand liggende re
denen — de Sovjets. Het alternatief was • prijsgeven van de 
revolutie en desnoods verrekken van honger. Zeer terecht zegt 
Troch in < De Standaard »dat de Amerikanen, die met de kom-
munist Castro op hun neus lopen, heel wat minder kieskeurig 
zijn wanneer het de (toch nog altijd wat bloederiger) kommu-
nist Tito betreft die jaarlijks meer militaire en ekonomische 
steun van de V.S. ontvangt dan alle Latijns-Amerikaanse re
publieken bijeen. 

Het is deze dubbele moraal die ons tegen de borst stuit. En 
we bedanken voor de fraaie vlag van de «vrijheid», wanneer 
ze alleen moet dienen om een smerige lading te dekken : het 
is oJ. toch wel zonneklaar dat de suikerbaronnen, die weer hun 
vinger in de Cubaanse pap willen hebben, stevig aan de invazie-
kar hebben helpen duwen. Ook ókt is moord : het ronselen en 
opjagen van idealisten en avonturiers voor een avontuur zonder 
uitzicht. Ook wij zouden wensen dat Kennedy volkomen oprecht 
is wanneer hij zegt : « Een te meer doen we beroep op het Gas
tro-regime opdat het zijn banden met de kommunisme zou bre
ken, opdat het zou terugkeren tot het oorspronkelijk doel dat 
zoveel moedige mannen in de sierra Maestra had verenigd en 
opdat het de volkomenheid der Cubaanse revolutie zou herstel
len ». Tot dit herstel zouden de V.S. kunnen bijdragen door het 
prijsgeven van hun poUtiek van ekonomische wurging. 

Het werkelijke drama van Cuba — en dat is de reden 
waarom we nogmaals uitvoerig op Castro zijn teruggekomen — 
wordt uitstekend samengevat door Claude Julien in zijn boek 
< La Revolution Cubaine > : In het begin van 1960 konden de 
onderontwikkelde landen — die zich tegenover de twee Groten 
ongerust voelen — vol hoop naar Cuba opkijken.... In het begin 

•̂an L961 «an men rich de vraag stellen of het kommunisme het 
enig middel is om te ontsnappen aan de kapitalistische greep 
en aan de ellende ». 

De vraag kan gesteld worden aan Castro. Het zou echter 
beschamend en verontrustend zijn, wanneer het Westen niet 
zelf een antwoord had. Ook aan de langste Havana komt wel 
eens een eind; er blijft echter weinig plaats over voor andere 
dmgen. 

Eerst dan nog maar even goed nieuws • in Laos zijn de 
kansen op een bestand flink gestegen sinds de gezamelijke op
roep van Rusland en Engeland. Deze beide landen, die het Ak
koord van Geneve waarborgen, hebben een dringend beroep ge
daan op beide partijen om het vuren te staken. De Pathet Lao 
heeft nog gauw een offensief gestart om straks in een gunstiger 
pozitle aan de konferentietafel te komen. Maar Amerika en 
China schijnen definitief bij te draaien zodat er toch ruime 
kans bestaat dat één der traditionele lastposten van de titel-
paginas gaat verdwijnen. 

27-4-61 

Enige overwinnaar: F.L.N. 

LAATSTE PARA-PUTSCH 
De putsch der opstandige greneralen 

werd reeds enkele tijd verwacht en heeft 
toch nog iedereen verrast. 

Het was londer meer klaar dat een Sa-
lan niet naar Spanje uitgeweken was om 
er de corrida te bestuderen; toen Lagail-
larde tijdens het barrikadenproces even
eens naar Spanje vluchtte, verklaarde hij 
zulks « op bevel » te hebben gedaan. Van
ui t Spanje liepen ontelbare draden over 
de Pyreneën naar Frankrijk en over de 
Middellandse Zee naar Algerië. 

Gedurende de laatste' weken werd door 
de ultras In Frankrijk en Algerië een of
fensief met plastiekbommen Ingezet, dat 
er duidelijk op l>erekend was een psicholo-
gische voorbereiding voor belangrijker ge
beurtenissen te vormen. » 

Dit offensief kende een dramatisch 
hoogtepunt bij de a a n d a g op de burge
meester van Evian. De besprekingen •« 
Evian gingen niet door en redelijkerwijze 
kon verwacht worden dat ook de aktivis-
ten nog even zouden wachten om hun 
kaarten op tafel te gooien. 

Gedurende het weekend werd de grote 
troef dan toch gespeeld. De putsch werd 
uitgevoerd volgens alle regels van Mala-
parte's « Techniek der revolutie » : be
zetting der radiostations, verkeersknoop
punten, vliegpleinen en centrales. 

In de belangrijkste steflen van Algerië 
werden de zenuwcentra lamgelegd door 
de opstandelingen, zodat het de eerste 
uren leek alsof het half miljoen Franse 
soldaten de zijde der rebellen had geko
zen. 

In Frankrijk was men, ondanks Oe 
Gaulle's vcrzekeringfW, verre van gerust. 

Men vreesde, dat ook gedeelten van het 
leger in het moederland en Duitsland 
naar de rebellie zouden overgaan : ken
schetsend in dit verband is het feit dat 
de bcschermingsopdrachten niet werden 
toevertrouwd aan de miUtalren, doch wel 
aan de mobiele rijkswacht. 

De bedoelingen der putschisten waren 
duidelijk; zij wensten een herhaling van 
13 mei 1958, maar in omgekeerde zin. In 
1958 slaagden xe er in de vierde republiek 
ten val te brengen en De Gaulle aan de 
macht te doen komen. 

De generaal echter heeft de verwach. 
tingen, die de voorstanders van een Frans 
Algerië in hem hadden gesteld hoege
naamd niet beantwoord. Het feit echter 
dat hij aan de macht-Awam dank zij de 
ultras schlep een dubbelzinnige toestand 
die te lang Is blijven aanslep<«n. l ' l t die 
dubbelzinnige toestand werd de opstand 
van 24 januari 1960 met LagaiUarde en de 
beruchte Ortiz geboren; uit dezelfde dub
belzinnigheid is ook de huidige putsch ge
sproten. 

De GauUe — die aanvankelijk zeker een 
voorstander was van een Frans Algerië 
kwam al spoedig tot het inzicht dat zelf» 
Frankrijk onmogelijk kon oproeien tegen 
de zin in van de geschiedenis. Hij s 'hrok 
er echter te lang voor terug klare wijn te 
schenken en zo een psichologische schok 
te veroorzaken die hem moest toelaten, 
zijn politiek te voeren met voldoende arm-
rfag. Wol Integendeel scheen hij te ver
wachten dat de tijd wel voor hem zou 
werken. 

Al werkte de tijd dan voor hem. hij had 
«Ich gerust de putsch vati 1958 en 1961 
kunnen besparen. Daartoe %ad het •\"'-
staan, een rechte lijn te trekken en de 
rebellen tijdig onschadelijk te maken. Hij 
verkoos de andere weg : die van de dub
belzinnigheid. Het volstaat, enkele van 
zijn verklaringen — afgelegd binnen het 
verloop van enkele maanden — met elkaar 
te vergelijken : « In heel Algerië is e^ 
slechts één soort Inwoners, zijn er slechts 
des Francais a part entière » — « Er zijn 
In Algerië le.OOO.OeO Fransen met dezelfde 
rechten en dezeVde plichten » — « D e 
pacificatie van Algerië moet er op gericht 
zijn, dit land met lichaam en ziel a m 
Frankriik te binden » — en ieU later dan 
de » autodétennination » en het i< Algerië 
alpérienne ». ~. - , 

Deze politiek, die haar naam niet durfde 
noemen, bood steeds weer de ultras de 
gelegenheid. De Gaulle te bescliuldigen 
van verraad aan zijn opvattingen van de 
vorige maand. 

De psychologische schok is nu uiteinde
lijk geprovokeerd geworden in de dolle 
nacht van zoïidag op maandag, toen De-

T eef Kaïoot, Schltd en Zwoord van Vlaanderen! 

bré de bevolking van Parijs opriep om de 
para's met wandelstokken tegen te hou
den. In die nacht konden de Fransen zich 
naar hartelus te buiten gaan aan het luid. 
ruchtig ritueel dat bij de liefde tot Ma
rianne schijnt te behoren op de <( groot
se » ogenblikken. In deze nacht verschafte 
De Gaulle zich de armslag voor het bre
ken van de putsch en het voeren van zijn 
eigen politiek. 

De rebellie kreeg dan de genadeslag door 
het absoluut negatief antwoord van Ken
nedy op de brief der generaals, door mis
lukkingen zoals die van Mors-el-Kebir en 

door de aarzeling der meeste militairen om 
tot het uiterste te gaan. 

De Gaulle schijnt als grote overwinnaar 
uit het strijdperk te komen. Zijn Alge
rijnse politiek gaat nu waarschijnlijk op 
korte termijn naar rezultaten. 

Maar na de dolle patriottennacht kwam 
de ontnuchtering : Frankrijk blijft even 
verdeeld als tevoren en volgt De Gaulle 
eenvoudig bij gebrek aan beters. Or, zo
als Servan-Schreiber het schreef in L'Ex-
press : « De Gaulle zal Aegerië bevrijden. 
Daarna zal hij Frankrijk bevrijden — de 
dag dat hij heengaat ». 

« Habemus Papam... » — wij hebben eem regering ! Na een 
langdurige dracht en een pijnlijke bevalling is uit het huwelijk 
Lefèvre-Spaak een zeer eigenaardige spruit geboren.; de Grote 
Regering. 

Het loont even de moeite, de geschiedenis der laatste drie 
weken nog eens te doorlopen. Op 6 april, nadat dhr Harmei zijn 
opdracht als informateur had beëindigd zonder er in geslaagd 
te zijn formateur te worden, gelastte de koning Theo Lefèvre 
met het vormen van een regering. Zulks lag volkomen in de lijn 
der verwachtingen; reeds maanden tevoren had Lefèvre uit
drukkelijk zijn kandidatuur voor deze opdracht gesteld en het 
is een publiek geheim dat niemand méér heeft bijgedragen tot 
de val der regering-Eyskens dan de ex-voorzitter van de C.V.P. 
zelf. Het lag daarenboven volkomen in de lijn der verwachtin
gen dat de belangstelling van de formateur dadelijk zou gaan 
in de richting van de socialisten; sinds zijn beruchte «linkse » 
rede te Leuven kon daarover niet de minste twijfel bestaan. 
Het feit dat de liberalen zich op 7 april bereid verklaarden om de 
vroegere koalitie voort te zetten en dat de Luikse christen-de-
mokraten gekant waren tegen een regering « met de revolutio
nairen » wijzigde de zienswijze van de formateur niet in het 
minste. Op 9 april reeds kondigde dhr Lefèvre aan dat er tus
sen de C.V.P. en de socialisten eensgezindheid heerste over de 
belangrijkste sociaal-ekonomische en Vlaams-Waalse proble
men; slechts enkele pnriten van ondergeschikt belang, w.o. de 
amnestie voor stakingsfeiten, dienden nog opgelost te worden. 
Het had er de schijn van dat de formateur de zaken wat wen
ste te rekken om de publieke opinie murw te maken. Inderdaad, 
talrijk waren de brave C.V.P.-ers die niet goed begrepen hoe, 
na een verkiezingsstrijd die in het teken der < orde > had ge
staan, zo vlug een regering met de < scheppers der wanorde » 
kon ineengetimmerd worden, Het mes sneed langs twee kan
ten : de tijd werkte voor de formateur maar ook voor zijn 
vijanden. Op 12 april zetten de Waalse christen-demokraten 
over heel de lijn het offensief tegen Lefèvre-Spaak in en een 
ogenblik scheen het met de < grote > koalitie te zullen mislopen. 
16 april werd een beslissende dag. De formateur meende zelfs 
dat het helemaal was gebeurd en bestelde de pers voor het 
gebruikelijk zegebulletljn. Maar de dag nadien vlotte het weer 
minder goed. De socialisten, die met genoegen hadden vastge
steld hoe Lefèvre zich volkomen in hun richting had vastge-
werkt zodat er voor hem geen wLsseloplosslng meer was, ver
hoogden de prijs voor hun medewerking; de formateur had het 
even heel druk om gauw-gauw de christelijke gemoederen wat 
te bedaren. Op 19 april kwam dat het bericht dat het C.VJ».-
BJS.P.-akkoord volledig klaar was om voorgelegd te worden aan 
de partij-instanties wat twee dagen nadien gebeurde. Het week
end ging nog verloren met de gebruikelijke touwtrekkerij van 
ontgoochelde kandidaat- en would-be-ministers, maar maandag 
dan werd de geboorteakte aan het hekken van het Paleis der 
Natie uitgeplakt en dinsdag trokken de excellenties hun beste 
kleren aan om ten paleize het traditionele glas champagne te 
gaan drinken en om te poseren voor de « historische » fotos. 

Een lange dracht dus en een pijnlijke bevalling. En wat de 
baby betreft : volkomen beneden het normale gewicht en ane-
miek. 

Uit de samenstelling van het nieuwe kabinet blijkt reeds, 
aan welke spanningen het zal onderhevig zijn. Lefèvre zelf 
heeft verklaard dat hij een andere ploeg had gewild. Dat zal 
wel de vrome doch ijdele wens van de meeste formateurs zijn. 
Zelden echter werd een dergelijke heterogene ploeg samenge
steld. De sindikalistische tendenz, die het belangrijkste ken
merk blijft, werd op het laatste ogenblik onder druk van een 
deel der C.VJ". toch nog wat afgezwakt. Een Gilson, een Dequae, 
een Héger, en een Brasseur moeten de opgeschrikte burger ge
ruststellen. Een Merlot aan de linkervleugel is een verzekering 
tegen Renardistische manceuvers en de Vlaams-Waalse tegen
stelling die men heet te overbruggen, wordt geaksentueerd door 
de aanwezigheid zowel van « flaminganten > als wallinganien. 
Om bezuinigingen schijnt de formateur zich niet te hebben be
kreund : er waren nu eenmaal 20 titularissen nodig om tot een 
juiste dozering volgens beproefd Wetstraat-recept te komen. 
^ zijn enkele mutaties die hoogst vermakelijk zijn; zo kan 
-nen zich de /raag .«rtellen »rat P.W. Segers die op Verkeerswe
zen nooit blijk heeft gegeven van veel Initiatief, nu plots op 
landsverdediging gaat doen. 

