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Mr Vander Elsl oefenl scherpe 

kriliek uil op de regering 
Wanneer wij thans onze houding moeten bepalen ten overstaan van 

de nieuwe regering en de nieuwe alliantie komt deze omkeer der bondge
nootschappen ons vreemd voor : onwillekeurig moeten wij terugdenken 
aan de woelige debatten, hier in deze Kamer, die de ontbinding van het 
parlement voorafgingen en vooral ook aan de wijze waarop de kiesstrijd 
gevoerd werd. En hier wil ik even bij stilstaan omdat het naar mijn oor
deel belangrijk is. 

EN W A A R H E I D "̂  KIEZERS DOOK DE C.V.P. BELOGEN EN BEDROGEN 

é Daar is een meuwe ret/enng. 
=.Er zitten een paar Vlamingen 
^meer tn dan in de vorige. Dat 
3ÏS tets, maar betekent nog met 
^dot daarmee de Vlaamse pro 
^blemen zullen worden opgelost. 
^Het betekent echter wel, dat de 
-'Dirantwoordelijkheid van de 
5 T laamse parlementairen heter 
=zal kunnen gemeten worden. 
i Zij zullen zich tn bepaalde 
^sectoren met kunnen verschui-
iZen achter het voorwendsel, dat 
'de minister anti-vlaams is en 
^diis hun verzuchtigingen niet 
in /e t begrijpt. 

i Voor het overige is er weer 
-veel dubbelzinnigheid, op het 

Vlaamse vlak. 
Wordt het ministerie van 

openbaar onderwijs — nu her
doopt in t Nationale opvoeding 
van Kuituur » — werkelijk ge
splitst, zoals de Vlamingen 

'reeds zolang eisen en zoals dit 
in de laatste verkiezingspro-
qiamma's van de C.V.P. werd 
beloofd ? 

Wordt de taalgrens vastge
legd, en de omtrek van de Brus
selse agglomeratie ' — komev 
er geen compromissen op taai-
faciliteiten voor de franstalige 

~ en vlaamse franssprekende 
^Brusselaars, die uitwijken naar 
-de randgemeenten f i s de l 
^Franssprekende Brusselaar Gil-
BSOII, als minister van Binnen-
%Lnidse zaken daarvoor een waar-
= b(iig of een waarschuwing ? = 

1 Zal de Wallingant Merlot, l 
^a's minister van openbare wer- l 
=kcn — de Vlaamse verkeerswe- ï 
=gpn uitbouwen en de havens i 
l r ^ « Zeebrugge, Gent en Ant- 5 
sucrpen? Arbeid en teuerkstel- = 
^l'iig in harïSen van de Lmker | 
^vvial Servais, wijst dat op werk | 
= »// eigen streek... voor de Vla- i 
^mingen ? f 
g « En baas in eigen huis » = 
^zullen Lefèvre-Spaak zich daar- | 
sOfii bekommeren f 1 
E Federalisering van alle | 
^Staatsinstellingen, is de eis van i 
B.alle Vlaamse organisaties. f 
I Wij vrezen, dat er met deze | 
-regering weer mets van m huis 1 
^komt. -
Z De Standaard en Het Volk 
'spreken van de splitsing van het 

Tninisterie van nationale oproe 
ding. 

Bij de opgave van het nieu 
we ministerie, schrijft de Stan 
daard : Nationale opvoeding en 
Jtultuur : Larock (soc.) voor het 
Franstalige landsgedeelte: Van 

~Elslande'(C.V.P.) voor Vlaan
deren. I 

I (Lees door op blz. 41 1 
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Er zijn onder ons mensen die te pas en 
te onpas de mond vol hebben over de ver
dediging \ain onze demol<ratische instel
lingen en het parlementair stelsel. 

Welnu, de wijze waarop de C.V.P. on
der leiding van de huidige eerste minis
ter de kiesstrijd gevoerd en het kiezers
korps misleid heeft getuigt van een ont
stellend gemis aan demokratische gezind
heid en eerbied voor het parlementair 
stelsel. 

Zelfs de eerste minister zal het niet 
aandur^-en te loochenstraffen dat het zijn 
vooropgezel doel was, van voor de ver
kiezingen, van voor de ontbinding van 
het parlement zelfs, een koalitie-regering 
met de B.S.P. te vormen. 

^ De C.V.P. heeft onbetwistbaar het 
recht de voorkeur te geven aan een koa-
litie met de B.S.P. boven een koalitie met 
de liberale parUj. Daarover heeft alleen 
de C.V.P. te oordeion — daar gaat het 
niet om. 

Doch dan moest de C.V.P. en in de 
eerste plaats de voorzitter, thans eerste 
minister, de moed hebben en de elemen
taire eerlijkheid en fair play dit aan de 
kiezers te zeggen opdat zij zich met ken
nis van zaken zouden kunnen uitspreken. 

Indien hij zijn inzichten en zijn bedoe
lingen bekend gemaakt had, in plaats 
van de kiesstrijd te voeren rond het te
nia van <( de rode oproermakers » dan 
zouden er thans in het land geen hon-
derdduiaemde kiezers het gevoel hebl>en 
dat zij misleid en bedrogen werden. 

Het misprijzen voor de kiezer, onbe
schaamd gehuldigd door een grote partij 
als de C.V.P., is een ergere aanslag op 
de parlementaire demokratie dan een 
staking 

VOLKSUNIE - OVERWINNING, 
VLA.4MSE OVERWINNING 

Het is ten minste een verheugend re
sultaat dat de uitslag van de verkiezin
gen en de grote vooruitgamg van de 
Volksunie de aandacht gevestigd heeft op 
het probleem van de Vlaams Waalse ver
houdingen. 

Men durft het alvast niet meer aan 
minachtend en misprijzend te spreken 
van een « schijnprobleem » en dit funda
menteel probleem te verminken tot een 
taalkwestie. 

Algemeen uordt thans — 17 jaar na de 
oorlog — voor het eerst gewezen op de 
noodzakelijkheid rekening te houden met 
de Vlaamse grie\en. 

Weldra komen wij terug in een periode 
van (c edelmoedig' begrijpen ». De vice-
eerste minister, de heer Spaak, zal zich 
deze periode nog wel herinneren. 

Ik moge hem evenwel waarschuwen dat 
de jongere generalies in Vlaanderen rea
listischer geworden zijn en niet bereid 
om zich te laten afschepen met sentimen
tele verklaringen of loze beloften. 

Het mag beklemtoond worden dat er 
iets veranderd is dank zij de Volksunie. 

Wanneer er thans met meer gesproken 
wordt over een lalenlelling en de vast
legging beloofd wordt \ a n de taalgrens, 
is dit ONZE overwinning. Want voor de 
verkiezingen, onder ile \orige regeling, 
werd de lalentellinp pnkel uitgesteld, ver
daagd... j 

Ik zal verder terugkomen op de Vlaam
se problemen, maar ik wil dadelijk ver
klaren dat de Volksunie meer dan ooit 
voorstander is van DE FEDERALE OM
VORMING V.4N DE EENHEIDSSTAAT. 

Wij verheugen ons dat de regering aan
gekondigd heeft dat een grondwetsherzie-
ning zal voorbereid worden en wij zullen 
de nodige initialeven nemen opdat deze 
grondwetsherziening de invoerir-^ v^n 
federalisme zou mogelijk maken. 

SAMENSTELLING VAN DE REGERING: 
EEN KNOniBOEL 

Alvorens ever te gaan tot een onder
zoek van de regeringsverklaring, wens ik 
nog een woord te zeggen over de samen
stelling van de regering. 

Ik herinner mij nog zeer levendig de 
kritiek op de socialistische banken uitge
bracht toen de heer Eyskems in septem-
ber van vorig jaar zijn nieuwe, hervorm
de regering voorstelde : de uitbreiding 
van de regering werd aan de kaak ge
steld en het aantal ministers overdreven 
geacht. Het was een slecht voorbeeld van 
bezuinigingen. 

Ik stel thans vast dat de huidige rege
ring ook twintig ministers telt — alleen 
de onderstaatssecretarissen zijn verdwe
nen. In hun plaats hebben we nu adjunkt. 
ministers. Daarnaast zijn ,er volwaardige 
mmisters, maar ook ministers die niet 
volwaardig zijn, vermits zij geen deel uit
maken van het eigenlijk kabinet. 

Het is voor iedereen duidelijk dat de in
gewikkelde struktuur van deze regering 
moet leiden tot verwarring, be\ oegdheids-
knnflikten en een gemis aan efficiëntie. 

(Lees door op blz. 4) 
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In de oren van de SCHILDWACHT klinkt het tromgeroffel : 
«Daarachter komen er nog, nog, nog... Daarachter komen er nog!» 

T R A G E D I E 
I N STREEK 
V A N AALST 

jONtE HOPBOER VBHUIK I BCN! 
Gisterenavond hadden we een vergadering met enkele hop-

boeren van het Koordinatiekomiteit dat ze opgericht hebben. 
Een van hun mannen was verontschuldigd, omdat zijn broer 
een « malheur • overkomen was. , 

Vandaag vernjMnen we dat die broer, een jonge hopboer, va
der van 2 kleine kindjes, zich in een vlaag van wanhoop opge
hangen heeft l „ j ^ ~ . ^ . - . 

Verwondert U dat, brave lezers ? Wij, die midden tussen 
deze mensen leven en die de toestanden hier kennen, ons ver
wondert dat geen zier ! 

We kennen een hopboer die, toen zijn vrouw moest beval
len van haar 5de kindje, geen frank in huis had en bij geburen 
500 F is moeten gaan schooien om de allernoodzakelijkste din
gen te kunnen kopen. 

Wij kennen andere hopboeren, die, omdat het een paar jaar 
geleden door het Ministerie van Landbouw zo aangeraden werd, 
heel hun bedrijf op de hop ingesteld hebben. Welnu, op de laat
ste 2 jaar hebben ze een verlies geleden van 600.000 F. Daarbij 
zitten ze nog tot over hun oren in de afbetalingen. Reeds 3 wis
sels hebben ze liggen (voor een bedrag van 70.000 F) ter afbeta
ling van een plukmachine. Maar ze kunnen ze niet betalen ! 
Binnenkort moeten ze huis en hof verkopen ! En zo zouden we 
kunnen verder gaan. 

Maar we gaan dat hier niet doen. Wel op de Grote perskon-
ferentie die de Volksunie zal houden samen met de hopboeren 
van dit koordinatiekomiteit (dat zowel de mensen van Poperin-
ge als die van Aalst en Asse groepeert) op maandag 8-5-61 om 
11 uur in de voormiddag in de Graaf van Egmont, Van Praet-
straat (aan de Beurs) te Brussel. 

Alle dagbladen en weekbladen (zowel de buitenlandse als 
de binnenlandse) evenals radio en TV werden uitgenodigd. 

Volgende week brengen we op deze bladzijde verslag uit 
over deze 1ste perskonferentie van de Volksunie. 

Ook zullen we dan reeds de resultaten kunnen mededelen, 
die bekomen zullen worden door onze mannen. Want, luistert 
goed : de Volksunie, die de enige partij is, die voor deze men
sen, onze mensen. Iets kan doen, wil het ook doen en zal het 
doen ! 

Deze perskonferentie is slechts een begin ! Wij — zowel de 
hopboeren als de Volksunie — zijn zinnens om niet meer af te 
laten en om op 14 dagen tijds resultaten af te dwingen van de 
Minister ! 

Dokter Herman Le Compte, 
plaatsvervangend volksvertegenwoordiger. 

,'if"i-'>^"^<:yjf rt-«'*>,":mKX.v 

Meiboomplanting en rondedans Mooi \naams gebruik tijdens fle meimaand. 

Waalse landbouwminister Heger weet niets af 

van nood der Vlaamse boeren. 

Volksunie-perskonferentie over hopboeren 
op maandag 8 mei te 11 uur 

in de «Graaf van Egmont» 

Van Praetstraat, Brussel 
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Dat de Duitsers op 10 mei 1940 de Belgl-
sclie grens overstaken om de weerstand te 
breken vao het opgestelde Belgisch leger! 
•t Was oorlog ! En we weten wat dit woord 
betekent : dood. verminking, vernieling, 
wanorde. In één woord, aHes wat niet 
deugt Is er mee gemoeid. 

Dit schrik namen duizenden landgenoten 
de vlucht. De veiligheld-ioekende mensen 
vormden wel niet zo^n troostcloxe «toet als 
In 1914. gezien talrijke auto's, nu voor t 
vervoer zorgden, maar toch wa« het droe
vig om zien hoe al die mannen, vrouwen 
en kinderen hun haardstede vaarwel zeg
den, in 't bezit van een heel Hein beetje 
levensmiddelen. Velen geraakten niet ver
der dan West-Vlaanderen. 

Daar zaten ze opeengepakt, samen met 
het teruggetrokken Belgisch leger, als ha^ 
ringen in een mand. De weg naar Frank
rijk was persperd door- het snel oprukkend 
gemotoriseerd Duitse leger. Onaangenaam 
was het om vast te stellen, dat er onder 
die vlochtelingen zoveel mannen waren, 
die een officiële bestnorspost bekleedden, 
als burgemeester, schepene, volksvertegen, 
woordiger, senator of wat dan ook en al
dus hun onderdanen, die nu vooral bizon-
dere bijstand nodig hadden, In plan He
ten. Hebben wii het niet moeten meema
ken, dat de vrouweliike schepene van 
Gent. Inffrouw Boonants, het bestuur van 
de stad moest in handen nemen, omdat de 
burgemeester en sommige schepenen spoor
loos verdwenen waren ? Juffrouw Boonants 
moest, in zeer moeilijke omstandigheden, 
alles in 't reine trekken en ze heeft het 
goed cedaan. 

Immers ze heeft Gent gered, daar ze be-
komen heeft dat er niet om Gent zou ge
vochten worden. Een eresalnut voor die 
manhaf;UgenV^oyif, ^a»f , tevens een aan
klacht voor die laffe heren-weglopers, naar
onder de heren van 't ministerie Pierlot 
dienen gerekend te worden. -ï-ffi-an-*. 

Ondertussen Het de mensenete^ tSMÈ»-
hof Vaödermeersch, een trein Tonnen, 
waar hij tietitallen Vlamingen In onder
bracht en ze deed voeren Frankrijk In, 
bestemming onbekend. 

Die trein kreeg de geschiedkundige 
naam van « spooktrein ». De Vlaamse ver
dachten werden in een vreemd land ge-

Waar 
is de 

tijd**. 
voerd en daar prijs gegeven aan onver»nt. 
woordelijke onmensen. 

Wie zal ons beschrijven wat al mi^ian-
delingen ze onderweg hebl}cn te verduren 
gehad. Zelfs is het tot een moordparUj ge
komen. Is de Vlaamse voorvechter, Joris 
Van Severen, niet laffeUjk neergeschoten 
In de omgeving van Abbeville ? 

Het I» siechts nadat België en Frankrijk 
zich moesten overgeven aan de Duitsers, 
dat onze Vlaamse Broeders, die angstige 
ogenblikken hebben gekend, huiswaarts 
konden keren. Na dit walgelijk optreden 
van Ganshof Vandermeersch en zijn tra
wanten, steeg de verontwaardiging In 
Vlaanderen ten top. 

Het was dan niet te verwonderen dat 
meester Edmond Van Dieren zaliger ge
dachtenis, op zekere dag te Brusel een mis
prijzende kaakslag gaf aan de verfoeide 
Ganshof Vandermeersch, die, tot ieders 
verwondering, nog steeds de plak zwaftlt 
in de Belgische leiding. Hoelang hog? 

Vlamingen, vergeet dit feit niet dat met 
bloedige letters geschreven staat in de ge
schiedenis van de Vlaamse strijd. 

En toen was de katolleke Pierlot, eerste 
minister, en De Schrijver, Spaak, De 
Vleeschauwer, ministers ! Wat hebben de
ze heren gedaan om zulke wandaad te be
letten ? 

Laat ons bidden : « Van die Londense 
indivldus, verlos ons Heer ! ». 

Hier Is het eveneens de plaais om te 
wijzen op de verantwoordelijke daad van 
de Belgische Eegering, die in de meidagen 
van 1940, de jongelingen vanaf 16 jaar 
optrommelde en naar Kampen verwees. 
Men sal zich herinneren dat al die jonge, 
lingen aan hun lot werden overgelaten en 
in Frankrijk moesten rondlopen als bede
laars. Na de ineenstorting van België en 
Frankrijk mochten die opgeroepenen, na 
talloze ontberingen, met eigen middelen, 
huiswaarts keren. 

Welnu, Kameraden van de Volksunie, 
wat zegt ge daarvan ? Het hierboven aan
gehaalde Is het werk geweest van een drie
ledige Belgische Begering : Katolieken, 
liberalen en socialisten Het werk dus van 
de zogenaamde drie grote partijen. 

Voor die feiten moeten ce zich nog ver-
antwoorden ! 

DixL 

PeRNOTC 

LACHENDE GEZICHTEN 
Het heeft vele argeloze C.V.P.-

klezers geërgerd Theo Leïèvre en 
Paul-Henri Spaak met lachende ge
zichten en de handen in elkaar 
gestrengeld, zoals een vrijend 
paartje, samen voor de fotografen 
te zien aanzitten. 

Zij hebben de leugenachtige ver
kiezingskampanje van de C.V.P. 
nog niet doorzien ! 

Anderen ergerden zich eraan dat 
de Wcstvlaamse C.V.P.-ers de libe
raal Lahaye opnieuw opvisten en 
zelfs op hun lijst zetten voor de 
verkiezing van de provinciale se
natoren. Welnu zou de C.V.P. voor 
een logeman als Lahaye kiezen ? 

Inderdaad de C.V.P.-ers kiezen 
voor de logeman Lahaye en leggen 
de handen in die van de « socialo-
terroristen » zoals hun lijfblad « La 
Libre Belgique » de socialisten 
noemt. 

Theo Lefèvre en Spaak! Theo 
Lefèvre en Collard ! De oudstrij-
ders olt de schooloorlog moeten 
thans wel visioenen zien ! 

MISBAAR 
In de C.VJP. kranten heerst er 

groot misbaar omwille van amnes
tie - maatregelen voor stakers op 
Justitie en Openbaar Onderwijs. 
Wij begrijpen dit misbaar van de 
C.V.P.-ers niet. Als de socialisten 
voor de eerste maal in hun geschie
denis het ministerie voor justitie 
opeisten dan was het wel degelijk 
om vrijlatingen en later amnestie 
te verlenen. De socialisten laten 
nu eenmaal hun mannen niet val
len. Theo Lefèvre wist dit. Waar

om heeft hij hen het ministerie 
voor justitie gegeven? Hij ging 
akkoord met de amnestie, maar ze 
zou individueel moeten verleend 
geworden zijn. Wat kan de socia
listen beletten per dag honderden 
gevallen individueel te amnestie-
ren ? 