Van Vlaams standpunt uit is de ploeg zeer onbetrouwbaar. 
De C.V.P.-pers speelt het klaar, 11 < Vlamingen » te tellen, w.o. 
dan een Lefèvre en een Vermeylen. De paar Vlaamsgezinden 
spelens eens te meer voor schommelmeid als adjimct. Bijzonder 
beschamend is de rol waarmee Van Elslande vrede neemt : 
tweede achter de < primus inter pares > Larock. Van een split
sing in kulturele zaken komt zo goed als niets. Een Ministerie 
van het Gezin — in de eerste plaats een Vlaams belang — is er 
helemaal niet. Het wachten is nu op de regeringsverklanng. 
Maar inmiddels blijft het een veeg teken dat van zetelaanpas
sing nog geen spraak was, dat nog geen klare wijn werd ge
schonken over de talentelling, dat in de randgemeenten facili
teiten worden voorzien. 27-4-61 
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I VOLKSVERTEGENWOORDICERS ^ 

Zwarte neon 
Enkele weken gel8den werden PÏ te 

Mechelen zwarte paaseieren geworpen De 
eitjes waren niet bestemd voor de Mechel-
se Jeugd, maar voor de Franstalige rekla-
meboa-den. De politie stelde, volgens de 
kranten, esin onderzoek in naar die eigen
aardige paasklokken 

Wij weten niet wie er gezorgd heelt 
voor die pekeiei-en en dat interesseert ons 
ook niet. Die pekeieren liebben ons toch 
wel een beetje plezier gedaan. Inderdaad, 
zij doen ons terugdenken aan de « Dan
ger de Mort — Levensgevaar » — borden 
langs de spoorrails van voor de oorlog. 
Toen ook kwam ds teerborstel er bij te 
pas om dat Danger de Mort te doen ver
dwijnen. Zo herinner ik me een oude man 
(nu 87 laar) welke eens op zijn eentje en 
In één nacht al die gevaartekens van Has
selt tot Hechtel (= ongeveer 25 km ) heeft 
overschilderd. En .. hil dep<i dat toen nog 
« te voet » ! 

Nu Kunnen wij begrijpen (1) dat m 
Vlaanderen dergelijke tekens geplaatst 
werden door FYanstalige organLsaties Dat 
was vroeger meer dan normaal voor die 
heren Gelukkig zijn de tüden nu wel wat 
veranderd Maar Franstalige opschriften 
vindt men nog bij honderden, neen dui
zenden in onze Vlaams-^ steden en gemeen
ten 

De privé-reklame in Vlaanaeren is er erg 
aan toe Het doet werkelijk pijn wanneer 
msn zijn ogen eens ver open doet Men 
vraagt zich dan af t « Hoe is het toch mo-
gelilk ? » Te Has.selt moet men maar even 
op de Grote Markt gaan staan Men slet 
er dan een reuze lich trek lame boven een 
groot hotel . in het Prans De Nederland
se tekst vindt men ook wel, maar dan 
heel heel klein Wandelt men dan door de 
Demerstraat, drukste handels-straat van 
Has.selt, dan wordt men echt misselijK. Te
recht vraagt men zich dan af • « Zijn we 
niet in een of andere Waalse stad ? » Der-
gelilke toestanden vindt men niet alleen 
te Hasselt, maar ook te Kortrijk, Antwer
pen. G«nt, Keerbergen, enz. 

Het ergste is wel dat we hier de steen 
In onze eigen rulten moeten werpen. Nie
mand anders dan wijzelf dragen hiervoor 
de verantwoordelijkheid Waarom gebrui
ken onze handelaars zo graag een Franse 
f lrmanadln? 'Is 'dat deftiger en fijner? 
Laat MIS niet lachen. Dat was vroeger, om
streeks 1830, mi8s<^ien w«1 Juist. In 1901 
komt een Franse naam ons eerder belache
lijk voor Och, we weten het wel; er zijn 
nog veel zaken die moeten veranderd wor
den in Vlaanderen. Velen zullen zeggen : 
Daar is geduld en tijd voor nodig eerst 
moet er nog een bepaalde oude garde ver 
dwijnen. Dat is gedeeltelijk waar en we 
weten het; de tijd werkt in ons voordeel. 
Maar we ktmnen die tijdslimiet een flink 
stuk Inkorten. Daarvoor is er dtu^ nodig 

Berst en vooral moeten wlJ onze invloed 
doen gelden op al de personen die een 
nieuwe firma willen oprichten in Vlaan
deren. Misschien kan Jwiets wel officieel 
geregeld worden. Vervolgens aandringen 
bij al diegenen welke nog een Franse 
naam boven hun deur hebben hangen op
dat ze, bij een gebeurlijke modernisering, 
ook hun uithangbord in het Nederlands 
souden willen moderniseren Tenslotte, zo
veel mogelijk de verstokte ZMidaars alleen 
laten zitten met hun Franse zonden 

Eer we enkele jaren verder zijn, «>u er 
een merkelijke verandering moeten zicht
baar zijn. Dan zouden er geen pekeieren 
meer moeten gekocht worden, dit laatste 
— helaas — ten nadele van de teerindus
trie D V D B. - Hasselt. 

Niet goed genoeg ? 
Geachte Redaktie, 

Zou iemand me kunnen vertellen ol het 
waar is dat oud-koloniale sistematis gewei
gerd worden door Fabrimetal en con.soor-
t e n ' 

En dat deie boycot zou ingesteld zijn 
omdat de blanken Kongo te vlug verlaten 
hebben in Juli loatsleden ' 

Zijn er dan niet genoeg doden gevallen 
en mensen mishandeld ? 

Le Society Générale is natuurlijk niet 
vies van het bloed dat kl?eft aan de op
brengst van hare Afrikaanse filialen. 

De minister van Afrikaanse Zaken 
heeft mis-schlen reeds de optelling gemaakt 
van het aantal doden, vermisten en mis
handelden ? 

Mis-schien heeft hij nog de tijd niet ge
had ? 

Wees echter gerust, de edele heer zal 
goed slapen, de adel is immers reeds van 
uit de tijd der roofridders aan bloed ge
woon ! X. - Schaarbeek. 

En nu... voorwaarts ! 
Zonder gevaar te lopen In overdrijving 

te vallen mogen wij gerust beweren dat 
26 maart 1961 ren historische datum zal 
blijken te zijn in de geschiedenis van ons 
volk 

28 maart 1961 betekent meer dan een 
zeer aanzienlijke stemmenwinst en zotel-
winst voor de Volk.sunie 

26 maart 1961 betekent de delmitleve 
doorbraak van het Vlaams Nationalisme. 
Definitief en onstuitbaar. Onstuitbaar, 
zoals Partijvoorzitter Van der Bist ver
klaarde voor Zender Brussel « tot dat alle 
Vlaamse problemen opgelost zijn ». 

Eln nu, voorwaarts. Gedaan met alle 
minderwaardigheidskomplexen. Gedaan 
met de scheurpartijenmythe waarin men 
ons jarenlang gestoken heeft Gedaan ook 
met het idee in eigen rangen een « pres-
siuvgroup » te zijn op een bepaalde poili-
tieke partij , op een bepaald deel van de 
openbare opinie. 

Op 28 maart 1961 Is de doorbraak ge
slaagd, en de weg ligt nu wagenwijd open 
voor een zegevierende opmarsj naar het 
doel : HET VEROVEREN LANGS POLI
TIEKE WEG VAN DE VOLSTREKTE 
MEERDERHEID IN VLAANDEREN 

Ik weet dat velen mij voor te optimis
tisch. Ja voor een utopist zullen houden. 
Maar Indien wij voor twee weken voor
speld hadden dat de Volksunie op 26 maart 
5 zetels in de kamer en 2 in de senaat zou 
veroveren, dat ze een senaat^aetel te Aalst 
in de wacht zou slepen, zou men ons dan 
geen utopisten genoemd hebben ? 

De eerste stappen zijn altijd de lastig-
sten Jarenlang bleven wij ter plaatse 
trappen. Jarenlang hield men de massa 
van ons weg met de dooddoener « dat het 
toch maar verloren stemen waren, dat we 
toch geen enkele kans hadden ». Deze pe
riode is nu onherroepelijk afgesloten. Ook 
nu nog zijn er duizenden en duizenden 
kiezers die uit schrik van verloren te stem

men toch nog maar eens het bolletje ach
ter de naam van « een goeda vlaamsgezin-
de kandidaat » van de traditionele partij
en hebben zwart gemaakt. Deze kiezers 
zuUen dat nooit meer doen. Vanaf de voil-
gende verkiezing zullen al deze kiezers de 
Vlaams nationale rangen komen verster
ken. 

Om het resultaat van 26 maart te be
reiken was er nodig, wat Karel Dillen in 
zijn toespraak tol de Antwerpse stadsraad 
noemde « Het mirakel der twintigste 
eeuw ». Dit mirakel is nu geschied. Om 
het in militaire termen uit te drukken : 
een doorbraak van vijftig kilometer breed 
is meestal voldoende om een heel front op 
te rollen. Welnu, nu komt voor ons het 
oprollingswerk 

Vooreerst moet de doorbraak gekonsoli-
deerd worden. Dit hangt af van verschil
lende faktoren Zoals ledereen weet heb
ben nu tal van middenstanders, boeren, 
kolonialen, voor ons gestemd Uit Vlaamse 
overtuiging ? Ja. Maar ook uit mi.snoegd-
heid, tegen het regering.sgeknoei, legen de 
straatrevolutie, of doorgewoon omdat zij 
he* beu waren Omdat zij men.sen naar 
het parlement w -nslen te zenden die hel 
beter zouden doen* « Wij hebben de Volks 
unie krediet geg<'ven » schrijtt Sociaal 
Verweer Aan de Vlaamse Nationale par
lementsleden en senatoren nu te bewijzen 
dal zij het inderdaad beter zullen doen. 
Dit is niet 70 lastiR. als men de kwaliteit 
van onze tegenstrevers afweegt Reeds tij
dens dp vorige legislatuur stak Meesier 
Van der Eist torenhoog boven de door.snee 
vertegenwoordiger van de andere partijen 
uit, hoewel hij er helemaal alleen /.at. en 
langs all» zijden gesaboteerd werd 

C.V.P. 
B.S.P. 
Liberalen 
Kommunis t en 
Volksunie 

WALLONIË 

C.V.P. 
B.S.P, 
Liberalen 
K o m m u n i s t e " 
U.D.B, 
Onafh. 

BRUSSEL 

C.V.P, 
B.S.P. 
Liberalen 
Kommunis t en 
Volksunie 
N. Bew. 
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27 

8 
.3 

23 
32 

5 
15 

1 

11 
10 

4 
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1949 
64 
27 
12 

1 

29 
30 

9 
8 

12 
9 
8 
3 

1950 
68 
28 

7 
1 

27 
37 

7 
5 

13 
12 

6 
1 

1954 

60 
32 
11 

25 
40 

8 
3 

11 
14 

6 
1 
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30 
10 

29 
40 

5 
2 

13 
13 
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1 0 
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Bouw met on* de droom van uw leven I 
Een heerli|k landhuis In een omgeving 
door Uzelf gekozen 

— onze priizen bulten konkurrentie 

— een zeer degellike konstruktte 

— melle en perfekte afwerkinj; 

— een harmonisch geheel 

*•"• " * J ^ ^ 

Voor alle inlichtingen 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.ba. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, 

Desgewenst bezoeken wtf U gr«ag Ihul*. 

Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 

Burelen 9 - 1 2 h 1 4 1 8 h - ook rsterdaf] 

ANTWEWfN, TEL. 33 85 65 

Ditmaal kan men ons niet meer sabote
ren 7oals men hpt toen t"^n 

Van de pres'aties vfln onze vertegen
woordigers zal het dus "fhan^^n of wij 
die kiezers die voor h"' e?-"s1 ons hun 
vertrouwen schorkep hiifven b°linnden 
E- daar twijfelen wil niet anri. rlqt zl1 
h-t ook 7iiiien ve'-''i°pen 

Maar het oorollen van het fo ' i t dat 
/al de taak znn die vanaf hed°n te wach
ten staat aan iedere nrooagand'st aan ie
dere mi'itant aan ^f/fe- lid van rt» nartil. 

ledere arrondissementsleider nnoel zich 
persoonlilk verantwoordelijk achten voor 
de voorult.gani'. voor de organisatie van 
zijn arrondis.=ement. Ieder afdelir'fs'elder, 
ieder wükleider mo=t voor zijn afdeling, 
ziln wijk het/elfde doen. In elk Vlaams 
do-Dje. hoe klein ook in elke stad.swijk 
moet er NU een afdïling van de Volks
unie ongericht worden, waar ze nog niet 
Ijestaat En waar ze reel's bestaat, moet 
zij verder georgan's-'o-r'i en uiteei^ouwd 
worden De m'tt->'<"'hoden zi1n enorm 
groot, het terrein dot hraak ligt is ont
zaglijk. Geeft men er zirh reken,«char) van 
dat -r nu honderden Nitionalisfon die 
tiidelijk uit moedeloosheid de kon m de 
schoot hadden gelegd, een hart onder de 
riem gestoken 1». dat bil evenv^*' de han
den en de vuisten Jeuken om aan de slag 
te gaan ' Velen van hen zullen echter niet 
tot ons komen als wil niet tot hen gaan. 
Wij moeten hen weten t<̂  vinden, hen aan 
het w?rk zetten, hun in<!nannins;en u-ana-
llseren naar de grote Vlaams Nat'onale 
stroom 0<»pn imnrovisahe meer, m'>ar or-
ganL-^lie 

De Volksunie zal groeien tot alle Vlaam
se problemen oogelost zuHen ziin ! Maar 
alle Vlaamse oroblemen zullen slechts een 
oplos,sing vinden als de Vlaams Nationale 
partij de volstrekte meerderheid in Vlaan
deren zal vrovprd hebhen. 