Dat onderscheid tussen indivi
dueel is onzin. Wij hebben de stel
lige overtuiging dat Lefèvre dit ook 
wist en dat hij geen graten vindt 
in hetgeen gebeurd i s ! Het mis
baar van de C.V.P. kranten heeft 
alleen als bedoeling de kritiek van 
de volgelingen op te vangen en af 
te wenden van Theo Lefèvre. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 
• • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • < • • • • * • • • • • • • " ' * ' 

KLASSIEK 
In de hogere C.V.P. kringen te 

Limburg is men erg ontstemd om
dat een van de laatste regerings
daden van de liberale minister 
Vanderschueren erin bestond in 
Duitsland te gaan pleiten om de 
nieuwe grote fabriek, die te Genk 
zal komen naar Luik af te leiden. 
Zij durfden er niets over schrijven 
beweren ze omdat minister Van
derschueren in Duitsland vergezeld 
werd door prins Albert. 

Het is tekenend voor de C.VJ. 
dat ze daarom zwijgt. Zij zou lie
ver de Limburgse arbeiders opoffe
ren dan iets minder aangenaams 
over een prins te schrijven. 

Wij hebben altijd gewaarschuwd 
tegen het Belgisch grootkapitaal, 
waarvoor Vanderschueren een ver
tegenwoordiger Is, en tegen het Hof. 
Dit feitje is alleen maar één alt de 
vele. 

C.V.P.-
VERKIEZINGSLITERATUUR 

O p het ogenblik dat deze lijnen 
verschijnen is Theo Lefèvre 

klaar met zijn regering van zijn 
dromen. Er zal geen enkel middel 
onbenut gelaten worden om de bra
ve burger er van te overtuigen dat 
samengaan van de twee grootste 
partijen broodnodig was om het 
hoofd te bieden aan de huidige toe
stand. Wat de Volksunie voor de 
verkiezingen voorspeld had, is dus 
bewaarheid geworden. 

Het morele bedrog dat de kleur-
partijen ten opzichte van hun kie
zers gepleegd hebben, is echter van 
die aard dat heel wat mensen die 
op 26 maart nog hun vertrouwen 
aan de rode, gele of blauwe lijsten 
geschonken hebben, nu wel voor
goed zullen overtuigd zijn dat al
leen een Vlaams-nationalistische 
vloedgolf orde op de zaken kan 
stellen. 

Inzake demagogie heeft de CV.P. 
tijdens de verkiezingskampagne 
alle rekords gebroken, hetgeen al 
heel wat wil zeggen. Als bewijs 
willen wij enkele alinea's in her
innering brengen van het pamflet 
« Opdat het land herleve » dat 
door de C.V.P. over het gehele 
Vlaamse land werd verspreid. 

Onder de grote titel : Daarom . 
naar de stembus » wordt de kiezer 
uitgelegd waarom hij naar de stem
bus geroepen wordt. Luister maar : 
« De Kamers werden ontbonden 
om het land toe te laten op klin
kende wijze het socialistisch re
volutionair straatgeweld te veroor
delen. Dat is hoogst nodig. Ons 
land heeft de jongste tijd harde be
proevingen gekend op internatio
naal gebied. Des te misdadiger was 
het een straatrevolutie op nationaal 
vlak te ontketenen, welke uitslui
tend voor doel had de genadeslag te 
geven aan de democratie ». 

OF HET KAN VERKEREN 

O p de laatste bladzijde van dit 
geschrift doen de koene C V.P.-

strategen er nog een schepje bij en 
na een opsomming gegeven te heb
ben van de sabotagedaden, geweld
plegingen, enz., wordt de kiezer 
goed op het hart gedrukt : « Wilt 
gij oproer, doodslag, sabotage en 
vuiligheid in de straat, onder de 
leiding van Renard ? Wendt tJ tot 
de Socialistische Gemeenschappe
lijke Actie ! Wilt gij arbeid, orde, 
welstand en reinheid in elk dorp of 
stee... Stem dan voor de C.V.P. ». 

Vermits alle goede zaken uit drie 
bestaan, geven wij tot besluit deze 
sublieme vondst ter overweging aan 
degenen die op 26 maart hun ste«i 
aan de C.V.P. hebben gegeven : 
« De Liberalen roepen voor de kie
zers het schrikbeeld op van een 
C.V.P.-Socialistlsche regering na 
de verkiezingen... Ge moet maar 
durven ». 

nisteriële kabinetten op de koop 
toe nog een gratis-alwnnement op 
een gemeenschappelijk vervoer
middel bekomen. 

De Pontlus Pilatussen van de 
kleurpartijen vegen natuurlijk 
vierkant hun zolen aan het lot van 
de Vlaamse mobielen die 14 tot 16 
uur per dag van huis weg zijn, 
maar het kan nooit geen kwaad 
als men ze in hun hemd kan zetten. 

BONDGENOTEN 

Ook wij zeggen, ge moet maar 
durven ! 

MINISTERIELE KABINETTEN 

O p 27 maart 19G1, heel toeval
lig één dag na de verkiezingen, 

is een koninklijk besluit betreffen
de de inrichting en de werking van 
de ministeriële kabinetten geboren. 
Wij leren hieruit dat een kabinets
chef zich met 316.000 F per jaar 
moet tevreden stellen, een adjunkt-
kabinetschef met 266.000 F en een 
kabinetssekretaris, attaché of pri-
vé-sekretaris met het peulschilletje 
van 198.000 F. Vermits de leden 
van de kabinetten per definitie po
litieke kreaturen zijn en dienover
eenkomstig een voorkeurbehande
ling moeten genieten, heeft de an
ders zo schraperige Minister Van 
Houtte er geen graten in gevonden 
dat de dame» en heren van de «ü-

E en van de zaken die Machia-
velli in zijn hoofdwerk « De 

Prins » zijn leerling goed op het 
hart drukt is dat hij nooit een 
bondgenootschap mag afsluiten 
met iemand die machtiger is dan 
hemzelf, omdat hij als puntje bij 
paaltje altijd door de grotere broer 
zal in de luren gelegd worden. 

Machiavelli was zeker geen koor
knaap en zijn raadgevingen getui
gen dikwijls van een volkomen ge
brek aan morele scrupules. Langs 
de andere kant is het evenwel zo 
dat veel van zijn principes nog da
gelijks door politiekers in alle lan
den van de wereld toegepast wor
den. 

Dient een van de voornaamste 
oorzaken van de achteruitstelling 
van Vlaanderen en de verknechting 
van het Vlaamse vrfk niet juist 
gezocht te worden in de bondge
nootschappen die ons bestendig 
door volksvreemde of volksvijandi-
ge krachten opgedrongen werden ? 
En wordt het niet iedere dag dui
delijker dat Vlaanderen pas gezond 
zal worden als het de bloedzuigers 
uit Brussel en Wallonië zal over
wonnen hebben en zelf zijn lot in 
handen zal genomen hebben Als 
wij ons van deze twee elementaire 
waarheden bewust zijn, zal de vin
gerwijzing van Machiavelli ook 
voor ons niet nutteloos zijn ge
weest. 

DE FEDERALISTISCHE KAART 

Wij durven er een Trappist op 
verwedden dat de meeste Vlaamse 
socialisten grote ogen zouden op
zetten indien zij inzage zouden krij
gen van de rode verkiezingslitera
tuur, die voor 26 maart te Brussel 
en in Wallonië werd verspreid. 

Zij zouden bijv. kunnen vaststel
len dat op Franstalige E S P - v e r 
kiezingspamfletten bijna altijd een 
gallische haan voorkomt en dat het 
federalisme als de gewoonste zaak 
van de wereld wordt afgeschilderd. 
Typisch in dit opzicht is bijv. een 
karikatuur in « Jean Prolo », een 
uitgave van de Nijvelse federatie 
van de B.S.P., waarop men twee ar
beiders ziet, die getuige zijn van de 
begrafenis van de oude dame 
4 Belgique » en haar dood toeschrij
ven aan « federahtis ». Tekenend 
voor de politieke mentaliteit van 
de waalse en Brusselse roodjes is 
ook, dat de Vlamingen in de zwart
ste kleuren worden afgeschilderd 
en dat systematisch aan statistiek
vervalsing ten voordele van Wallo
nië wordt gedaan. Zelfs de werk
loosheidscijfers worden duchtig ge
manipuleerd om aan te tonen welk 
schreeuwend onrecht de Walen 
wordt aangedaan. Voor de rest mo
gen de Spinoys, de Fayats, de Cray-
beckxen en tutti quanti lustig op 
de Vlaamse luit spelen. 

streken en alle partijen, ku nen 
bij zo'n stompzinnige bewerina en
kel maar eens de schouders CP ha
len. 

De zoetwaterflaminganten heb
ben nog altijd niet ingezien dat de 
franskiljonse pers door mannen 
als Lindemans, K. Van Cauwe vert, 
ja zelfs Pierre Vermeylen, ii t te 
schelden voor « superflamingant » 
met alle geweld tracht de aan-lacht 
af te leiden van de Volksunie 

Het geval Lindemans is een uijn-
lijk bewijs van de schandelijke ma
nier waarop de Vlamingen "" de 
C.VJP. gefopt worden. Normaal 
moest die man verkozen zijn, maar 
in zijn partij krijgen de Vlamingen 
niet de plaats waarop zij recht 'neb
ben en geeft men liever miljoenen 
uit om een opgedirkte franskiljon 
als Van den Boeynants met afge
schuimde Vlaamse stemmen "aar 
de roem te voeren. 