Volstrekte meerderheid ? uitgesloten' 
En waarom ? Heeft bijvoorbeeld de Heer 
Paelinckx het niet klaargespeeld in de be
kende Liberale en Franskiljon.se burcht 
Brasschaat on een enkel" verkiezing met 
DE STERKSTE PARTIJ van deze ge
meente uil de stembus te komen ' En dit 
in een dorp waar een militair kamp zi* 
met meer dan 1200 bewoners, voo'- het 
grootste deel walen. . 

Maar in ontelbare dorpen en dorpjes in 
Vlaanderen zitten mensen te wachten om 
deze werkelilk uitzonderlijke prestatie te 
vernieuwen, ja te overtreffen, want men 
streeft steeds naar beter. 

Volstrekte meerderlieid onmogelijk ? Ja. 
inderdaad onmogelijk als men zeniet ver
langt dan krijgt men ze niet, dat ten
minste hebben we van de C.V.P. kunnen 
leren Indien men echter ergens wil gera
ken, een pl̂ Uite WIL veroveren met taaie 
onbuigzame wil en onafgebroken Inspan
ning ZAL ook deze stelling veroverd wor
den. 

Op ons, en op cms alleen rust de verant
woordelijkheid voor de toekomst van ons 
volk. En het oordeel Vtwi de geschiedenis 
2al temletlgend «IJn indien wij het uur 
van ons volk laten voortijgaan, want dit 
VLVtr «laat slechte éénmaal. 

>/TU «- S4WJ1I..V iüitwerpen. 
.Uiut .1 .>.in.-v,». - ' 

1 

^1 

Destijds liet Theo Lefevre zich als een afgod aanbidden tijden» de school 
»trijd. Nu speelt hij met de vijanden van toen onder ee<n horedje. 

V 
\ 

\ 

Eendrachr maakl machr 
Onlangs werd op een Brusselse school a a n jongrens van ± 

14 j a a r de opdrach t gegeven een opstel te maken , waar in ze vrij 
een eigen « leuze » moch ten verdedigen. 

Treur , o d ie rbaar vader land, w a n t op 31 hoofdstedelingen 
die dit hu iswerk moesten maken , waren er nauwel i jks 2 (zegge 
en schrijve twee) , die onze na t iona le leuze « E e n d r a c h t m a a k t 
m a c h t » de h u n n e noemden ! Twee op 31 ! W a a r zit h e t pa t r i o -
t isch bewustzijn van onze Brusselse jeugd ? Of zouden zij op 
14-jarige leeftijd ook reeds gevoeld hebben da t er iets h a p e r t 
te Brussel me t deze leuze ? 

En dan moet U nog bedenken, da t de twee wit te raven, die 
onze na t iona le slogan als onderwerp kozen, op de zelfde bank 
za ten ! Dus zal de ene waarschi jnl i jk zijn inspi ra t ie bij de a n 
dere gezocht hebben (zoals h e t t rouwens door de leuze w a a r 
van sprake word t a a n g e r a d e n ! ) . Nuch te r bekeken blijft er dus 
nog slechts één (zegge en schri jve 1) over, die a a n deze Een
d r a c h t heeft gedacht . 

Misschien k a n m e n de bedenking m a k e n me t de woorden 
van de bijbel : « terwille van één rech tvaard ige zal de ganse 
s tad gespaard worden ! ». 

Wij moe ten U ech te r nogmaa l s te leurstel len, w a n t in dit 
éne opstel wordt n ie t geplei t voor e e n d r a c h t onder aJle Belgen, 
m a a r voor e e n d r a c h t onder a l le . . . voetbalspelers ï Hoe diep is 
onze na t iona le slagzin gezonken, tenzi j men , s a m e n m e t de 
C V P . , zou a a n n e m e n d a t alle Belgen voetbalspelers zi jn. 

EUe. 

^ i M M M M M M M M M M M i M 
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ANTWERPEN 
DIENSTBETOON 

ledore tweede vrijdag der maand te 
20 uur in he' lokaal « Peter Benoit » 
Frankrijklei 13, Antwerpen. 

BRUGGE 
Plakkers- en Militantenbanket 

Als slot van de vele nachten in de 
verkiezingsperiode verzamelden ó<. zeer 
talrijke plakkers en militanten van ons 
arrondissement te Blankenberge op vrij-
flag 14 april in « Oberbayem ». 

Ditmaal echter was het om, na een sma-
Kelijk mossel-met-friten banket, tussen pot 
en. pint en In gezellig samenzijn de tal-
lijke nachelijke en andere tochten her te 
beleven. 

Talrijke Blankenbergenajen hadden er 
aan grehotiden eens nader Kennis te ma
ken met diegenen die door hun geestdrif
tige medewerking de zege van de VOLKS
UNIE hielpen bewerkstelligen. 

Overwinnings- en dansfeest een over
donderend succes. 

De paar mensen die mderdaad de kop
pen bijeenstaken en dit feest planden heb
ben het nooit Kunnen diomen. Het was 
waarlijk formidabel : de schenkzaal van 
de Stadsschouwburg te Brugge puilde jit 
van de massa 

Dit eerste na-oorlogs vlaams-nationaal 
feest, ter viering van de ov<'rwinning van 
de VOLKSUNIE, is zeker in het arrondis
sement Brugge de inzet geweest van een 
nog meer aktieve werking. 

Vlaamse Dans- en Gezelschapsavond : 
De tiketten dragende volgende nummers 

en hebbend volgende kleur geven recht op 
een mooie verrassing welke af te halen is 
bij de arr.-voorzitter van de V.U.-Brugge, 
Verbrand Nieuwland 25, Brugge : 
Oranje Rose Geel Wit Paars Grijs 

13H 39X 36 16A 61A 05H 
14B 35U 49A 31B 37B 3A 
81A 47A 99A 68 
83A 24U 71 
26U 46S 
08H 20 
97A 75U 
94H 07A 
67K 48A 

45A 
Uit«rpt€ datum van afhsling 15-5-1961 

SOCIAAL 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 

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 

GELD 
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 bezoek . 

Wie In LEUVEN 

BIERKELDER niet bezocht, 
w » in LEUVEN niat 

Oude Markt 22 
U onze bterkelder 

Algemeen agent voor België : 

ABTS 
STEENV/EG OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

DENDERLEEUW 
Een aantal dinamlsche jongeren kwsr 

men onze rangen vervoegen. Het leden
aantal en de lezersschaar neemt stelsel
matig uitbreiding 

De verantwoordelijkheden rusten nu op 
jongere schouders 

Tijdens de vergadering van 22 april 
werd het bestuur verkozen : 

Blom M., De Metsenaere W., Goessens 
A., Lievens A., Van Cotthem J , Van Der 
Weeën J , Wijnant P, 

Nieuwe jonge elementen, die willen 
medewerken aan de ontvoogdingsstrijd 
van ons volk, zijn steeds welkom in ons 
midden 

DENDERMONDE 
Arr. Dendermonde, nodigt U, uw fami

lie en vrienden uit tot ons Overwinnings
bal ten voordele van de Sociale Dienst 
van de Volksunie, op zaterdag 29 april 
1961 te 21 uur, in de Vlaamse Schouw
burg, Peperstraat te Hamme. 

Het Vlaams orkest « WITTEBROODT-
LEDE » leidt ten dans 

De aanwezigheid van de Oost-Vlaamse 
verkozenen werd ons verzekerd. 

Inkom - Steunkaart van 20 P. 

DILBEEK 
De volledige propagandistenploeg verge

zeld van hun dames vierden verleden za
terdag de overwinning t«n huize van Ar-
chitekt en Mw. De Coster, die zich als een 
schitterend gastheer en gastvrouw» ont.-
popten. 

De verkiezingsovei winning als dusdanig 
werd gevierd, maar tevens werd menig 
glaasje geledigd op de schitterende zege 
behaald door onze propagandisten in de 
straten van Dilbeek, de nacht en de mor
gen van de verkiezingen. 

EISDEN 
De werkgroep Maasland kwam samen 

te Eisden. Ook thans weer was er een af
vaardiging uit Overmaas onder leiding van 
d? dinamische werker Jozef Ernst Beslist 
werd zes ondei af delingen op te richten : 
de werkgroepen Overmaas, Lanaken, Eis-
den-Mechelen-aan-de-Maas, Dilzen, Maas
eik en Neeroeteren. De eerste weken werk 
brachten een 20 lal nieuwe abonnementen 
op. die onmiddellijk aan de aanwezige 
Limburgse voorzitter, Wim Jorissen over
handigd werden. De volgend? vergadering 
van de werkgroep Maasland werd vastge
steld OD 7onda« 7 met te 10 uur te Els-
den 

Voor woensdag 17 mei te 20 uur wordt 
in het hotel « De Valk » Oude baan te 
Eisden een vooilichtingsvergadermg voor
zien onder voorzitterscliap v»n Wim Joris-
.sen waarop onze volksvertegenwoordigers 
Pi-ans van der Eist en Leo Wout.e-rs het 
woord zullen voeren. 

GENT 
Dr. BORMS HERDACHT 

Op 17 e>pnl werd te Gent Au
gust Borms herdacht. Om 9 uur werd een 
plechtige herdenkingsmisopgedragen. Tal
rijke Gentenaars hadden er aan gehecht 
deze H. Mis bij te wonen. 

Nadien had in de zaal Roeland een her-
innenngsvergad^ring pdaats. 

Hier hield de Bormskenner Karel Dillen 
een schitterende toe^ raak . 

We danken kameraad DiUen hartelijk 
voor deze prachtige uiteenzeting. Volks
vertegenwoordiger Leo Wouters vertolkte 
nadien nog ds houding, die de Volksunie 
inzake het amnestievraagstuk de eerst
volgende maanden aannemen zal. 
TURNEN 

Iedere dinsdag om 20 uur tumoefening 
in de grote zaal Roeland. Alle jonge lui 
zijn welkom. 

GENT-EEKLO 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Inschrijvingen en Inlichtingen : 
alleen op volgende adressen : 
Tak Deinze : 

Mevr. Onderbeke Maurits, A. Van Eeck-
hautstraat , 45, Deinze. 
Tak Aalter : 

Van de Kerckhove Omer, Brugstraat, 3, 
Aalter. 
Tak Merelbeke : 

Huyghe Robert, Gaveresteenweg, 92, Me
relbeke. 
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I Zetelfabriek Boterberg | 
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Tak Gent : 
1. Thienpont Armand, Th. de Jaeger

straat, 11, Gentbrugge; 
2. Vlaams Huls ROELAND, Korte Kruis

straat, 3, Gent. 
Iedere vrijdagavond van 19 tot 20 u. 

HASSELT 
Verleden zaterdag werd, onder voorzit

terschap van ons provincieraadslid Joris 
Degraeve, door de plaatselijke afdeling 
Hasselt de basis gelegd voor een meer ge
organiseerde werking op kantonaal vlak. 
Een twintigtal aanwezigen waaronder ver
scheidene nieuwe en zeer beloftevolle ele
menten namen deel aan de besprekingen. 

Allen waren vast t)esloten de propagan
da en de uitbouw met volle inzet door te 
zetten. 

Ben hele reeks nieuwe leden werden ti j
dens de afgelopen week aangeworven en 
dit schijnt nog maar een begin te zijn. 

We herhalen hier nogmaals dat nieuwe 
.sympathisanten en werkers steeds welkom 
zijn. Zij kunnen zich aanmelden bij een 
onzer bestuursleden of propagandisten 
waarna ze automatisch zullen uitgenodigd 
word"^n op onze werkvei-gaderingen. 

KALMTHOUT 
Op zaterdag 8 april vierde de Volks

unie-afdeling van Kalmthout de overwin
ning van 26 maar t De plakkers en adre.^ 
senschrijvers die wekenlang in de bres 
hadden gestaan. met hun echtge
noten — in totaal een 25 man — waren 
aanwezig samen met Reimond MAT-
THEYSSENS. arr. voorzitter en n'p'iwge-
kozen vollcsvert?genwoordiger 

R Mattheyssëns gaf een korte uiteen
zetting over de verkiezingsresultaten, hun 
betekenis en de mogelijkheden die er in 
liggen op provinciaal en nationaal vlak 

Als we bedenken dat in het kanton 
Brecht het stemmenpercentage voor de 
Kamer van 2,05 op 4,96 werd gebracht, 
welk resultaat in ruime mate aan het 
werk der afdeling Kalmthout te danken 
is. dan mogen we besluiten dat deae jon
gens niet ten ojirechte hebben gevierd Ze 
zijn ten andere ernstig van plan dat stem
menaantal m 19<!5 t.e verdubbelen. 

KORTRIJK 
Ook in de Leiestreek is de katakombon-

tijd voor goed achter de rug In afwach
ting dat een geschikt Volksunielokaal 
wordt gevonden werd op 15-4-61 een be
perkte vergadering gehouden In de wo
ning van een vriend te B'ssegem. Dhr Ju
les Gadeyne. lijstaanvoerder van het ar
rondissement bracht verslag mt over de 
voorbije werkzaamheden en de gwistige 
kentering die bij de verkiezingen in h'H. 
Kor ' rükse werd waargenomen. 

Kortrijk staat in de bres. Onze kracht 
is de Jeugd Weldra zal men onze kol»x)r-
tageploegen OD de w:;gen zien 

Dr. De Vo'der, die er aan hechtte op 
dez/C kontaktavond aanwezig te zijn ^ r a k 
over de werking in de andere Wes'vlaamse 
arrondissementen en iieloofde Kortrijk 
zijn daaawerkelijke steun. 

Op zondag 30 april wordt overgegaan 
tot de samenstelling van het bestuur daar 
verscheidene vooraanstaande personali
teiten uit ambtsbezigheden niet konden 
aanwezig zijn. Een weinig gaduld... het 
wordt voor alle Vlaams Nationalisten heel 
zeker een aangename verrassing en een 
stimulans. 

LIER 
De werkgroepen voor de kantcms Lier 

en Heist-op-den-Berg zullen gezamenlijk 
vergaderen op zaterdag 29 april te 18 U. 30 
te Lier. 

Inlichtingen bij Remi Maes, Michel Ver-
l indïn of Bouwens te Lier, bij Lode van 
Dessel te Nljlen of bij Luyten te BerlaM-. 
Onzp voorzitter voor de provincie Ant
werpen, Rudi van der Paal. zal de bijeen
komst bijwonen. 