Het is een pijnlijke les, ó, ho
pelijk bij velen de ogen heeft geo
pend. 

GEVAARLIJK 
Volgens De Standaard was Lin

demans in het parlement veel ge
vaarlijker dan de vijf man van de 
Volksunie samen. Zij besluit dit uit 
het feit dat La Libre Belgique nogr 
steeds Lindemans aanvalt. Wan
neer de kritiek van La Libre Bel
gique een maatstaf is dan is de 
Volksunie veel gevaarlijker dan 
heel de C.V.P. samen want elke dag 
schimpt La Libre op de C.V.P., dat 
die maar zo vlaamsgezind gewor
den is sinds de verkiezingen, om
dat zij de Volksunie vreest, welke 
die verkiezingen gewonnen heeft. 

Overigens als Lindemans zoveel 
gevaarlijker was dan de Volksunie, 
dan zou de C.V.P. toch al vorige re
gering koptelefoons laten plaatsen 
hebben in de ministerraad opdat 
hun Vlaamse ministers Nederlands 
zouden kunnen spreken hebben En 
niet nu pas. Dan zouden onder de 
vorige regering de Vlaamse vraag
stukken niet als « valse proble
men » betiteld geworden zijn ter
wijl nu na de verkiezingen plotse
ling Theo Lefèvre zelf ze de voor
naamste vraagstukken van het 
land noemt ! 

Persoonlijk zouden wij liever 
Lindemans in het parlement /ien 
dan een St. Remy. 

Maar ja als de Vlaamse C V.P. 
Lindemans graag in het parlement 
zag, diende ze hem meer vooraan 
op de lijst te plaatsen. Als een par
tij per se iemand in het parlement 
70U willen, mag ze hem op geen 
strijdplaats zetten, waar hil kan 
sneuvelen. 

Lindemans en Verroken zijn ty
pische C.V.P. flaminganten. Het 
zijn flaminganten, maar ze missen 
het karakter om door van zifh af 
te bijten achting en vrees te ver
wekken. Niemand in de eigen par
tij luistert naar hen. Het is <roo-
wens in de verdorven C.V.P. atmos
feer niet eens mogelijk karakter
vast te blijven. 

Zie ^ an den Daele. Onbetw ist-
baar had die man karakter Maar 
toch aanvaardde hü een sciionen-
zetel te Gent in een franskiljons 
schepenkollege en dit terwijl hü de 
regering Eyskens weigerde te steu
nen omdat die franskiljons was ! 

LINDEMANS 
Onder die titel tracht de Stan

daard Leo Lindemans te troosten. 
Er zit echter in die troost een zeer 
valse toon, wanneer beweerd wordt 
dat Lindemans in de C.V.P. heel 
wat gevaarlijker zou zijn dan vijf 
gekozenen van de Volksunie 

Zij die getuigen waren van de 
ongeloofUike opflakkering van 
vlaamsgezindheld in alle wind-
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In het totnogtoe zo onoverzichtelijk Kongolees patroon 
schijnt er nu eindelijk toch wat tekening te komen. Men zal 
zich herinneren hoe op de konferentie van Tannarive het uni
tarisme naar Belgisch model werd verlaten voor een konfede
ratie op federalistische leest. Tijdens deze konferentie voerde 
Tsjombe het hoge woord; hij kon het zich veroorloven omdat hij 
praktisch de enige Kongolese leider was die sprak namens een 
gebied -dat ekonomisch leefbaar is. Kasa-Voeboe, die over fe
deralisme een andere opvatting heeft dan de Katangese « sepa
ratisten », slikte er alle beledigingen met Aziatische gelatenheid. 

Verleden week dan kwam uit Coq verrassend nieuws • 
Tsjombe we~rd er aangehouden op het ogenblik dat hij de 
tweede federalistische konferentie wou verlaten. Het is niet 
recht duidelijk of deze aanhouding geschiedde op last van de 
centrale regering; in ieder geval heeft Kasa-Voeboe de geboden 
gelegenheid dadelijk gegrepen om Tsjombe op ijs te leggen. 

En na die eerste verrassing kwam er een tweede : men klet
terde in Katanga wel even heel hard met de sabel maar al gauw 
bleek, dat men er eigenlijk niet zo rouwig was om de aanhou
ding van Tsjombe. Moenongo — sinds altijd de sterke man van 
de Union Minièrestaat — nam het heft in handen en even later 
werd voorzichtig aan enkele < goedingelichte» zegsmannen 
meegedeeld dat Tsjombe nogal gegooid had met het geld en 
diepe putten maakte. 

Kasa-Voeboe, wiens verhoudingen tot de UNO er de laatste 
tijd flink op verbeterd zijn, schijnt nu van plan om met het 
Katangese nest eens en voor goed op te ruimen. Hij zou daar
voor op UNO-hulp rekenen. Ondanks alle officiële charde» ver
klaringen te Elisabethstad beginnen de Katangese leiders in te 
zien dat het tijd wordt een flink scheut water in de wijn te 
doen. Uit alle crises en verwikkelingen sinds 30 juni 1960 komen 
twee namen thans duidelijker naar voor : de raadselachtige, 
nooit-gehaaste glimlachende Kasa-Voeboe en de bekwame 
Bomboko. 

Het 'lijkt er op alsof beide mannen uiteindelijk toch een 
oplossing zullen weten te vinden. Alhoewel : in Kongo kan in 
24 uur alles weer totaal anders zijn. 

In Geaève is dezer dagen een merkwaardig jubileum ge
vierd : de kernstopkonferentie kende er haar driehonderdste 
zitting. De datum werd overigens door geen enkel opzienbarend 
feit gekenmerkt : de konferentie zat op de 300e dag nog even 
fel in het slop als op de eerste. Voor dit negatief rezultaat zijn 
beide partijen verantwoordelijk. Nochtans deed Kennedy on
langs enkele belangrijke toegevingen in de hoop, de konferentie 
terug vlot te krijgen. Nadat enkele maanden geleden de Eisfen-
hower-administratie ieder rezultaat onmogelijk had gemaakt, 
vonden de Russen dat het nu maar eens hun beurt moest zijn 
om stokken in de wielen te steken. Ze hanteerden een drieledige 
kontrolekommissie, samengesteld uit een Westerse, een Oosters 
en een neutraal kontroleur. Ieder van die heren zou vetorecht 
moeten krijgen. Vanzelfsprekend zou een dergelijke regeling 
elke kontrole totaal onmogelijk maken. 

Het is niet duidelijk, wat er eigenlijk een oplossing te Ge
neve in de weg staat. Er Is echter een slecht historisch prece
dent : na de eerste wereldoorlog strandde in datzelfde Geneve 
de grote ontwapeningskonferentie, na onbegrijpelijke en ein
deloze touwtrekkerij van alle kanten. En daarmee was het hek
ken van de dam voor een tweede wereldoorlog. 

De beide revoluties, die van Cuba en die van Algerié, blijven 
in het nieuws. Over de Invazie op Cuba zijn nu praktisch alle 
details gekend. En deze details zijn steUig niet van aard, de 
Amerikaanse houding in een beter daglicht te stellen. Zo is o.m. 
gebleken dat het bombardement aan de vooravond der invazie 
wel degelijk werd uitgevoerd vanop het Amerikaanse kontinent 
door vliegtuigen die de V.S. had ter beschikking gesteld, en niet 
door piloten die de Cubaanse luchtmacht ontvluchtten. Dhr 
Kennedy zal heel wat mondwerk moeten verrichten om een 

.aanvaardbare uitleg te vinden voor dit bombardement dat in 
volle vredestijd op een niets-vermoedend buurland werd ver
richt. Het is overigens eveneens gebleken dat de C.I.A. bij de 
invazie een uitgesproken voorkeur had voor oud-medewerkers 
van Batista die — van Noord-Amerikaans standpunt uit — heel 
wat vlotter en geschik^r waren dan de oud-medewerkers van 
Castro die om de een of andere reden met hun premier over
hoop zijn geraakt maar die niet bereid bleken om de Cubaanse 
revolutie zo maar prijs te geven. 

En eveneens staat het vast dat het Witte Huis formeel de 
hulp van de V.S.-luchtmacht toezegde voor het geval dat de 
invazie niet naar wens zou verlopen. De laatste radio-signalen 
van de invazietroepen waren een wanhopige smeekbede om de 
beloofde ondersteuning van de luchtmacht. 

Maar op het Witte Huis heeft waarschijnlijk iemand ge
oordeeld dat het politiek niet opportuun zou 2djn, de belofte te 
houden.... 

4-5-61 

" Alianza para progresso " 

NOORD- EN ZUID-AMERIKA 
Na de mislidctü üirazie van cuba gre

pen zowat overal in Zuid-Amerika felle 
betoging^en tegen de « gringo's », de Ver
enigde Staten, plaat& Castro heeft in 
Zuid-Amerika inderdaad heel wat vrien
den. De vriendschap moge dan vaak niet 
gebazeerd zijn op pozitieve waardering 
voor het Cnbaanse experiment, ze is des 
te steviger geworteld in de gemeenschap
pelijke anti-gringogevoelens. 

De Zuid-Amerikanen hebben Inderdaad 
minder goede ervaringen met hun bnur-
man uit het Noorden. Honduras werd van 
1910 tot 1934 bezet door de mariniers die 
er de wissels van de Noord-Amerikaanse 
geldschieters kwamen innen. Eenzelfde l#e-
zetting kende de Dominikaanse republiek 
van 1904 tot 1924; het land bleef trou
wens tot 1941 onder de directe finantiële 
kontrole der V.S. De bezetting van Haïti 
duurde van 1915 tot 1934; sinds 1957 Is 
directe inmenging en kontrole er weer 
verzekerd door een zetbaas, de dictator 
Dnvalier. 

De V.S., die thans de dictatuur op Cu
ba heten te bestrijden, onderhielden hai^ 
lelijke betrekkingen met Castro's voorgan
ger, de sinistere Batista, evenals met 
diens collega's In -Peru, Columbii, Hon
duras, Nicargna en Panama. 

De C.I.A. (eigenlijk « Central Intelli
gence Agency », maar sinds een paar we
ken <( Cuban Invasion Army) was de 
drijvende kracht achter de burgerooriog 
die van 1948 tot 1956 in C<riambië het 
leven kostte aan meer dan een kwart mil
joen peones. Dezelfde C.I.A. wierp in 1952 
het rebime van Dr Bctancourt in Vene
zuela omver, om het te vervangen door 
de bloedige diktatour van Perez Jimenez. 
In 1954 werd de regering van Guatemala 
onder de voeten gelopen door een Noord-
.4merikaans huurllngciileger, nadat ze het 
bestaan had 100.000 ha onbewerkte grond 
van de Ctnited Fruit te onteigenen. In 
Panama blijven de V.S. zich steninen op 
het voorbijgestreefd Kanaalaklioord. om 
het land totaal onder Noord-Amerikaan
se kontrole te houden. 

Deze voortdurende spanningen tussen 
de V.S. en Zuid-.\merika hebl>en een dub
bele oorzaak, Zuid-Amerika is een rensach-
tig onderontwikkeld gebied en dit onder
ontwikkeld gebied wordt ekonomisch 
overheerst door de V.S. Men heeft waar-
liik niet moeten wachten op het kommu-
nisme en op Fidel Castro, om steeds weer 
deze spanningen In directe of gekamof-
fleerde interventie te zien eindigen '. 

De Zuid-AmerikiMSixe bevolking die zo
wat 200.000.000 zielen telt — waarvan ruim 
de helft ongeletterde en ondervoede land
bouwers — zal tussen dit en 25 Jaar ver
dubbeld zijn, ondanks de zeer hoge kin
dersterfte en het feil dat de gemiddelde 
leeftijd nauwelüks 45 jaar bedraagt. 

De Zuid Amiorikaan.se landbouw berust 
op monokulturen; de uitvoer der meeste 
landen beperkt zich tot één enkel bazis-
produkt. Méér dan de helft van deze uit
voer ga?t naar de VtS.; Noord-Amerikaan
se maatschappijen kOQtroleren méér dan 
3 4 van de Znid-.Vmerikaanse uitvoer. 

De grond en de bodemrijkdommen zijn 
overal in handen van enkele families die 
fortuinen vergaren. De overgrote meerder
heid der bevolking leeft echter totaal 
buiten de kringloop van het geld Alleen 
al <wi die reden is hidustrialisering prak
tisch uitgesloten; de geringe koopkracht 
van de overgrote meerderheid der Zuid-
Amerikanen is een onverkoombare hinder
nis. Een der middelen om hieraan te ver
helpen is de afschaffing van het groot
grondbezit. De proef op de som werd ech
ter reeds vaak geleverd : wie aan de 
grond raakt, raakt doorgaans aan Noord-
Amerikaanse belangen met als logisch ge
volg dat de C l A. nog maar eens een « be. 
vriidingsleger » mobiHzeeri. 

Kennedr heeft nn een « nieuwe » poli
tiek t.o.v. Znid-Amerika ingeluid. Deze 
<' alianza para nrogreso » voorziet een kre
diet van 500 000 009 dollars over een on
bepaalde termijn, bestemd voor socUle 
beleggingen. Het loont wel even de moei
te te onderstrepen dat de Fransen, die 
toch ook niet overvloeien van ijver t o.v 
-Algerie, JAARLIJKS 800.000.000 dollars 
Investeren In het zgn. « Plan van Con-
stantine n. 

Het verlenen van deze aalmoes gaat 
dan nog gepaard met een reusachtige 
vlucht van Noord-Amerikaans kapitaal 
uit Zuid-Amerika. Beneden de Bio Grande 
investeerden Amerikaanse ondernemingen 
in 1957 nog 1.400.000.000 dollars; dit cij
fer is thans reeds gevallen tot 260.000.000. 

Tjeef KiHoot. Schild en Zwaard van Vlaanderen! 

Deze Investeringen vormen slechts een 
fraktie van de winsten die de V.S. in 
Zuid-Amerika verwezenlijken en die In 
1959 bv. 775.000.000 dollars beliepen. 

Van 1950 tot 1955 gingen 3,5 miljard 
dollars winst naar het Noorden; slechts 
t miljard keerden terug onder de vorm 
van beleggingen. En nog is dé kringloop 
niet ten einde : 40 % van de produkten 
die gewonnen worden met het geïnves
teerde kapitaal, worden naar de V.S. uit
gevoerd. 

Cuba heeft getracht, zich aan deze fa
tale kringloop te onttrekken. Het ant
woord der V.S. bleef niet lang uit : Cas
tro en de Cnbaanse revolutie kregen het" 
kommunistisch brandmerk. 

Maar een Zuid-Amerikaans staatsman 
heeft eens gezegd : (( Er zijn twee soor
ten kommunisten : de eerste soort wordt 
opgeleid door Moskou, de tweede soort 
wordt gekweekt door de Noord-Amerika
nen. De tweede soort Is veruit het tal
rijkst ». 

Op 26 maart 1961 's avonds, toen uit de verkiezingsuitslagen 
bleek dat de C.V.P. een denderende nederlaag had opgelopen, 
verklaarde een politicus van deze partij in een zure oprisping : 
< Ik acht de verkiezingsuitslagen teleurstellend in die zin dat zij 
het bewijs leveren dat de Belgische opinie het oproer niet heeft 
afgekeurd ». 

De man, die deze verklaring aflegde, heette Theo Lefèvre. 
Sindsdien is een naamgenoot van hem — want het is toch on
denkbaar dat het niet om één en dezelfde persoon zou gaan 
eerste-mlnister geworden van een regering, waarin enkele 
haantjes-vooruit van het oproer zetelen en waarvan het rege
ringsprogramma onder meer voorziet : « Er zal gebruik worden 
gemaakt van de prerogatieven der uitvoerende macht om de 
problemen, gerezen als gevolg van de staking, zowel op adminis
tratief als op strafrechterlijk vlak te likwideren >. 

Wanneer voor dhr Lefèvre van 2 mei nog dezelfde criteria 
gelden als voor dhr Lefèvre van 26 maart, dan dringt zich voor 
de regeringsverklaring hetzelfde adjectief op als voor de ver
kiezingsuitslagen : teleurstellend. Wie het hiermee niet eens is, 
loopt het gevaar één van belde heren Lefèvre voor huichelaar 
te verslijten... 

Voor ons gelden and re criteria en we gebruiken dan ook 
maar belde adjectieven in verband met de regeringsverklaring : 
teleurstellend én huichelachtig. Teleurstellend In de eerste 
plaats om haar vaagheid. Sinds weken werd ons een Grote 
Regering met een Groot Programma aangekondigd. En •ook- bui
ten de C.V.P. en B.S.P. waren er mensen, die deze belofte hebben 
geloofd. Zou een geel-rode koalitie niet over een dergelijke 
meerderheid beschikken dat ze zich gerust^ de weelc^^ kan ver
oorloven, naast belastingsverhogingen ook de zo 'bfoóidnodige 
saneringen door te drijven ? Maar in de regeringsverklaring is 
over saneringen en bezuinigingen niets te vinden. Wel over 
nieuwe belastingen en de onvermijdelijke fiskale hervormittgen, 
maar ook hier is de tekst vaag en kan men er naar raden, hoe 
en bij wie het geld zal gehaald worden. Dat raden is, gelet op de 
algemene oriëntering en de samenstelling der regering, overi
gens niet eens zo lastig. 

Op sociaal gebied blijft men volledig in het vage tasten in
zake de R.M.Z. Betekent dit dat het aanbrengen van een bodem 
in dit vat der Danaïden nog maar eens uitgesteld blijft ? De 
regeringsverklaring maakt gewag van een verhoging der pen
sioenen, maar meldt men geen woord hoe deze verhoging zal ge
financierd worden. Van een ernstige gezinspolitiek geen spoor; 
zulks kan nauwelijks nog verbazing wekken nadat de eerste-
minister obstinaat heeft geweigerd, het zo noodzakelijke Minis
terie van het Gezin in zijn ploeg te voorzien. 

Niet alleen om haar vaagheid, OQk om haar duidelijkheid 
is de regeringsverklaring teleurstellend. Ze bevat inderdaad . 
enkele konkrete toezeggingen. En is het toeval dat alle punten 
die duidelijk zijn geformuleerd, overgenomen werden uit het 
verkiezingsprogramma der B.S.P. ? 