MECHELEN 
Het arrondissementeel bestuur Mechelen 

heeft de verhoging van haar stemmenasm-
tal van 6.270 naar 11.671 op een gezellig 
onderonsje met kandidaten en propagan-
disten gevierd. Het scenario stak goed in 
elkaar. Het woord werd gevoa-rd door voor
zitter Ir Oskar Renard, door Wim Joris
sen en door Ward Rolus provincieraads
lid. De zaal van het Beffershof puilde uit 
van het volk. Onze algemene organisatie
leider en pyas aangestelde voorzitter van 
de provincie Antwerpen. Rudi van der 
Paal, heeft met eigen ogen kunnen zien 
hoe Mechelen op een paar maanden tijd 
veranderd 1."=. 

i 
I ' 

Ot gepast voor inmaak DORT I 

riet Witte Paard 
WANDELINGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Pauend en aangenaam lokaal 
voof vergaderingen en klub». 

Bette dranken 
l*gen matige prljien 

. . . . 

• • • . 

Alleenverdeier : = 

Engel & C° I 
= Eigen produktle 
= Uitgebreid gamma 
= Aan huil geleverd 
S Protpektu» 
S ep verzoek 

1 Voor leden 
1 en abonnees 
i Volkiunie t 

^mnMHRlSttlt! 

MORTSEL 
Wij doen langs deze weg een oproep tot 

de onbekende plakkers en schilders die 
tijdens de verkiezingsperiode zijn aktief 
geweest 

Mogen wij er hun aan herinneren dat 
wij om de maand vergaderen en dit in 
princiep elke derde maandag cm 20 uur 30 
In de « Ardeense Jager ». 

Wij verwachten hen. 

In verhouding met het abonnentenaan-
tal is het ledenaantal nog te gering 

Wanneer onze aktieve leden kortelings 
een bezoek zullen brengen aan de abonnen-
ten voor ledenwerving, mogen wiJ hun dan 
vragen ze te ontvangen zoals het VI Na
tionalisten hoort. Deze werving is drin
gend noodzakelijk voor de verdere uitlxrjw 
van onze partij . 

Lidmaatschapskaart van de « Volksunie » 
bezitten wordt een EREKWESTIE. 

Steunt daarom allen nu meer dan ooit, 
onze aktie. Vlaanderen ten bate l 

NEERPELT 
Te Neerpelt vergaderde onder voorzit

terschap van Jef van Baelen en in aan
wezigheid van de algemene sekretaris Wim 
Jorissen de werkgroep van de kantons 
Neerpelt en Peer. 

Voortaan zullen die werkgroepen elke 
derde zaterdag van de maand verga<leren. 

Een plan werd vooropgeze' om in de 
voornaamste gemeenten van belde kan
tons plaatselijke werkgroepen In het le
ven te roepen om leden- en abonnemen
tenaantal nog sterker op te drijven René 
Evers werd aangesteld tot sekretaris-koör-
dinator Hij zal tevens de leiding van het 
dienstbetoon op zich nemen. 

ZONHOVEN 
De nieuwe kern Zonhoven is goed ge

start. Onder leiding van onze lijstaan-
aanvoerder voor de .senaat dhr Alfons 
Jeurlssen is ze In zeer go^de handen. Voor
zeker zal er zich in de nabije toekomst 
ren stevige actie ontwikkelen in deze gouw 
waar we tot heden nog geen bizondere 
werking hebben gehad 

Dat d? werking verzorgd is bewijst het 
feit dat er reeds tal van nieuwe abonne. 
.menten en leden werden binnengestuurd. 

WOLVERTEM 
Onze kantonnale kandidaten de heren 

Vandenbrande Frans. Van Dooren Frans, 
Public Frans en mevrouw De Wit Rosa, 
echtgenot.; Vandersickel Marcel, die de 
doorbraak en de overwinning van de 
Volksunie in het arrondissement Brussel 
h e b b ^ helpen verwezenlijken, zullen op 
passende wij/e gehuldigd wo»den op d« 
Orote Volksvergadering die op zaterdag 
6 m?l as. , om 20 u.. te Mefse zal gehou
den worden. Volk.svertegenwoordiger Mr 
Daniel Deconinck zal op dc/e vergade
ring aanwezig zijn evenals het arrondis
sementeel beMamr. 

Wij doen een warm^^ t^roep aan alle 
propagandisten, simpatisanten, kiezers en 
kiezeressen om aanwezig te zijn op deze 
vergad^-ring. De avMid wordt besloten 
met een gezellig samenzijn. 

* School-

^ Bureel- en 

* Terrasmeubelen 

TEL (053) 225.60 | s f , AMANDSBERG 
Alhier overleed olotsellng op 16 april de 

heer Raymond Olauwaert. De Volksunie 
biedt aan rftn familie en vooral aan zijn 
kinderen .JaKfltoe en Dries, haar kriaté-
lijke deelneming aan. 

S p e c i a l e m o d e l l e n o p a a n v r a a g 

A. JEURISSEN • 

CLOOSTERMANS & ZONEN 
Z O N H O V E N Te l : ( O U ) 132.31 

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

70EKERTJ 
Juffr. goed voork. iilgcm. ontw. zocKi 

dringend betrekking als assistente bij dok
ter - specialist (jaren praktijk), bureelwerl' 
of verkoop, beide landstalen kennend. Sch; 
bur. blad B.N 

Vlaams vooruilstr. Juffr. algem. opleid, 
jaren ervaring, zoekt ixjtrekking als assist, 
radiograf - sekietaresse of eventueel ver
koop. Schrijven bur. blad. B.L. 

Dame wil thui.swacht houden alle dagen 
uitgenomen woendag (25 F per uur) . 
Schrijven Mevr. Huyghe, Tunnelplaats 10, 
Antwerpen. 

Werkloze, gedipl. kleennaker zo3kt 
plaats als verkoper - halve bediende - 2 ta
lig - toezicht, school of kindertehuis. Schr. 
blad V.D.B. 

GEVRAAGD : goede bfkwame slena-
dakt. en bekw.dakt. voor faktuurdienst 
Ned. - Fr. Schrijven met refer, en curr. 
vitae. A.E.A bureel blad. 

Wij zoeken Volksunie-kameraad voor 
verkoop van Lampekapp>en en Lampslan
daarden - Provincie Antwerpen. Mooi arti
kel - prettige samenwerking - goede voor
waarden. Schrijven Lampekappen, 
Groenstraat 56, Vi'voorde 

Gezocht als bijverdien.ste : thuiswerk 
(schrijfwerk, licht handwerk of de;-g,) 
Schr bureel blad : D.V.S. 

Gevraagd : Krisielijke, vlaamsvoelfnde 
dienstmeid, voor huishoudelijk werk in 
kroostrijk gezin Geniet familieleven Goed 
loon Hulp van werkvrouw Zich wenden : 
Siattonsiraat. 4. Meuleljeke 

DAME wil Uiuiswacht houden op zat., 
zond., maand, en woensd. (25 k 35 fr per 
uur). Schr. Mevr DPVOS, Eikhove 11, Bos
voorde 'Br 171 

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

Oud-Koloniaal 38 jaar Oude Hum. vijf ta
len (nederlands fraDs. dtJlla en spaans) 
zóel!friStó,t̂  iW%fm(ë^^p9njs8else ag-
glotn^raffê. ' üeè r ï handelsvértegenw. of 
verzekering 

Schrijven blad letters GiR F . ' 

'o'Si.'*'' I^ortier-telefonist, vlertalig, dactyio, 56 ] . 
zoekt werk Schrijven blad : D.O. 81. 

DAMESROKKEN - vraagt eerlijke en 
goedgelegen depothouders In Vlaamse pro
vincies Schrijvm bureel blad 

1) Heer, flink voorkomen, handelsonder
vinding zoekt betrekking in Vlaamse on
derneming, textiel of scheikimdig bedrijf 
ook verkoop. In bezit van wagen. Offerten 
aan Volksimie nr 281 

2) Te huur of te koop - Koekelberg, han
dels- en opbrengsthuis, voordelige prijs, 4 
verdiepingen, twee grote uitstalramen, 12 
mt voorgevel, volledig onderkelderd, aan
vragen aan Volk.sunie nr 282. 

Labo voor KLEURFOTO t« BRUSSEL 
(ZUID) zoekt : 

1) Prima kracht laborante (met vak-
kermis) ; 

2) Jongeman, vertrouwd met stadsver
keer, beide landstalen behoorlijk sprekend 
om ophaaldlenst met scooter en auto te 
verzekeren. 6 dagen week Vaste betrek
kingen. Aanb. onder nr 15 

Gevraagd, dienstmeisje in VI. Kat. gezi, 
met kinderen. Aangename werkkring Aan
melden of schrijven : MoUet. Tumlioutce-
baan 295 - Deume-Antwerpen. 

Jonge Middenstander met humanlora-
oplelding; reeds praktijk van alle bureel-
werk, boekt pas.sende administrative be
trekking in Midden of Oost-Limburg (geen 
buitendienst!. Adres bur. bl. 

Gevraagd vr Bru.'^el (centrumi gozln 
huisbew 

Zaak biedt werkgelegenheid vooi n a n . 
.Schrijven bur?el blad : VV.B. 

Lasser. Bijz. praktijk zoekt betrekking. 
Jong ervaren element Schr Bur. blad 
J O . B 
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p£Rssp;eGeL 
Brief vatieWh 

SocialisI 

YOLKSGAZET 
De « Volksgazet » gaat thans ook al veel 

vaker Vlaanderen en Wallonië vergelijken. 
Zij wU klaarblijkelijk de C.V.P. kranten 
niets toegeven ; 

« In de Belgische Socialistische Part i j 
neemt het aandeel van de Vlamingen bij 
iedere verkiezing toe. De volksraadpleging 
van 26 maar t 1961 heeft hierop geen uit
zondering gemaakt. 

Wanneer men de socialistische resultei-
ten in de vier Vlaamse provincies plus het 
arrondissement Leuven samentelt, bekomt 
men volgende uitslag : 

Antwerpen 284.065 
Oost-Vlaanderen 216.063 
West-Vlaanderen 186 558 
Limburg 51.399 
Arr. Leuven 62.498 

Totaal : 800.583 

Voor de provincie Antwerpen betekent 
dit 34,08 % van de geldig ultgebraohbe 
stemmen, voor Oost-Vlaanderen 21.19 %, 
voor West-Vlaanderen 30,18 %, vooi- Lim
burg 19,04 % en voor het arrondissement 
Leuven 30,46 %. 

Stedt men hier tegenover de stemmen 
die de B.S.P. behaalde in de vier Waalse 
provincies plus het arrondissement Nijvel, 
dan wordt onderstaand totaal bereikt : 

Henegouwen 350.761 
Luik 269 710 
Namen 88 528 
Luxemburg 36.664 
Arr. Nijvel 57.179 

Totaal ; 802.842 
De percenten zijn echter gevoelig ho

ger dan in Vlaanderen : Henegouwen 
49.83 %, Luik 46,83 %, Namen 42,17 %, 
Luxemburg 30,31 % en Nijvel 48.20 %. 

Tussen deze « zuiver Vlaamse » en « zui
ver WaaJse » arrondissementen ligt Brus
sel, met 329 981 soc. stemmen, of 39.26 %. 

Ken eerste vaststelling is, dat geen en
kels andere Belgische partij een even har
monische verdeling van haar stemmencij-
fer bezit als de B.S.P. 

Men vergelijke ' slechts : 
C.V.P. 

Vlaamse pi-ovinoles plus Leuven 1.372.908 
Waalse provincies % pkis iNiijvtl '535 302 
Arr. Brussel 274.568 

Liberale partij 
Vlaamse provincies plus Leuven 313 118 
Waalse provincies plus Nijvel 203.321 
Arr, Brussel - 131.984 

Communistische parti j . A i ^ 
Vlaamse provincies plus Letrven 26.194 
Waalse provincies fjus Nijvel 109.937 
Arr. Brussel 26.107 

De Vlaamse Volksunie behaalt vanzelf
sprekend al haar stemmen (182.422) in de 
Vlaamse provincies, op 21.099 na, die zij 
In het arr. Brussel vindt. 

Onnodig verder 'ilt te pluizen : de C.V.P. 
Is bijna voor de 2/3 van haar stemmen een 
Vlaamse parti j , de liberale voor bijna 1/4 
een Brusselse (1/3 wat de mandaten be
treft) en ds coimmunistische voor meer 
dan 2/3 een "Vaalse. 

Hoeveel evenwichtiger aijn de socialisti
sche stemmen verdeeld : 41,44 % in bet 
Vlaamse land, 41,62 % in de Waalse pro-
.tacies, -7,04 X> M aet «rrondisement 
BrusseL » 

DE RODE VAAN 
(14-4-61) 
Ontwerp voor een demokratlsche regeling 

van de Vlaams-Waalse betrekkingen 
(Rezoiutie van het C.K. vin de K.PB.) 
Het Oetitraal Komitee van de K.P.B., 

bijeengekomen op 8 en 9 april 1961, stelt 
vast dat de Vlaamse-Waalse betrekkingen 
één van de problemen uitmaken, welke 
van de nieuwe Kamers een dringende op
lossing vereisen. 

Het totaal in gebreke blijven in dit op
zicht van de regering Eyskens en haar 
meerderheid leidde er Inderdaad toe, dat 
ook op dit gebied België op een krizLspunt 
is beland. 

Diezelfde meerderheid draagt er de ver-
antwoordelLlkheid voor, dat het huidige 
Parlement geen opdracht kreeg tot her
ziening van de Grondwet in federalistische 
zin, 7X>alj; nochtans was voorgesteld door 
de kommunistlschs groep, voor de ontbln-
3ing van de Xamers. 