Het wordt thans meer en meer duidelijk dat Theo Lefèvre 
een waanzinnige prijs heeft betaald voor de socialistische deel
neming aan zijn formatie. Dat het die weg zou opgaan., kon 
zelfs de meest argeloze duif voorzien. Reeds dadelijk nadat hij 
zijn formatie-opdracht had ontvangen verklaarde de oud-
C.V.P.-%'Oorzitter dat hij streefde naar een koalitie met de B.S.P. 
Toen de sociahsten stelselmatig hun prijs opdreven, kon hij niet 
meer terug zonder zelf politiek harakiri te plegen. Wanneer de 
Grote Staatsman zichzelf in deze onmogelijke pozitie had ge-
mancEuvreerd, w: > het een koud kunstje voor dhr Spaak, alle 
mogelijke toezeggingen te krijgen. Om het verzet in de C.V.P. 
en de B.S.P. te milderen en om zoveel mogelijk wrijvingsvlakken 
tussen de partners op te ruimen, werd dan de ei van Colombus 
uitgebroed : een regeringsverklaring die zeer duidelijk tege
moet zou komen aan enkele socialistische verlangens en die 
voor de rest vaag en algemeen zou worden gehouden. 

In de omgeving van dhr Eyskens wordt beweerd dat de 
oud-premier zich tijdens het voorlezen der regeringsverklaring 
liet ontvallen : < maar dat is mijn eenheidswet, zonder de be
zuinigingen ! ». Een late troost voor de socialistische militanten 
die tijdens de stakingen tegen de eenheidswet het leven heten ! 
Ook aan socialistische zijde : huichelarij over de hele lijn. 

Op Vlaams gebied zit er in de regeringsverklaring dan toch 
één winstpunt : dank zij de onverdroten Vlaams-nationale aktie 
zal het nu wel voor goed gedaan zijn met de talentellingen en 
met de bewegende taalgrens. Wat de Randgemeenten betreft, 
laat de tekst niet de minste twijfel bestaan over de slechte in
tenties van de regering. 

Voor de Vlamingen is de toestand duidelijk : het unitarisme 
geeft enkele onhoudbare stellingen prijs om op andere punten 
des te sterker te staan. In de komende maanden zal de Vlaams-
nationale inspanning zich méér dan ooit moeten richten op de 
voorlichting van de Vlaamse massa : een duurzame, bevredigen
de en eervolle oplossing ligt uiteindelijk alleen bij federalisme. 
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V A N DER ELST IN DE KAMER: Aütwefps Siudenlenakliekomnee betoogt: 

WIL VAN ELSLANDE ALS 
ASSEPOESTER DIENEN? 

(Vervols ^Tui bli. 1) 

De regering was maar pas gestart, lU 
had nog niet eens het vertrouwen gekre
gen van een parlementaire meerderheid, 
of de moeilijltheden l>egonnen reeds : te
genstrijdige verlilaringeii van de eerste 
minister en de twee ministers van Natio
nale Opvoeding en Koltuur. 

Dit konflikt interesseert ons en de 
Vlaamse openbare opinie zeer : het gaat 
er om te weten of er twee volwaardige 
ministers lijn, een Waal en een Vlaminj, 
die beide dezelfde bevoegdheid bezitten, 
dan wei of de Vlaming maar een adjunkt-
minister is zonder dnidtlijk omschreven 
bevoegdheid. Het is van groot belaJig te 
weten wie bevoegd en verantwoordelijk Is 
voor de Vlaamse kultuuraangelegenheden 
in de ruimste betekenis van het woord. 

Redelijkerwijze mocht men verwachten 
dat de eerste minister dp toestand zon op
klaren door een duidelijke en ondubbel
zinnige veiiilaring : maar, helaas, met 
geen woord heeft hij hierover gerept. 

Wij staan dus voor de formele verkla
ringen van socialistische lijdp — dat er 
maar één minister is. de heer I/arook, en 
dat de heer Van Elslande maar adjankt-
mlnister is., en voor politieke beslissin
gen eenzijdig genomen door de heer La-
rock, zonder de heer Van Elslande te ken
nen Ook staat in het Staatsblad zwart 
op wit, in het Koninklijk Besluit, de heer 
Van Elslande vermeld als adjiinVf minis
ter ! 

Het komt ons dan ook voor dai de Vla
mingen eens te meer gefopt werden, dat 
wij h iw staan voor een pogin? om de 
Vlaamse openbare opinie te misleiden 
door vage en dubbelzinnige verklaringen 
waardoor Ijdele hoop gewekt werd 

Wij begrijpen helemaal de heer Van Els
lande niet, dip aanvaardt dergelijke rol te 
spelen, de rol van assepoester. 

En de splitsing van bet departement ? 
Dit is een eis l an de Vlaam.se knituur 
verenigingen, en het Is trouwens een oude 
eis : reeds voor de oorlog werd deze <»pHt-
sing geelst, v.tW. door de Vlaamse en de 
Waalse kultuurraden van toen. Wanneer 
men het ernstig meent met de kulturele 
autonomie voor beide volksgemeenschip-
pen Is dit een noodzakrlijke eerste stap. 

Welnn de regering kon thans tot deze 
M>iitsinf besAiiten — er is geen wet voor 
vereist — en door de benoeming van twee 
evenwaardige, miiUsterH — een Waal «n 
een Vlaming — bewijzen dat he t haar 
ernst is met deie hen'ormlng. 

Het Hl evenwel duidelijk dat deze spilt, 
sing er niet komt en in de vage zin die 
hieraan gewijd wordt in de regerings
verklaring wordt zelfs het woord niet ge-
hniikt. 

Deze spHtsing zou trouwens slechts zin 
en betekenis hebben wanneer zii konse-
kwent door get-oerd werd aan He top daar 
waar de beslissingen genomen worden. 
Wat hebben wij aan een splitsing van de 
uitvoerende diensten die alleen maar ge
nomen beslissingen uit te i'oeren hebbpn 
en geen initiatief kunnen nemen ? 

De Vlamingen zullen niet langer genoe
gen nemem met vage beloften en een fei
telijke toestand die voor hen vernede
rend- en onduldbaar Is. 

GEKN VERTROUWEN IN DE 

Bij de samenstelling van d* regering 
werd zogezegd een evenwicht bereikt tus
sen Vlaamse ministers en Waalse of frans-
talige ministers. Bij nader toezien stellen 
wi | vast de Vlamingen vooral te vinden 
ï i in bij de adjunkt.ministers. In het kern
kabinet, de eigenlijke regering die hoofd-
sakeHjk het regeringsbeleid zal bepalen, 
kunnen wij alleen maar de mlnderwaar-
die-p Dositie der Vlamingen vaststellen 

Want voor ons komt het er op aan boe
veel ministers er zijn op wie kan gere
kend worden voor de verdediging van de 
Vlaamse belangen. Hiertoe behoort In geen 
geval minister Vermevlen, die herhaalde-
liik standpunten ingenomen en verdedigd 
heeft die geenszins strookten met het 
Vlaamse volksbelang en tlle het vertrou
wen van de Vlamingen niet geniet. 

naarbi.l komt da t bepaalde departe
menten, waaraan de Vlamingen groot be
lang hechten omdat i l j een sektor behe-

" Een Vlaamse Universiteit te 
Antwerpen, door en voor Het Volk'' 

ren waarin de Vlaamse gewesten een gro
te achterstand hebben, eens te meer toe
vertrouwd werden aan Waalse ministers. 

De werkloosheid is in dit land hoofd
zakelijk In het Vlaamse land belokall-
seerd, maar de minister van Tewerkstel
ling en Arbeid is een Waal. 

In de sektor van de openbare werken 
stelt zich niet alleen het probleem van 
de Vlaamse gewesten, maar ook het pro
bleem van onze havens, in de eerste 
plaats van de Antwerpse Haven die in 
vergelijking met andere Europese havens 
achteruitboe rt. 

De minister Van openbare werken is 
een Waal. 

In de sektor van het onderwijs dient 
niet alleen aangestipt dat 68 "f van de 
kinderen in *lt land Vlaamse kinderen 
zijn, maar ook de ontstellende achter
stand v«n de Vlamingen In het hoger 
onderwijs. Niettemin is de minister voor 
onderwijs geen Vlaming. 

Met verbazing hebben wij evenwel ken
nis genomen van de benoeming van de 
heer Segerg tot minister van landsri'erde-
diging: Wij hopen dat hij de sanering 
van het leger en de vermindering van de 
reusachtige uitgaven voor de landsverde
diging even doeltreffend zal doorvoeren 
ais de san'-ring van de swwrwegen die hij 
ons TO dikwijls beloofd heeft .. maar die 
hij nu, helaas niet meer kan verwe/en-
Iljken. 

Het toeval — een plezant toeval — wil 
dat mevrouw Segers in een intervieuw 
verschenen tijdens de kiesstrüd er op 
wees fiat haar man zu'k een fe'le anti-
mililarist was ' 

Bizonder ergerlijk is voor de Vlaamse 
openbare opinie _dp benoeming van de 
heer Gi'son tot minister van binnenland
se zaken : deze benoeming op zichzelf 
volstaat om alle beloften van de eerste 
minister in verl)and met de taalwetten 
en de Vlaam.s-Wailse problemen waarde
loos te maken. 