Het C.K geeft dan ook opdracht aan de 
nieuwe, versterkte kommimistlsche Parle-
inentfjgroeD : 

1. Onnleuw de voorstellen in '̂ e dienen 
toi herziening van de Grondwet die wa-

.nhouden : a) de opriching van twee ver
kozen Gewe'ïtelilkP Raden, één voor Vlaan
deren en één voor Wallonië, met milme 
bevoegdheden op ekonomisch, sociaal en 
kultureel terrein en het verlenen van een 
speciaal statuut voor de Brusselse agglo
meratie: b) automatisch aanpassing van 
het aantal zetels in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers, aan de cijfers van de 
bevolking van elk Gewest en toepassing 
van de nationale apparentering; c) het 
vervangen van de huidige Senaat door een 
Paritaire Kamer der Gewesten waarvan de 
bevoegdheden door de grondwet zullen 
worden bepaald; 

2. Ben di-lngend wetsvoorstel neer te 
leggen, tot voorlopige regeling van een 
-eeks problemen, m afwachting dat de 
Grondwetsherziening kan worden doorge
voerd : 

a) Oprichten van twee eentalige gebie
den, Vlaanderen en Wallonië, en van één 
tweetalig gebied, de Brusselse agglomewu-
tle, met vastleggen van de taalgrens en 
rekening houdend met zekere gemeenten 
met beschermde minderheid; 

b) Verbetering van de taalwetten van 
1932 en uitbreiding tot het bedrijfsleven 
van alle bepalingen inzake het gebruik van 
de streektaal die gelden in de openbare 
t>esturen; 

c) Toekennen aan de Brusselse agglome
ratie, van een werkelijk tweetalig s ta tuut 
o.m, door het uitbreiden tot de gemeente
besturen van de bepalingen inzake gebruik 
der talen geldend, voor de centrale en pro
vinciale besturen en door een systemati
sche ontwikkeling in alle gemeenten van 
het officiële scholennet in elk van belde 
landstalen; 

d) Oprichten van twee voorlopige Ge
westelijke Raden met ruime raadplegende 
bevoegdheden op ekonomisch, sociaal en 
kultureel gebied in afwachting van de her
ziening van de grondwet: 

3. Aan te di'ingen op de doorvoering in 
1961 van de reeds al te lang uitgestelde 
algemene volkstelling voor het verzamelen 
van de voor het land onontbeerlijke de
mografische, ekonomlsclie en sociale gege
vens. 

Het C.K. is van oorde»! dat deze voor
stellen alle voorstanders van een demo
kratlsche regeling van de Vlaams-Waalse 
tietrekkingen, zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië in de gelegenheid zullen stellen 
om hun krachten te bundelen en het ver
zet van de geldmachten tegen elke rede
lijke oplossing te braken. 

NIEUWE GIDS 

i 

(21-4-61). 
Begint het met een Vlaamse capitulatie? 
« Wij hebben voor enkele dagen een echo 

gegeven van de redenen die van Vlaamse 
zijde pleiten voor de benoeming van een 
Vlaamse C.V.P.-parlementair aan het 
hoofd van Kamer of Senaat. 

Uit de vele reacties die we daarop moch
ten ontvangen, blijkt inderdaad dat er in 
de Vlaamse opinie een zekere beroering ts 
en men er de vraag stelt of de Vlaamse 
C.V.P.-iiarletnentairen andermaal zullen ca
pituleren *<*>r de Walen en de FranstaHge 
Brusselaars , 

Het gaat hier om een van die beginsel
kwesties die veel verder reiken dan de per
sonen en waarvoor het Vlaamse gemoed. 
vooral sinds de Volksunie-overwinning, 
in beroering is. 

Het is of de Vlaamse C.V.P.-leden er 
alles op willen zetten opdat de verkozene 
van de Volksunie te Brussel De Coninck 
morgen met twee of drie nieuwe collega's 
naar de Kamer zou komen. En men ver-
gete bovendien ook niet da t een van de 
meest actieve en edelmoedige Vlaamse strij
ders op de C.V.P.-lijst te Brussel, de h . 
Leo Lindemans, In het zand heeft get>e-
ten door de stwnmen van de Pransspre-
kenden die op Saintraint werden uitge-
bi^acht. 

Wat « De Brusselse Post » noemt c het 
schandaal der 250.000 niet vertegenwoor
digde Vlamingen » raag niet gevolgd wor-
uen door een tweede schandaal waarvoor 
alle Vlaamse verkozenen van de C.V.P. de 
verantwoordelijkheid zouden dragen, tot 
grote vreugde van de Volksunie. » 

BELANG VAN LIMBURG 
(13-4-61). 
Valt de C.VJP. uiteen ? 

« Zowel de socialisten als de liberalen ma
ken sluwe politieke speculaties. 

De socialisten zoeken het christelijk syn-
dlfcallsme als bondgenoot te krijgen, in af
wachting dat deze opgeslorpt worden In 
een travailUstlsche meerderheid van de 
loontrekkende wereld : de liberalen daar
entegen zien In dit mogelijk travalUlstisch 
experiment een geschikte kans, om de li
berale partij tot de mggegraat te maken 
van een konservatieve partij , die de zelf
standigen, de burgerij en de kadermensen 
zou aantrekken, en die hoopt binnen ette
lijke Jaren sukses te halen uit een alge
meen « tolle » van het land tegen een 
hoop doktrlnaire para-marxistische expe
rimenten. » 

LINKS 
tl5-4-bl). 
Samenwerken met de Walen. 

. In d« socialistische nrbeidersbeweartng 
neooen de Vlaamse proDiemen al te wei
nig belangstelling verkregen. Het wordt 
nu werkelijk hoogtijd aan deze vraag
stukken de aandacht te besteden die zij 
verdienen. Steeds weer lopïn de Vlaamse 
socialisten de gebeurtenissen achterna. Is 
het niet Ijetreurenswaardig dat er nog al
tijd geen Vlaams Socialistisch Congres 
werd gehouden ? Wanneer gaan de ver
antwoorden Iken onzer beweging hiertoe 
de moed opbrengen ? Een dergelijk con
gres zou zeker meer klaarte kunnen bren
gen en mogelijke maneuvers van de con
servatieve rechterzijde die ons steeds van 
de werkelijke oplossingen afbrengen, kun
nen Indijken. 

De mogelijkheden tot overeenkomst tus . 
dtn Vlamingen en Walen zijn groter dan 
sedert vele jaren. Die kans mag ons niet 
ontglippen, » 

De worm zit er in! 
Met belangstelling volgde ik de 

artikelen over het Socialisme, welke 
in uw nummers verschenen. 

Mijn grootvader was een pionier 
van het socialisme in Vilvoorde 
Getroffen door de ellende van de 
arbeiders wierp hij zich volledig in 
de strijd. Mijn vader deed dat 
evenzeer, maar hij was vooral ge
troffen door het onrecht, waar
onder de Vlaamse arbeiders gebukt 
gingen. Vilvoorde beleefde, zo ver
telde hij mij, heerlijke dagen. Gans 
de fiere bevolking betoogde er voor 
de rechten van de kinderen van het 
Vlaamse volk om ook In het Neder
lands de hoogste studies te kunnen 
doen. 

Voor mij is er echter in het So
cialisme niets meer overgebleven. 
Het heeft lang geduurd vooraleer 
ik dat alles zo duidelijk besefte, 
maar het toeval wil dat de balda-
digheden van september 1944 mij 
zeer duidelijk v(x)r de geest staan. 

Ik was oud genoeg om mij af te 
vragen met welk recht een bende 
nietsnutten, die door een louter 
toeval een bewijs van weerstander 
In hun handen gestopt kregen, hui
zen mochten plunderen en meestal 
brave — want ik kende ze al te 
goed ! — mensen mochten lastig 
vallen. 

Toen — en toen veel meer dan 
onder de oorlog — werd er ver
raad gepleegd in ons land. Verraad 
werd er gepleegd tegen onze men
sen door de verantwoordelijken 
uit alle partijen. 

Wat mij pijnlijk trof was het feit 
dat ook s(x;iallstische leiders faal
den, dat ze toelieten dat de volks
woede door het schorremorrie werd 
misbruikt. 

Dat betekende voor mij de eerste 
schok. Al ouder wordende heb ik 
steeds beter en beter ontdekt dat 
ik het geluk niet meer zou kunnen 
smaken dat mijn grootvader en 
mijn vader hadden gesmaakt : wer
ken In de socialistische partij voor 
een goede zaak. Ik zag vele zonen 
profiteren van de idealistische 
strijd van hun vader; ik zag het 
socialisme gunsten uitdelen en 
nieuwe rijken maken, die geen zier 
beter waren dan de rijken, waar
tegen hun ouders streden. 

Mijn vertrouwen kreeg de genade-
klop, toen het socialisme door mid
del van een zekere Reynders van 
Antwerpen openlijk stelling nam 
tegen amnestie. 

Ik vereenzelvig het socialisme 
van heden met sommige grote mui
len, die het grootste gedeelte van 
hun leven slijten in herbergen en 
een kliek mensen bij elkaar hou
den met geile praat en stomp
zinnige gesprekken. De worm zit er 
in. Het socialisme is verworden tot 
een verstarde partij; het strijdt 
niet meer voor verheffing van de 
wericman en het voelt niets voor 
de verhoging van de welvaart van 
het Vlaamse volk. Het stort zich 
op schoolstrijd, zet al zijn krach
ten in tegen een koning, die een 
goed mens was en aanvaardt dat de 
Vlaamse mens in dit land over gans 
de lijn achteruitgesteld wordt. Het 
is geen haar beter dan de libera
len en de katolieken, die verscholen 
achter enkele oprechte humanisten 
en gelovigen, hun vuig egoïstisch 
Dolitiek spelletje spelen. Ik meen In 
volle oprechtheid dat er slechts 
twee partijen overblijven in dit 
xana, die gedreven zijn aoor meae-
11 j den en bezorgdheid om de even
mens. De kommunisten en de Volks
unie. 

De eersten zijn echter zodanig 
verblind dat ze in aanbidding lig
gen voor een vreemde natie, waar 
de werkman bukt onder de knoet. 
Zij streven onbereikbare Idealen 
na. Blijft tenslotU enkel de Volks
unie. Ik kwam toevallig op één van 
uw vergaderingen; men sprak er el
kaar aan met « vriend >. Dat war
me woord drukt de geest van uw 
partij uit. In vriendschap Ijveren 
voor ons volk, rlsiko's dragen en 
zijn vrije tijd besteden opdat het 
zou krijgen waarop het recht Heeft. 

T. T. - Vilvoorde. 

ANTWERPEN 
OPBOEP 

Vlaamse vrienden, op zondag 4 Juni 
aanstaande vindt onze 3de Vlaams-Pedera-
le landdag plaats te Elzerlngen in Vlaams 
Brabant. Na het grote sukses dat Antwer
pen vorig Jaar behaald he«ft met zijn au
tokaravaan van meer dan 60 wagens, re
kenen wij er ten stelligste op dat nog meer 
en t)eter zal kunnen gepresteerd worden. 

Dit jaar moet het sukses voor Antwer-
pen overweldigend zijn (dit zijn wij trou
wens verplicht aan onze verkiezingsuit
slag). Ditmaal moeten het minstens 100 
wagens worden, en als Meester Paelinckx 
met zijn karavaan uit Brasschaat meedoet 
dan kimnen wij de 100 nog overschrijden. 

Ziehier dan enkele gegevens : Iedereen 
die wenst deel te nemen laat zo 
mogelijk op volgend adres de volgende in
lichtingen wet/en. Wim MAES, Lanteem^ 
hofstraat 28. te Borgerhout. Tel. 39 92 06. 

Naam en adres, merk van wagen, aan
tal zitplaatsen en aantal reeds bezette 
plaatsen. Laat dit alles zo .spoedig moge. 
lijk weten aan Wlm MAES 

Ook voor moto's of sckooters geldt het
zelfde. 

Scooters en motos kunnen ons zeer veel 
dienst bewijzen als begeleider. 

Verdere gegevens volgen eerstdaags. 
Vlaamse vrienden, talm niet te lang, stuur 
onmiddellijk Uw inschrijving aan Wim 
MAES, en zorg samen m?t ons dat onze 
karavaan dit Jaar een overrompelend suk
ses zou kennen, hiervoor onze hartelljk.ste 
dank bij voorbaat, 

Joris. 

PEOVINCIAAL KOMITEE ANTWERPEN 
Tijdens zijn bijeenkomst van 19 april H, 

ptelde het Hoofdbestuur met algemeenheid 
van stemmen Rudl Van der Paal tot pro
vinciaal voOTzitter voor de provincie Ant
werpen aan. 

Het voorlopig provinciaal sekretariaat is 
gevestigd bij Wim Maes, Lanteemhof-
•straat, 28, Borgerhout (tel. 39,92 08). 

KONTAKTKLUB 
Met het doel regelmatige kontakten tot 

s tand te brwigen, iedere vrijdag, tussen 
alle leidende elementen van de Volksunie 
en de Vlaams-Natlonale groeperingen in 
de provincie Antwerpen, werd overgegaan 
tot de stichting van KONTAKTKLUB. 
Deze klub komt voor het eerst bijeen op 
vrijdag, 5 mei. Kunnen daarvan deel uit
maken en hun kandidatuitr tot lidmaat-
schap voordragen : alle leden van het da
gelijks bestuur en van het hoofdbestuur 
van de Volksunie, aelfs Indien woonachtig 
buiten de provincie; alle leden van hs t 
provinciaal komitee - Antwerpen, van de 
arrondissementsraden van Antwemen, 
Turnhout en Mechslen, alle verkozenen 
voor Kamer, Senaat en Provincie, de ver
tegenwoordigers van de partij In de ge
meenteraden en kommissien van openiDare 
onderstand, alle leidende elementen in de 
kultuurverenlgingen, propaganda-afdelin-
gen, enz . Men kan zlln aanvraag rich
ten tot Rudl Van der Paal, Lange Gast
huisstraat, 16, Antwerpen (tel. 33 85.65). 
Bij aanvaarding tot lid, wordt men onmid-
delijk uitgenodigd. 

WORDT UD VAN DE VOLKSUNIE 
•aOOFDLID : 30 F. 
BIJLID : 20 F. 
STUDENTENLID : 30 F. 

BRUSSEL 
PEOPAGANDA 

Alle profmgandlsten worden op zondag 
80 aprü om 8 uur 45 dringend verwacht 
achter de K.V.S. om van daaruit te ver
trekken voor een propagandatocht met 
mikrowagen en verkoop van ons blad. 

De eer van ons arrondissement staat op 
het spel en niemand mag ontbreken. 

HUWELIJK 

Onze goede propagandi-st Godfried de 
Luyck uit Ooetingen treedt op zaterdag 
29 april te 10 u. 30 in het huwelijk met 
MsJ. Rosa Van Laethem uit Gooik. 

De Volksunie wenst hen beiden veel ge
luk en een voorspoedig huwelijksleven. 

ICHTEGEM 
Het gouwbestuur van de Volksunie heeft 

de eer en het genoegen ü en Uw. familie 
vriendelijk uit te nodigen op het 

VLAAMS AVONDFEEST met spreker Dr 
Leo WOUTERS 
in het feestpaleis « De Engel » te Ichte-
gem op zaterdag 13 mei 1961. 

Dewen open : 20 uur 30, Aanvang 21 u. 
Stadskledij. Toegang 20 P 
Aandacht : Dames verwerkt in Uw kle

dij de geel-zwarte kleuren : een aangena
me verrassing wacht U. 

De GouwvoorzittPT, 
Dokter J . Devoldere. 

Kaar ten te verkrijgen bij : 
Dokter J. Devoldere, Westkerke Tel. 

28011. 
Zwaenepoel Maurlts, Pieter Bortierlaan 

27, Gistel. 

LEDE 
Vlaamse klub. 

Ix)kaal Reinaert Kasteeldreef Lede. 
Op vrijdag 28, zaterdag 29, zondag 30 

april en maandag 1 mei 1961 « Lente In 
Wenen », met de in Wenen meest gelief
de zanger Prltz JelIInek radio- en TV.-
ster, 

Pritz Jelllnek (meer dan 500 oonamen 
op Philipsplaten) en zijn orkest brengen 
ons in een aangepast dekor een vloed van 
heerlijke Wienermelodiën 

Op deze avonden worde^n alle lokaler in 
de Reinaert weerom te klein. 

Begin telkens om 19.30 uur. Dee'name 
in de kosten 30 F. Plaats?n oer dag voor
af te bespreken in de Reinaert. 

LIER 
HÜLDEBETOON REMI MAES 

Ter gelegenheid van zijn zeventigste ver
jaardag op 30 Jtini e,k. brengt het kanton 
Lier, in samenwerking met het arrondls,se-
mentstiestuur van Mechelen en het pro
vinciaal komityce een hartelijke hulde aan 
Remi Maes 

Nadere inlichtingen dienaangaanUe vol
gen. 

DIKSMUIDE 
ARBONDISSEMENTELE VERGADERING 

Zal plaats vinden op zaterdag 6 mei 
e.k. De uitnodigring met agenda volgt. 

SCHOTEN 
PROPAGANDISTENFEEST 

Op 15 april ixxlen. volksvertegenwoordi
gers Van der Bist en Mattheyssen.s en se
nator Roossens een zeer geslaagde gezel
schapsavond aan de Antwerpse pronagan-
dlsten en hun familie. 

Een uitstekend orkest bracht de nodige 
animo, terwijl Rik Baekelmans als konfe-
rencier optrad. Dankwoorden werden uit
gesproken door volksvertegenwoordiger 
PVans van der Eist en door volksvertegen
woordiger Relmond Mattheyssens Nam°ns 
de propagandisten en de vele aanweziRca 
dankte Wim Maes, provinciaal propagan
daleider, die een zeer hartelijke en welge
meende hulde bracht, aan Rud) Van tier 
Paal, aan wie een zeer mooi herlnner 'nes-
ge.schenk werd aangeboden. Dê *- avond 
verliep verder in de beste stemming, en 
werd o.a. bijgewoond door gemeentpran'i.'i-
lid Juul Dillen, archltekt van Ha»rennorgh. 
Dr Karel Delahaye, Marcel Manna^rts, 
Bernard en Dirk Stapoaerts, Pol Venken, 
Wlm Maes, alsmede door provncieraaOs. 
"ld Ward Jlohw en Arrondlssementasekre-
tarls Herman Bosmans. 

TURNHOUT 
Op donderdag, 6 april, ging een eerste 

arrondis-sementele bestuursvergadering 
door sinds de zegenrijke verklPTfno-ri van 
26 maart Jl 

Het bestuur had het nutt ig geoordeeld 
tot deze vergadering al de werkTS van 'de 
voorbije verkiezingsstrijd uit te nodigen 
om de reaktles te vernemen uit d» ver
schillende Kantons. 

De verkiezingsuitslagen werden bespro-
ken en de nodige gevolgtrekkin'ïPn werden 
gedaan. Alle aanwezigen waren er van 
overtuigd dat het arrondis.sement ze^r go°d 
zijn man gestaan had 

SOCIAAL DIENSTBETOON : Iedereen 
kan met zijn problemen komen aanklop
pen ten huize van onze voo'zitter Jo.s Van 
Bnaggen, Graatakker, 144, Turnhout 

Volksvertegenwoordiger R MATTHEYS
SENS houdt er zitting. Tel 42 105. 
' HECJHTZETTING : adres arrondisse
menteel sekretariaat : Herentalse straat, 
23 (en niet 12). Turnhout. Te! 434 06. 
P.C.R. 69.55.47. Nijs Domlen. Turnhout. 
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! HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
1 A N T W E R P E N ! 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
1 T. V, - Wasmachines | 
1 Casvuren - Kincderwagens - Stoven | 
1 2 i rOl 30 •/. OP OE GETEKENDE PRII7FN f 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING | 

I Kontant - Krediet 1 
i OPEN ALLE DAGEN VAN 9 rOl 20 UUB | 
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Karel LEDEQANCK 
Twee l i t te ra i re werken hebben een zeer belangr i jke rol ge

speeld in de wording van de Vlaamse Beweging : de epische 
« Leeuw van Vlaanderen » van Conscience en de lyr ische « Drie 
Zusters teden » van Ledeganck. 

Kare l Ledeganck werd op 9 november 1805 te Eeklo gebo
ren. Hij was een se l f -mademan die h e t door onverdro ten s tudie 
wist te brengen van eenvoudige volksjongen tot doctor in de 
rech ten . Van 1835 tot 1842 was hi j vrederechter te Zomergem, 
Nadien ging h i j , als provinciaal inspecteur van h e t lager onde r 
wijs, te Gent wonen. 

Het verschi jnen van « De Drie Zus ters teden » was een l i t t e 
raire gebeur tenis van formaat . In apr i l 1846 schreef Ledeganck 
« Aan Gen t », in mei « Aan Brugge » en in jun i « Aan Antwer 
pen ». In juli 1846 verscheen dan de « vader landse trilogie » bij 
H. Hoste te Gen t op l.üOO exemplaren wat , volgens J. He remans , 
zwager van de dichter , « iets ongewoons in België was voor ge
dichten ». 

In de laa t s te versregels a a n Antwerpen zegt de d ich te r 
profetisch « Ik leg de c i ther neer »; op 19 m a a r t 1847 stierf Le
deganck a a n een slepende bors tkwaal . 

Maar gebleven is wa t Max Rooses eens heeft genoemd : 
€ he t dichterl i jk Evangelie der Vlaamse Beweging ». 

AAN QENT 

£"71 dat uw gouden spraah reeds dan een Maerlant vond 
Toen aan den hoard der Seine een nieuwe taal ontstond. 

AAN BRUqQE 

Dat steeds voor 't Vlaamsche schoort zijn eedle ziel ontblaahte, 
en dat het nooit de taal der vaderen verzaakte. 
Zelfs dan als 't tot de vereld sprak I 

AAN ANTWERPEN 

OP HEI GROTE VLAAMSE KOMPONISTEN 

o Neen, gij hleeft die schoone 
die fnssche telg van 't Noord, 
Nog f ter op haar gehoort, 
GIJ s%ert nog steeds de kruin van uw driedubbele Jtroone, 
Van kloekheid, rijkdom en van kunst. 
Te trotsch voor gift van vreemde gunst. 

Het vijfde Vlaams Ekonomisch Kongres 

TE WEINING AANDACHT VOOR 
VLAAMSE EKONONISCHE NOOD 

• f - ^ *>. 

Te Gent werd door de Vereniging 
voor Ekonomie het vijfde Vlaams 
ekonomisch kongres gehouden, 
waarvan het tema wa^ : de belgi-
sche ekonomie in 1970. Het werd 
een geslaagd kongres wat de op
komst betreft en het wetenschap
pelijk peil. Wat de geest betreft 
waann het verliep en waarvoor de 
h Naessens, kapitalistisch socialist, 
als voorzitter wel verantwoordeUjk 
is moeten wl] wel enig voorbehoud 
maken. Wij zijn geen romantiekers 
of geen taa'flaminganten, maar het 
stoot ons tegen de borst dat de h. 
Naessens, als voorzitter, omwille 
van de aanwezigheid van een Spaak, 
Van der Schueren en enkele andere 
franssprekenden, het nodig geoor
deeld heeft met een zekere minach
ting te spreken van de Vlaamse 
kwestie als een taalkwestie en deze 
dan nog maar eens te betitelen als 
« un faux problem e ». 

Zou het toch waar zijn dat de h. 
Naessens de ambitie koesterde mi
nister van financiën te worden ? 
Moet hij aldus in de gunst komen 
van de franskiljons ? 

Overigens werd o.i. te weinig aan
dacht geschonken aan de plaats van 
Vlaanderen in de belgische ekono
mie in 1970 Wij aanvaarden graag 
dat de Vereniging voor Ekonomie 
zich niet met politiek wenst in te 
laten en op wetenschappelijk - ob-
jektieve wijze het probleem bena
dert en onderzoekt. Maar is het dan 
verkeerd de wetenschap in dienst 
te stellen van het volk en de volks
welvaart ? Dit is trouwens ook wel 
de bedoeling geweest, alleen werd de 
problematiek al te zeer in unitair 
be'gisch perspektief ge?ien en al te 
weinig in Vlaams perpektief. Er. dit 
laatste mocht men dan toch in de 
eerste plaats verwachten van een 
Vlaüms ekonomisch kongres 

Overigens wensen wij niet aan 
kritiek te doen uit enggeestisrheid 
en erkennen wij graag dat het pres
tige van de Vlaamse ekonomisten 
door dit kongres op verheugende 
wij^e gestegen is 

Hoe theoretisch en hypothetisch 
vele berekeningen en beschouwin
gen ook waren er werden belang-

-. ^ - ^i-'-* -'is 

wekkende refeïateh gehouden, de 
aandacht werd gevestigd op kon-
krete problemen. 

Sedert jaren hebben wij in de 
Volksunie de oprichting verdedigd 
van een programmatiebureau, en 
van een aktieve investeringspolitiek 
van de Staat, van een regionale ex-
pantiepolitlek t.v.v. de ekonomisch 
zwakke gewesten, naar het voor
beeld o.m. van Nederland. 

Het kan ons slechts verheugen dat 
onze opvattingen ter zake meer en 
meer veld winnen en in zekere ma
te (om wille van de politieke kon-
sekwentles) door dit wetenschappe
lijk kongres met het nodige gezag 
als juist erkend worden. 

' Uit het onderzoek dat ingesteld 
werd blijkt o.m. dat het weinig 
waarschijnlijk is dat de expantie 
van 4 t. h. — die door de regering 
Eyskens voorgespiegeld werd en al
gemeen als een noodzakelijk mini
mum beschouwd wordt o.m. met 
het oog op de tewerkstelling — zelfs 
tegen 1970 zou bereikt worden. 
Daarbij komt dat met de huidige 
ontwikkeling (en met de huidige 
overheidspolitiek), zoals trouwens 
te verwachten was. het resultaat in 
1970 zou zijn : overindustrialise-
ring in bepaalde gewesten (overbo
dig ze te noemen) en nog steeds te
kort aan werkgelegenheid in andere 
gewesten... 

Dit is dus nogmaals een ernstige 
waarschuwing, een waarschuwing 
vooral aan het adres van de Vlaam
se optimisten die denken dat het 
wel van zelf in orde komt... 

De Vlamingen zullen zich inte
gendeel scherp te weer moeten 
stel'en en het is goed dat professor 
Vlerick de moed gehad heeft het 
federalisme te vermelden als mid
del om tot de oplossing te komen 
van onze Vlaamse ekonomlsrhe pro
blemen. Want deze Vlaamse ekono-
mische problemen zijn zeer reë] en 
men lost ze niet op door de spreken 
over de eenheid van de Belgische 
ekonomie En deze Vlaamse ekono-
mische problemen zijn van het 
grootste belang voor de volkswel
vaart in Vlaanderen. 

l>e In sigarettenrook gehnlde KONGO-
REPOBTAGES van het duo Fons Rob-
brechts-Omer Grawet blijven nog altijd 
een reer omstreden zaak. We nioet«n 
nochtans vooraf toegeven dat ie vertrok
ken lijn onder een bijzonder slecht ge
sternte : de manier waarop men ons van 
officiële zijde over het Kongolese kans
spel heeft ingell«ht, moet ons wel zeer 
kritisch stemmen' tegenover alles wat 
maar enigszins een officieel reukje zon 
kunnen hebben. Omer Grawet, overigens 
een van de weinige goede reporters van de 

WSM 

Lodewijk MORTELMANS 

SCHERM 
Het POLITIEK DEBAT, geprogram. 

meerd voor woensdag 19 april, dat ons de 
waarheid zou brengen zoais die door de 
traditionele partijen wordt gezien, is niet 
op het scherm verschenen. Omdat onze 
nationale Theo nog niet 100 % zeker kon 
zijn van zijn rood-gcel brouwsel, zal men 
de uitzending niet opportuun hebben ge. 
oordeeld. Het was voor de deelnemers in
derdaad geen klare situatie : men kan 
zich bezwaarlijk voor gehuwd laten door
gaan, terwijl men in feite nog maar ver
loofd is ! 

Hulb Dejonghe heeft in De Standaard 
van 19 april het idee gelanceerd dat men 
voortaan misschien met vier man kon 
debatteren. En ja, waarom niet ? Waar-
om zouden de Liberalen wel. en de natio
nalisten niet tot TV-ster kunnen promo, 
veren ? Meer dan 180.000 kiezers beteke
nen toch minstens 250.000 mogelijke kij
kers, U het niet zo ? 