Wannper er in de vorige regering een 
minister geweest is dip met het grootste 
mispriizen zijn voften geveegd b»vft aan 
de taalwetten dan was het wel de heer 
Gi'son als minister van lan<lsverded'gi-ig. 
In het leger is de t-aahvet ee i dode 'et
ter, onbestaande r geen de minste poging 
zelfs heeft de heer Gilson gedaan om 
««ilge verbetering te bTenjreM aan de van 
Vlaams standpunt uit wraakroepende en 
onduldbare toestanden in het leger. Er
ger nog : in de nieuwe diensten door mi
nister Gi'««n In het leven gerocnen is de 
toestand het sJechtp ! 

En dat is de man die als minister van 
binnenlandse zaken de taalwetten gaat 
verbeteren en doen naleven, die als Brus
selaar de Vlaams-Waalse problemen gaat 
oplo.seen. 

Up pprste minister beschouwt de Vla-
n'ingen waarschlinliik als naïeve idioten, 
wanneer hli hen op dergeliike manier 
voor de aap houdt. 

Er zou over de samenstelling van de re
gering en de verdeling der portefeuilles 
noe een en ander te zeggen zijn — o.m. 
de benoeming van een socialist tot mi
nister van justitie! — doch Ik wens thans 
de regeringsverklaring te onder7"»eken en 
te bespreken. 

CHet tweede gedeelte van dp rede van 
Mr. F Van der Eist, waarin hij het rege
ringsprogramma onder2X3ekt en de verde
diging opneemt van de belangen van 
werklozen, boeren, aelfstandigen, In vol
gend nummer van ons blad.) 

ZiitciJag, 29 april U. verflen de Sinjoren iv hun naviiicLngruit (jestonrd 
door een spontcuirt en Ividrvchiig betogend stvdenienvolkje. Eni-ele muziek-
kapellen, vaarovder die van hef Vlaams nationalistuche vendel Marni^, on-
demfreepten mei de -nodige kracht de gescandeerde leuze « Universiteit Ant-
n-erpen ». Vol de Volhvnievlag van het arrondissement Antwerpen werd mee
gedragen ill deze geestdriftige manifestatie. . 

De tweede spreker, stijdent in sociale en 
pcditleke wetenschappen te Gent, richtte 
zich eer.st zser Ironisch tot de aanwezige 
kamer- en senaatleden, onder de bewoor-

Aan de Koninklijke Vlaamse Schoaiw-
burg werd de optocht ge.schouwd door de 
personaliteiten, waaronder dienen ver
meld : de hh. Volksvertegenwoordigers R. 
Mattheyssc-ns. V.U.-gekozene te Antwer
pen. Lode Craeybeckx, Btffgemeester van 
Antwerpen. Leo D?lwalde, C.V.P.-Schepen 
te Antwerpen, Pr. Grootjans, de hh. Sena
toren Dr. R.Rooses, V.U.-gekozene te Ant
werpen, Donse, c.V P.-senator Antwerpen, 
Ach. Reintjens, verder de heren Louis Ma
jor van het A B.V.V., Adv Heinz, Dr Jilr. 
Valeer Portier, voorzitter ANZ, Dr R De 
B?ule, voorzitter van het Verbond van 
Vlaamse Kultuurverenigingen, e.a. 

In de opera had dan een daverende 
meeting plaats onder het voorzitterschap 
vnn .studeni Knmiel Pauwels. 

Jaak Jaffard van de Rijkshandelahoge-
school tP Antwerpen betrad als eerste het 
.spreekgestoelte. Hii wess terecht op de 
t)eperkte studiemogelijkheden aan zijn In
stelling, waar men maar alleen tot licen
tiaat in d-' handelswetenschappen kan 
promoveren, terwijl er aan uitbreiding en 
inrifhting van andere kursusscn hele
maal niet gedacht wordt. Spreker kwam 
i.adrukkclijk op voor een spo?dig? uitbrei
ding van de Handel.shogeschool en steun
de de ets van Vlaams Ekonomisch Ver
bond tot oprichting van een polytechni
sche fakulten in de Scheldestad De Heer 
.Taffard veroordeelde zeer terecht de lou
ter poMtieke benoemingen en de kumula-
tie der orofe.s.soi'en. 

dingen : « In deze zaAl zit U beneden en 
wij tX)ven. In de Wetstraat zitten wij 
SOMS boven, en U SOMS beneden. Wij 
vragen U niet ons een universiteit te 
schenken, maar wl] MOETEN te Antwer
pen een unlver.siteit HEBBEN I ». LuWe 
toejuichingen. Verder wees spreker op de 
ekonomlsche belangrijkheid van de Ant
werpse zeehaven met haar zeer specifie
ke problemen, die alleen kunnen beslecht 
worden door universitair geschoolden. 
Evenals zijn eerste collega, verdedigde 
ook de Gentse spreker de oprichting van 
een STAATSuniverslteit, waar er een ge
zonde samenkomst van alle religieuze en 
politieke opvatingen kan bekomen war
den. 

In een korte maar zeer goede aange
paste rede opperde de Heer Stalmans, lid 
van de Nationale Raad van de Jeugd bl] 
het Ministerie van Nafcwnale Opvoeding 
en Kuituur, de vraag of de mooie gebou
wen van het Insti tuut voor Overzeese 
gebiedsdelen niet kunnen aangewend 
worden voor de nieuwe universiteit. Spre
ker beloofde in deze zin bij de verant
woordelijke minister de nodige stappen te 
doen. 

De vertegenwoordiger van Leuven, Lic. 
Walter Luyten, legde bijna uitsluitend de 
nadruk op de geest, die in de nieuwe uni

versiteit zal moeten heersen. Wij zijn 
EERST Vlaming en dan links ol rechts 
betoogde spreker in zijn uitstekende rede. 

De laatste spreker, Louis Clement van 
de Vrije Universiteit Brussel sprak, door 
zijn studentikoze noot, zeer naar het har t 
van de aanwezigen. 

Namens het studentenaktiekomitee Uni
versiteit Antwerpen werd nogmaals een 
telegram gestuurd naar dehuldlge eerste-
mlnister, de heer Theo Lefèvre, waarin 
nogmaals werd gewezen 09 de dringende 
noodzakelijkheid van een Vlaamse uni
versiteit te Antwerpen. 

Wij kunnen niet anders dan de bedoe
lingen van het aktlekomltee Universiteit 
Antwerpen, namelijk de aandacht van de 
Antwerpse bevolking vevUgen op één van 
de schrijnendste Vlaamse noden, warm 
toejuichen. Het komltee kan er van over
tuigd lijn dat de Volksunlevertegenwoor-
dlgers In het Parlement hun partljpro-
gramma trouw zullen volgen, en hun uit
erste krachten zullen inzetten tot beko
men van een VOLWAARDIGE UNIVER-
.SITEIT te Antwerpen. 

Doe xo voort jonge Antwerpenaren I 

Dirk Stappaerls, 
Lic. Oerm. FU. 

EKimOMIE en DEMOKIUTE 
Wei Is een publiek geheim dal i^ecn enkele ret^erivfr iv 

Ih'hnë ontsnapt aau de invloed van de bankiers. De, slaat 
lieefl voortdurend ae'.d nodig en zii onderschrijven Ae lenin
gen. En 98 % der banken, 92 % van de staalnijverheid, 
90 % van de plastieknijverhcid, 8S % van de electriciieit, 
en-:..., is in handen van de holdings, geleid door hoop en al 
een 300-ial Pevsonen. 

Zoekt U oen 
Vlaams Verzekeringtmakalaar 

In hef Brusïol ie ? 

• 
wendt U lot 

BOB MAES 
A. Feldheimstraaf 20, 7 A V E N T E M 

Tél. : 20.18.59 — - -
Al le verzekeringstakkon, 
alle maatschappijen, 
voordePigo tarieven en 
afdoende hu lp b l i ongeval len. 
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I Klaarheid 
1 en Waarheid 
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zoals vorige jaren in 

ST. KWINTENS LENNiK 
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I HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
I A N T W E R P E N | 
I E 
I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
I T. V, - Wasmachines | 
1 Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 

«5 rOT so % OP 06 OETEKCNDt PRIJZEN 
OP VERTOON VAN DCZE AANKONDIOINO 

1 KontanI - Krediet 1 
I OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR | 
linHMtWHHWItWWIWWIWtWIIWttHWttWIIIWmWIWIWIIWHMIIWWWWiaiWW 

In de l iu id ige omstandigheden het wer-
l<e:i'-e parlement van België. Maar een 
parlement da l niet gemandateerd is door 
het volk, wiens handelingen en motieven 
duister b l i |ven, en dat geen rekenschap 
hoeft te geven aan het volk. In dit selecte 
gezelschap vindt men namen d'e een 
Vlaming moeil i jk kan uitspreken, en het 
is vanuit Brussel dat ze de touwt-es han
teren. En hoe ? 

Het jaarl i jks groeir i tme van onze ni jver
he id bedraagt nog geen 3 % , waar het in 
onze buur landen 5 a 6 "*> bedraagt. Elke 
periode van laagconjunctuur begint vroe
ger in België, neemt er grotere omvang en 
duur t er langer dan elders. 

En Vlaanderen kr i jg t het leeuwenaandeel 
in de miserie : bestendig 100.000 werk lo
zen, 230 000 mobiele arbeiders, 43.000 
grensarbeiders en hoeveel verdoken werk 
lozen in landbouw en distributiesektoren ? 
In Oost-Vlaanderen is tot 1 5 % van de 
aktieve bevolk ing werkloos en is er een 
bestendige jaarli jkse u i tw i jk ing . Onze be
vo lk ing heeft het trouwens noo^t anders 
gekend. 