We maken ons natuurlijk geen Uluzies. 
We kennen de poUtieke gebruiken in ons 
dierbaar vaderland voldoende om te we
ten, dat de vtaams-natlonale partil al
leen dan rechten zal kriigen als ze vol
doende macht heeft veroverd. Hoffman 
van Fallersleben, die de rechtsbegrippen 
van de machthebbers naar waarde wist te 
schatten, zej dat zo : 

« Wat moeten icij hopen ! 
De tijden zijn slecht. 
De macht is hier rechtloos 
En vmchtloos het recht. » 

En gezien de dichtkunst niet gebonden 
is aan tijd of ruimte .. ! 

n eboren te Antwerpen in 1868 als 
^ «0071 van een drukker werd 
Lod. Mortelmans ruiar de Akademie 
gestuurd doch na een paar opera
bezoeken zag hij vlug de kans ook 
le.'isen te volgen in de stedelijke Mu
ziekschool die trouwens oilder lei
ding stond van de geniale Peter Be-
noit. 

En het was daar dat L. Mortel
mans de strijd gezien heeft voor een 
zelfstandige Vlaamse muziek, een 
streven dat hij dra aanvoelde en er 
naderhand zelf geestdriftig tn op
ging. In 1887 had Mortelmans zijn 
muzikale studiën beëindigd 07ider 

Vlaamse TV, prezénteert het hele geval 
daarenboven toch «o voorzichtig, dat we 
ons niet kunnen ontdoen van de Indruk, 
dat hij er vooral op bedacht is niet teveel 
officiële polten te breken. Hoe dan ook, 
voornoemd tweetal is er in geslaagd een 
programma in elkaar te steken, dat ook 
het intellekt van de kijkers iets te bieden 
heeft. Het is klaar en vlot geprezenteerd, 
en het broodnodige beetje humor ont
breekt nooit. Dat is al heel wat voor de 
Vlaamse TV ! 

Vorige zondag zijn we, In een speciale 
uitzending van « Boer en Tuinder », met 
realizator Hein Nackaerts op bezoek ge
weest bij enkele VLAAMSE BOEREN
GEZINNEN IN FRANKRIJK. We moe
ten Hein en zijn medewerkers gelukwen
sen met deze reportage : de gesprekken 
waren interessant en de beelden waren 
meestal mooi genomen. Goed zo ! 

We zijn van nature niet zeer chauvinis
tisch aangelegd, maar ons nationalistisch 
hart sloeg toch eVen sneller toen we kon
den vaststellen hoe die Vlaamse uitwijke
lingen daar hun u struggle for life » met 
sukses bekroond zien. Ze zlin er zelfs in 
geslaagd het Nederlands als huistaal te 
bewaren. Wat zouden onze Frans-wauwe
lende streekgenoten er van denken om dit 
jaar. te Vivièrcs of Varennes, hun vakan 
tierels even te onderbreken, om eens op 
een van die hoeden te gaan kiiken hoe 
men dat heeft klaargespeeld 7 Als dood
gewone Vlaamse boeten- ulet goed genoeg 
zouden zijn, dan kunnen ze nog a'tiid 
terecht bij de " Maire » van het dorje 
Ollezy : daar heeft de enige Vlaam<se boe
renvrouw het tot bWgWBeester geschopt ! 

De SHchting-Lode^rt* §e Raet organ i 
zeert op zaterdag 6 mei een tjw'eede studit^ 
dag. gewijd aan radio- en Tt'rprobleraen. 
Wie wU 'weten hoc de dU-efciip van de 
Vlaamse TV haar teak eigenlijk zou moe
ten zien, en wie zich7,eV ook nog een 
beetle wil opvweden tot een ?oed en ver 
standijT kiiker, die' komt daar zeker te
recht. Dé studiedag néémt een aanvang 
te 10 yur in het Paleis voor Schone Kun
sten, Ravenstein^'lraat te Brussel. 

J.V.B. 

door KRISPIJN 

leiding van J. Blockx, Tilborgs en 
Cornette sr. Het is uit dat zelfde 
jaar, toen hij 19 jaar oud was, dat 
zijn eerste liederen dateren. Twee 
jaar later, in 1889, biedt hij zich 
aan voor de t Prijs van Rome », 
waar hij de tweede prijs behaalt met 
de cantate t Sinai », na de winnaar 
Paul Gil son. In 1890 wordt er van 
hem een belangrijk orkestwerk uit
gegeven : Germania, een simfonie 
vit drie delen met nog een grote 
Wagneriaanse invloed. 

Op 2ó-jarige ouderdom meldt hij 
zich terug aan voor de bekende Prijs 
ran Rome en thans, in 1893, slaagt 
hij er in de opper gaai te veroveren 
met de cantate t lAidy Macbeth ». 
Het was uiteindelijk rond de eeuw
wisseling dat L. Mortelmans door 
het V,laams .pub]i(^k,,qih tU.leid^tn^ t 
figuw'besohaitod-iptrd'vah de op'-'' 
komende muzikale beweging. Na de 
dood van Benoit wordt hij in 1901 
door direkteur J. BlocLr tiang^tteld,. 
als leraar van kontrapunt en fuga. 
Hij blijft in deze funktie tot hij in 
1924 E. Wambach als direkteur in 
dezelfde school opvolgt en er gedu
rende tien jaar deze leiding gewe
tensvol volbrengt. 

Hij 1$ één van de eerste Vlamin
gen wiens werken in Amerika uitge
geven werden. Dit gelukkig roorvnl 
had hij vooral te danken aan zijn 
rondreis die hij in 1921 in de nieu
we wereld maakte,-

Zoals ieder kunstenaar drukte ook 
L. Mortelmans zijn karakter uit irn 
zijn muziek, en dan vooral in zijn 
liedkunst, die hem al te dikwijls — 
en ten onrechte — als een « lied-

kompomst » bestempelt. Zijn roor-
liefde ging wel voornamelijk naar 
het lied als vorm, doch dit wil niet 
zeggen dat we zijn orkestkom posi
ties lichtzinnig mogen voorbijgaan. 
Om maar enkele melodieën uit zijn 
produktie te melden kan ik me be
perken tot : « De Bloemen en de 
sterren; Te Meie; Ouwemansklacht; 
Al in den schoonen Meie; Leg op 
mijn hert uw voorhoofd »; daarbij 
talrijke Gezelle-liederen, spranke
lend van blijheid en stemmige vro-
hjkheid: ook nog t Mistiekè Dans, 
Poverjanneken » en zoveel meer. 

Het repertorium van Lod. Mortel-
vians bevat naast zijn ruiker kunst
liederen nog tal ran koorwerken, 
kantaten, klavierwerk en, kamer
muziek en, simfonische stukken, een 
dramatisch werk t De Kinderen der 
Zee », een zangspel in drie bedrijven 
op tekst van Raf. Verhuist. Dit zang
spel heeft hij echter later uitgebouwd 
tot een suite voor orkest, solt en Zoor | 

Bij Mortelmans is het er hem 
steeds om, te doen het schoonste uit 
zijn muziek te halen en zal hij zich 
nooit tot het zonderlinge wenden. 
Het pastorale vooral neemt bij hem 
een voorname plaats in. Hij is een 
toondichter die een grote voorkeur 
heeft voor het architektonische en 
tracht steeds de volmaaktste vorm, te 
bereiken, wat hem in de eerste rijen 
van de neo-klassiekers doet belanden. 
Zijn muziek is steeds gericht op het 
ontroerende van een fijn gevoel end 
gemoed. Men vindt er nppit ê.en zwa
re levensstrijd in, dóet' sfèeds het 
eenvoudige belijden van het me.nse. 

'iv-'^ ;/f«*«^e«,- 'tmhntii/tiie'^'mogidijh' 
nedei{^imiiimalizeert hij zofvfieï mo
gelijk. ^ttrtmX ««k| e»i^*^' '4 

• Lodewijk Mortetmiins, die stierf 
op 24 juni 1962, is steeds de man 
geweest van de evenwicht in vorm^ 
de eenvoud en de duidelijkheid. We 
mogen hem bijgevolg gerust nqnst 
onze grote Vlaamse komponulen 
plaatsen met wie hij samen ons k'ein 
Vlaanderen eens te meer heeft dóen 
kennen mef die goddelijke muziek. 
Zeker zal ook hij dan niet misplaatst 
ziin wanneer wij hem' stelhn in. de 
rij der Vlamingen die de periode 
van de internationale uithouvr 'i'a^'" 
onze kultvur inqehiid hebben. 

'i 

WIE DICHT MEE ? 
Het geval Gagarin bracht eens te meer het bewijs dat de (edele) 

Vlaamsche dichtconste niet uitsluitend meer leeft bij de genade van een 
oubollig romantisme en een harig Castro-gewas onder aan de kin. Onze 
dichteren en dichteressen kunnen gerust de (brede) voet zetten naast hun 
Russische evenknieën : een progressistisch onderwerp weet ook de Lage-
landse dichterschaar te begeesteren. 

Uit de meeste pennen is heel wat « Schadenfreude )> voor He^ steeds 
maar neerstortrtïde Amerikaanse knalpotten gevloeid. Talrijke deelnemers 
hebben, langs nauwe'iiks volg- en begaanbare wegen, via de Russische ra-
ketbazes onze nationale Wetstraat bereikt waar zij een spoetnik loslieten 
op het beroemde reukorgaan van een groot eerste-mlnlster. 

Het (spannend, spelleje met de-beslissende Belga bracht ons als win
naar dhr V.N.L. te Asse, die een zakelijke vraag stelde : 

Het zwerk is. naast uilen en mus.^^n, 
bevolkt ook met vliegende Russen. 
Want de rode raket 
zegt gewoonlijk niet « njet ». 

Waar blijven de yanks ondertussen ? -

Andere hoogvliegers waren de raketdeskundigen : 

— A. V 'd B., Ossendreeht : « Of steekt Spaak zijn Neus daar nog tnscn ? ». 
— F.S., Borgerhout : « zit hier Peenemund voor iets tusen ? ». 
— M.D.S., St. Amandsberg : « Doch wel : Werner... (gecensureerd) .. ». 

De heer Karel van de Walle, prezident van Frankrijk min de Algerijn
se departementen staat voor een pijnliike situatie : 

De heren parachutisten 
zijn met De Gaulle aan 't twisten : 
blijft Moestafa Frans 
of krijgt hij de kans 

Zoals steeds : een Heideland pocket voor de beste berijmde oplossing 
van het vraagstuk. Inzendingen voor donderdag a.s. p/a de redaktie aan 

OW dienstwillige Emesk 

:^i 
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N iemand zal zich onderduims meer 
verheugd hebben om de jong

ste Volksunieverkiezingsoverwinning 
dan de flamingantische parlemen
tairen van de kleurpartijen, kandi
daat-ministers. Enkelen van hen 
hebben hun ministerzetel recht
streeks te danken aan de Volksunie 
overwinning die Theo Lefèvre aan
zet Vlaanderen te ontzien. 

Beweren dat de meerderheid .an 
de ministers echte Vlamingen zijn 
is onjuist. Zowel de huistaai van mi
nister Vermevlen als van Theo Le
fèvre is Frans. Zij denken en voelen 
Frans. Men lette alleen maar op 
hun houding ten overstaan van de 
Brusselse randgemeenten. Beiden 
zijn zij voor de tweetaligheid. Er 
zijn dus geen 9 franstalige ministers 
tegenover 11 Vlamingen zoals De 
Standaard schrijft, maar wel 11 
franstaligen (Gilson, Heger, Servais, 
Brasseur, Spaak, Leburton, Larock, 
Busiau, Merlot, Theo Lefèvre enVer-
meylen) tegen 9 Nederlandstaligen. 
Bij die 9 nederlandstalige ministers 
rekenen we dan ook nog de socialist 
Tielemans. Veel Vlaamsgezind is 
daar niet aan ! En zegge dat de Ne
derlandstaligen 58% vertegenwoor
digen in dit land tegen 42 % Frans
taligen zo men althans de 5% 
vreemdelingen die in België verblij
ven buiten beschouwing laat. 

Nog een flinke Volksunieoverwin
ning en wfe KÖWfeii fefcHtfer èëh 
nieuwe ruk dichterbij een juiste 
verdeling. 

En nu maar afwachten wat die 
Vlamingen in de regering zullen 
verrichten. Het verleden heeft ons 
daaromstrent meer dan wantrouwig 
gestemd. 

3 OP 10 

W anneer we de regering nader 
ontleden en het onderscheid 

maken tussen de eerste klasse mi
nisters en de tweede klasse dan 
komt het oude België weer beter 
boven. Het kernkabinet bestaat uit 
tien ministers. Vooreerst 5 C.V.P.ers: 
Lefèvre, Gilson, Segers, Heger en 
Dequae dus 2 Vlamingen (Segers en 
Dequae) en 3 franstaligen (Heger, 
Gilson en Theo Lefèvre). Daarnaast 
5 B.S.P.ers : Spaak, Vermeylen, 
Spinoy, Leburton en Merlot. Hierbij 
is alleen Spinoy Vlaming, Leburton 
en Merlot zijn Walen en Spaak en 
Vermeylen franstalige Brusselaars. 
Bij de tweederangs ministers (Fayat, 
Van Elslande, Bertrand, Custers, De 
Clercq, Tielemans, Brasseur, Servais, 
Busiau. Larock) zijn de Vlamingen 
beter vertegenwoordigd. 

Zo blijft toch de Belgische over
levering bewaard ! 

De Vlaamse C.V.P.-pers blaast hoog 
van de toren dat het ministerie 

voor openbaar onderwijs zou ge
spitst worden en dat minister Van 
Elslande de Vlaamse vleugel ervan 
zou beheren. De werkelijkheid 
schijnt echter anders te zijn. Aan 
de pers verklaarde de franstalige 
Brusselse socialistische minister La
rock, volgens La Libre Belgique van 
26 april dat er geen sprake zou zijn 
van splitsing van dit ministerie ! 

Klaarblijkelijk hebben we hier te 
doen met het zoveelste anti-Vlaams 
jezuitisme om de C.V.P.-flamingan-
ten zand in de ogen te strooien. Men 
doet alsof de spitsing er komt maar 
feitelijk ligt niets vast. Zo zal de 
Vlaamse C.V.P.-pers later op de 
Brusselaar Larock kunnen schelden 
dat het zijn schuld is dat er van de 
splitsing niets in huis komt. Terwijl 
de franskiljon Theo Lefèvre, de man 
van het erbarmelijk Nederlands, met 
hem onder een hoedje speelt! 

STRUYE OPNIEUW 

VOORZITTER VAN DE SENAAT 

D e rabiate franskiljon, de be
ruchte Alva uit de repressie

periode, Struye werd opnieuw se
naatsvoorzitter met de steun van de 
Vlaamse C.V.P.-ers ! 

Zelfs « De Nieuwe Gids » schrijft 
in dit verband : « Men heeft ons 
gezegd dat de verbozenen uit de 
provincie Antwerpen en verdedi
gers van de Vlaamse rechten, oud-
minister De Boodt en senator Sled-
sens aan de h. Struye woensdag 
de verzekering hebben gegeven dat 
de Vlaamse senatoren eenparig 
achter hem zullen staan. Wij kun
nen dit niet geloven. Als het waar 
was, dan zouden wij ons toch de 
vraag moeten stellen of het daar
voor is dat een bestendig Komitee 
van Vlaamse Kamerleden en Sena
toren werd opgericht, of het daar
voor is dat ook oud-minister Van 
den Daele en de volksvertegenwoor
digers De Saeger en Verroken in de 
bres zijn gesprongen. Begrijpen 
de hh. De Boodt en Sledsens dan 
niet dat zij het Vlaamse land diep 
zouden ontgoochelen indien heel 
hun aktie er op gericht is de 
Vlaamse Brusselaars in de rug te 
schieten ? Welk gezag zullen zij 
nog hebben om tegenover de rege
ring de Vlaamse rechten te verde
digen wanneer zij zelf begonnen 
ziin met voor het Brussels frans-
kiljonisme te kapituleren. » 

Dit was op 21 april. Nog geen acht 
dagen later, na de gevreesde en 
aangeklaagde herkiezing van 

Struye tot senaatsvoorzitter, 
schrijft dezelfde « Nieuwe Gids » 
in de meest lovende bewoordingen 
over dezelfde Struye.., . .-. 

« De Standaard » stelt terecht de 
vraag : « Heeft De Nieuwe Gids » 
nog enige eerbied voor zijn lezers?» 
Inderdaad is het een kras staaltje 
van de wijze waarop de CV P. fla
minganten voor de aap gehouden 
worden. Maar De Standaard doet 
het geen zier beter... 

GILSON MINISTER VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

De heer Gilson is een van de 
meest fanatieke Brusselse Vlamin
genhaters, onder bescherming van La 
Libre Belgique. De man heeft als 
minister van landsverdediging niet 
alleen niets gedaan om de Vlamin
gen recht te laten wedervaren, 
maar in de nieuwe diensten die hij 
opgericht heeft zijn de toestanden 
van Vlaams standpunt uH wraak-
roepend. 

De Standaard heeft dit meer dan 
eens aangeklaagd. Gilson is niet 
alleen onbetrouwbaar, hij is een 
uitgesproken vijand. Niettemin 
schrijft M.G.R. thans zonder blik
ken of blozen : « Van de h. Gilson 
is geweten dat hij de ernst van het 
Vlaamse eisenprogramma beseft en 
tot een eerlijke dialoog bereid is. 
Wij weten niet in hoeverre hij ons 
werkelijk een bevredigende oplos
sing zal brengen, maar hij vertrekt 
met een gunstig vooroordeel... Dit 
vinden we al even erg als «De 
Nieuwe Gids » in zake Struye : de 
lezers van De Standaard worden 
evenzeer voor de aap gehouden en 
bedrogen ! Gilson is als nederlands
onkundig Brusselaar, een verstokt 
unitarist en franse taatlimperialist. 
En dat is de man die de taalwetten 
moet doen toepassen en een oplos
sing geven aan de Vla^vise vraag
stukken ! Het Is eeri ongehoord 
schandaal en voor de Vlamingen een 
echte uitdaging. Ongetwijfeld ver
diende de liberale minister van bin
nenlandse zaken, de Waal Lefebvre 
veeleer het vertrouwen <ran de Vla
mingen dan deze geniepige Vlamin
gen-hater en belgicist die Gilson is. 

W A . - VERBOND der VLAAMSE 
ACADEMICI 
Voorheen, 

A lg V I . Oud-Hoogstudentenverbond 
Brussel 1 - Em. Jacqmainlaan, 126 

Brussel, 26 apri l 1961 
Tel. : 18.68.20 

Zeer geacht Medel id , , , _, • * „ 
Hierbij nodigen we U vr iendel i jk uit op onze eerstvolgende vergader ing, te 

houden op _ ^ 

Woensdag 3 mei a.s., te 20 uur, 
in het BRUSSELS TEHUIS (Vlaamse Klub) J . Van Praetstraat 28, Brussel (Beurs) 

waarop , . 1 1 . 

de Heer H. Schillings 
Sekrefaris van de 

. V e r e i n i g u n g zum Schutz und zur Pflege der Muttersprache (Eupen) . 
zal handelen over 

« Deutschbelgiën in einem eventuell federal > 
gegliederten Staat » 

In de hoop U en Mevrouw, evenals vele belangstellenden, op onze vergadering 
te mogen verwelkomen, verbl i jven w i j . 

Met ware achting. 
Namens hef Bestuur, 

Drs Wim JORISSEN, " Dr Jur. P. BEECKMAN 
Sekretsris. Voorzitter. 

ROOD BIUMK EVENWICHT 

Sedert de verkiezingen legt de 
anders zo warmbloedige hoofd-

redakteur van de Volksgazet, de 
alom gekende Jos Van den Eynde, 
een bezadigdheid aan de dag, die 
alleen degenen kan verwonderen 
die hem niet kennen. Een paar 
weken geleden heeft hij echter nog 
eens zijn pen mogen scherpen om er 
op te wijzen dat de socialistische 
lijsten in Vlaanderen meer stem
men hebben bekomen dan in Wal
lonië, en dat de B.SP. dus werke
lijk DE nationale partij is (zie pers-
spiegel). 

Wij hebben aan dit arti
kel moeten denken toen is 
uitgelekt dat de socialisten 9 Wa
len en 3 Vlamingen als kandidaat
minister hadden voorgesteld aan 
ploegbaas Lefèvre, waarbij dan nog 
de volksverrader Vermeylen bij de 
Vlamingen was gerangschikt. In 
feite was de verhouding dus 10 Wa
len of bastaards tegen twee makke 
Vlamingen. In het unitaire België 
is dit nu eenmaal de gewone gang 
van zaken, alle platonisch gewee
klaag van een Fayat over het lot 
van moeder Vlaanderen ten spijt. 

Marcus. 

1 Mei in 

Vlaanderen 

VAN HEMELRIJCK VOORZITTER 
VAN DE C.V.P.'SENAATSGROEP 

H et franskiljonisme viert hoogtij 
in de C.V.P. Alle belangrijke 

posten worden zonder slag of stoot 
bezet door franskiljons. Oud-minis
ter Van Hemelryck werd tot voor
zitter van de C.V.P.-fraktie in de 
senaat gekozen, zonder enig verzet 
van de koene Vlaamse barikade-
strijdeBS. Alhoewel Van Hemelryck 
als zg. Vlaamse kandidaat voor
komt op de C.V.P.-lijst te Brussel is 
het sedert lang bekend dat hij in 
Vlaams opzicht onbetrouwbaar en 
in feite een franskiljon is. Zijn gezin 
is verfranst : zijn enige dochter 
kreeg een volledig Franse opvoeding. 
Als minister van Kongo bv. weiger
de hij het recht van de Vlaamse ko
lonialen op Nederlands onderwijs 
voor hun kinderen te erkennen. Hij 
spreekt bij voorkeur Frans. En dat 
is de man die de C.V.P.-senatoren 
eenparig tot hun voorzitter gekozen 
hebben ! Een nieuw bewijs voor de 
ernst waarmee de zg. Vlaamsgezinde 
senatoren hun taak opvatten. Een 
bende lammelingen die alleen maar 
komedie spelen wanneer zij zich 
voordoen als Vlaamsgezinden. Het 
zal niet lang meer aanlopen voor zij 
allen zullen uitgespuwd worden 
door alle eerlijke en oprechte Vla
mingen die hun dubbelzinnigheid 
en hun ellendig gekruip^ beu zijn. 

: • : 
: BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS : 

1 • i 
ï EXPERTISES : 
! FISKALITEIT [ 
• ORGANISATIE [ 
• BANKKREDIETEN • 

I • 1 
• K.V. j 
: ). De Windestraat 38 
1 Dilbeek *̂^ ^̂ AOO. . . j 

; na 18 u. • 
• i 
» • . . . . • • « « » » « » « • • » • • « » « » » « ' • • " " " " " " " • " 

Leer... Leren ! 
De ideale brochure voor alle 
ouders die radeloos zijn om
wille van de minder goede uit
slagen van hun jongens en 
meisjes van 12 tot 15 jaar. Voor 
elk vak afzonderlijk wordt er 
in uitgelegd hoe uw kind best 
studeert. Geschreven door een 
leraar die uitgaat van de vast
stelling dat er weinig domme 
leerlingen zijn, maar dat de 
meesten de juiste methode niet 
verwerven. Aanbevolen door 
de hoogste instanties van het 
middelbaar onderwijs. 
Stort 20 F. op P.e.R. 467014 
van Frans Schyvens, Welvaart-
straat 30, Boechout of sluit 
een briefje van 20 F in een 
omslag. Vermelden : meisje of 
jongen. 

(Vervolg van blz. 1) 

ciale onderdrukking er gepaard ging m 
een kulturele onderdrukking ? Deze kt 
tureie ondrrdrukking i« voor liet ovei 
grote deel der Vlaamse socialisten nau 
welijks een bekommernis. Ontworteld al 
zij zijn door tientallen jaren van slaafs 
dienstbaarheid aan de unitaristische par 
tij en aan de richtlijnen uit het Brusselse 
Volkshuis, staan zij vandaag vol onbegrip 
en wanrouwen voor het zoveel vechtlus-
tiger Waals socialisme dat niet zinnens 
is te pakteren met de gevestigde staat» 
macht. Het socialisme in Vlaanderen is 
de gendarme geworden van de onzalige 
onvolkse staat die leeft ook bij de genade 
van de minderwaardigheid der Vlaamse 
arbeiders. 

Voor ons. Vlaams-nationalisten, die niet 
geloofd hebben en geloven in een al dan 
niet versterkende klassenstrijd, heeft 1 
mei nog een waarachtige betekenis. Het 
is de dag waarop wij ons bezinnen over 
de sociaal-ekonomische achterstand van 
gans de Vlaamne volksgemeenschap. Het 
is de dag waarop wij scherper dan ooit 
de nood aanvoelen van de schamelsien 
onder ons : de werklozen, de mobielen, 
de Wal<*nwprkers en uHwiikelingen. 

Het is geen dag van feest. De Dag van 
de Arbeid Is er een van verhoogde strild-
vaardigheid. Want alleen de Vlaamse-na-
tionale strijd kan en moet aan de Vlaam
se arbeider, aan heel de Vlaamse gemeen
schap dat geven wat het socialisme nooit 
heeft kunnen brengen : arbeid voor Ie-
dereen, werk in eigen streek, voUcswel-
vaart door federalisme ! 

T. 

EERSTE LENTEZANGFEEST 
VAN HET MEETJESLAND 

Aan alle Vlaams Nationalisten uit de 
streek van Aalter. 

De nas opgerichte A.N.Z. afdeling van 
het Meestjesland zet liaar werking in met 
een groots opgevat gewestelijk zangfeest 
OD zondag 30 april om 17 uur in de zaal 
PAX te Aalter. 

Naast de 80 jarige Vlaamse Meester Jef 
Tinel, mogen we ook dhr LeoDold Van 
Hyfte leider van de koren uit Ertvelde be
groeten. Ze zullen er tal van liederen uit 
het repertorium der Vlaams Nationale 
Zangfeesten dirigeren. 

Het davidsfondskoor « Aamabile » uit 
Aalter, samen met het befaamde kinder
koor « Het Lijstemestje » uit Eeklo kun
nen we toejuichen bij de uitvoering van 
onze mooiste en nieuwste Vlaamse liede
ren en heimatliederen van het Meetjes-
land. 

Als afwisseling begroeten we er de ge
kende volksdansgroep « Adsiheid » uit 
Aalter, terwijl dhr Pol Martens een kort 
pleidooi za! houden voor Federalisme. 

De algemene inkomoriis voor dit feest 
is vastgesteld op 20 P. Steunkaarten zijn 
te bekomen aan 50 F. Leden van het ANZ 
aan 10 F. 

Dit eerste Lente zangfeest beloofd een 
geestdriftige start te worden in de uit
bouw van de Vlaams Nationale zangbewe
ging in het Meetjesland. 

B E Z O E K T 
Het Bierhuis 
O b e rbayern 
H O E V E N Z A V E L 
W A T E R S C H E I 

• 
Trefpunt van alle 
Vlaams - Natlonal l 

• 
Lokaal van de Volksunie 

• 
Stemmig Vlaams lokaal 
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Boekhouding 

Sociale Wetten 1 
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1 AALST I 
I Tel 053 221.42 § 
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Vooralle veranderingen : 
METSELWERK ; 
STUKADOORWERK • 
SCHOUW : 
AFVOERBUIZEN : 

• 

Een Vlaams adres : j 

BAESKENS | 
KERKEVELDSTRAAT 107 • 
BRUSSEL 2 (Laken) j 

: MATIGE PR! !ZEN - VERZORGD WERK | 
KOSTELOZE INLICHTINGEN ; 

Tthiest 
Waihenhsini 

sua 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AG 
WACHENHEIM A.DiWEINSTRA$$l 

FIJNKOST P.V.B.A. 
Tel 'OS» S.S .18 ."44 

P t J T H ü E K S T B A A T . 142 
ANTWKRPKN 
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