In de strategie der holdings fungeert 
Vlaanderen sinds 1830 bl i jkbaar als opslag
plaats van goedkope arbeidskrachten. Men 
word t bit ter wanneer men dan verneemt 
dat de ekonomisten op het jongste Vlaams 
Ekonomisch Kongres te Gent tot het besluit 
kwamen dat deze toestand in 1970 nog niet 
veel zal gewi jz igd zi jn, tenzij er ingr i j 
pende veranderingen komen, wat niet te 
verwachten is. 

Waar moet dat heen wanneer onze be
vo lk ing sneller groeit dan dat de werkmo-
gel i jkheden toenemen. In 1959 groeide de 
bevolk ing van België met 50.189 eenheden 
aan n.l. 1.747 in Wal lonië, 9.334 in het arr. 
Brussel (en hoeveel Vlaamse kinderen en 
inwi jke l ingen zi jn daarbij ?) en 39.108 in 
Vlaanderen d.i. 77,92 % van de totale aan
groei. Aan dat tempo zal Vlaanderen w e l 
dra de grootste arbeidersopslagplaats zijn 
van N.W.-Europa : al onze buur landen 
hebben immers een schreeuwend tekort 
aan werkkrachten. 

In werkgeverskr ingen schermt men graag 
met het hoger loonpeil in België. Waar 
dit na de oorlog zo was is dit nu nog het 
geval voor een betrekkel i jk ger ing deel 
van de arbeiders n.l. die uit de staal-, 
auto- en petro leumni jverheid. Het loonpeil 
verschilt t rouwens zeer veel van streek tot 
streek. Het is vanzelfsprekend in Vlaande
ren dat de laagste lonen voorkomen : on 
der de 10 arrondissementen met de laagste 
lonen v indt men 9 Vlaamse en slechts 1 
Waals ( A t h ) , onder de 10 arrondissemen
ten met de hoogste lonen is er slechts 1 
Vlaams (An twerpen ) . 

De lonen st i jgen bi j ons trouwens trager 
dan in onze buur landen. Van 1950-1959 
stegen de werkel i jke lonen in W.-Duitsland 
met 56 «)fc, rn Frenkrijtt nwt 42 • * , in Neder
land met 32 °h en in Belgip. met 27 %. 

1 (Vervolg van blz. 1) 

§ Maar volgens de * Libre Bel- 1 
Ê gique » verklaarde de heer La- S 
i rock het volgende : g 

i € Men jnoet de zaken niet g 
1 ingewikkelder maken door g 
£ ilechte iiiM-erpretaties,... 1 
i » i n VOLEDIG akkoord met de | 
1 » eerste minister en zijn colle- 1 
= t ga van Elslande, wil ik dut- = 
= * delijk verklaren dat het niet 1 
1 » gaat om een nntdubbeling g 
1 > volgens de taal op ministe- § 
= » rieel vlak, maar om een sa- g 
s > memrerking in de vele ta- 3 
= ken, -waarvoor de titularis g 
i » can het departement de ver- 1 
s > ant woordelijkheid heeft voor 5 
I . het GANSE land. » | 

Dus Larock is de minister i 
ionr>ie in nanoen laien = n 7 ••• vi 7««y7„ = 
.ns tot hiertoe slechts | '>^aa gay België, van Elslande | 
illigheid en vijandig- = zijn adjunct... zoals Fayat van 5 

- ' - "— - " '~"*"* I Buitenlandse zaken... Dus gren | 
Ë splitsing in een Vlaams- ev 2 
H vaals departement. 3 

1 Deze en andere valse voor- S 
1 stellingen zullen wij met ver- = 
f eende krachten hekend maken i 
1 en... bekampen. 1 

1 Geen iroordef meer, maar f 

= daden. 1 

1 Vlaanderen iril waarheid in § 

1 klaarheid. = 
1 Dr. Leo Wouters. = 

Is het ook niet bedenkeli jk dat in onze 
X welvaartstaat >., waar men els levensmi-
nimum 5000 F per maand vooropstelt, er 
nog steeds 11 ** der arbeiders en 80 •<> 
der arbeidsters amper 4.0(X) F per maand 
verdienen. En di t zi jn Belgische statistie
ken. In deze kategorie zal men uiteraard 
v r i jwe l ui ts lui tend Vlamingen aantreffen. 
En wat dan te zeggen van onze 100.000 
werk lozen met hun 2 500 F per maand? 

De ve rhoud inge i Nederlandssprekenden-
Franssprekenden in lager, middelbaar en = 
hoger onderwi js geven t rouwens een spre- = 
kend beeld van de grote weerslag die deze g 
nadelige toestand heeft op de algemene H 
opgang van ons volk. = 

Die feiten mogen voor g f ^ n enkel voor- § 
uitstrevend Vlaams-gezinde onbekend b l i j - = 
ven. Wi j zi jn er al len van over tu igd dat = 
het nodig Js op kul tureel gebied de voog- g 
dij der Brusselaars af te schudden, w i j w i l - = 
len integraal federalisme om meester te = 
zi jn in eigen hu'S Maar zouden we dan de = 
leiding van onze economie in handen laten = 
van een kaste, die ons 
b l i jken van onversch' 
heid gaf ? De vraag stellen is ze beant 
woorden. 

We moeten daarom nu reeds de geschikte 
middelen onder ogen nemen om de w i l 
van hef volk ook op da» pont te doen 
zegevieren. Om de toekomst voor onze 
kinderen mooier te bouwen. En In het 
2oe''en van bontlqenoten moeten wTj^ on» 
niet kieskeuriger tonen dan o n i e unit.-rfro 
machthebbers zelf. M- H-

V r i e n d e n v a n d e V o l k s n n i e 
l ee s v o o r t a a n o p t r e i n e n 
t r a m u w b l a d e n m a a k o p 
d e z e wi j ze p r o p a g a n d a v o o r 
o n z e z a a k . ?ltlllllltHlliHlltMHIIIIIIHIIIIHIIIMIMIHtlllllllllllllllHHHIIIIIMllMI<: 

P R O V I N C I A L E O V E R W I N N I N G S M E E T I N G T E B E R C H E M 

o p d o n d e r d a g , 18 m e i 1961 t e 20 u u r i n d e f e e s t z a a l R u b e n s 
S t a t i e s t r a a t , 175, B e r c h e m ( v l a k b i j B e r c l i e m - s t a t i o n ) . 
V o o r z i t t e r : D r H e k t o r G o e m a n s . 
S p r e k e r s : — d h r K a r e l D i l l e n 

— v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r R a y m o n d i V I a t t h e y s s e n s 

G r o e t n a m e n s h e t a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n d o o r L u d o Se l s , 
p r o v i n c i e r a a d s l i d , e n d o o r d r . j u r . J o B e l m a n s , n a m e n s h e t a r 
r o n d i s s e m e n t T o r n h o u t . 

T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z a l d h r F r a n s d e G r a e f ( S c h i l d e ) e e n 
v e e r t i g t a l d i a p o s i t i e v e n p r o j e k t e r e n v a n d e p r o p a g a n d a k a r a v a a n . 
a l s o o k v a n d e « d a n k - k a r a v a a n » g e h o u d e n d e z a t e r d a g n a d e 
v e r k i e x i n g e n . 

O N S M U Z I E K K O R F S V E R L E E N T Z U N M E D E W E R K I N G ! 
U W O R D T D A A R S T E I L I G V E R W A C H T ! 
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ANTWERPEN 
OPROEP 

Het provinciaal sekretariaat vraagt aan 
ieder die verhuial of tijdelijk van adres 
verandert, onmiddellijk zijn adresveran
dering bekend te maken aan het provin
ciaal sekretariaat Wim MAES, Lanteem-
hofstraat 28 te Borgerhout, tel. 39.92.06. 

Langs deze weg doen wij een oproep 
oiu alle materiaal, leeuwenvlaggen, di-aag-
riemen van trommels, enz . die gebeurlljk 
tijdens de propagandaiochten voor de ver-
kieïingem, in wagens zijn blijven liggen, 
zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan 
Wim Maes Onze beste dank bij voorbaat. 

Langs deze weg worden alle propagan
disten ervan verwittigd dat vanaf volgen 
de zondag 7 mei. onze kolportages weer 
regelmatig van start gaan Op 7 m«i kol-
portage te Deume. 

Wij rekenen op een stipte aanwezigheid 
van al « ize propagandisten. 

Vergeet vooral niet de datum van 4 Ju
ni, onze Landdag in VI, Brabant. Auto
voerders en moto en scootervoerders, wij 
rekenen vast op Uwe gewaardeerde deel
name, en verzoeken U dan ook beleefd zo 
spoedig mogelijk alle mogelijke mlichtin-
gen over wagen af moto. samen met Uw 
Inschrijving te sturen aan Wim MAES, 
Lanteemhofstraat 28 te Borgerhoui. 

Joris. 
OVERWINNINGSB.'iL 

Zondag. 30 april had onder reusaihtige 
belangstelling In feestzaal Palladium te 
Antwerpen het overwinningsbal van de 
Volksunie plaats. 

Het welkomwoord werd uitgesprokai 
door Ir. Oskar Renard, arrondissements
voorzitter van Meche^en, waarna de ope
ningsdans gedaan werd door volksverte
genwoordiger Reimond Matthe.vssen» en 
Mevrouw Daniel de Coninck. Dan volgde 
een zeer mooi programma van gemeen-
schapsdansen en samenzang onder de zeer 
bekwame leiding van Rik Baekelmans, be-
BtmirsHd van de Antwerpse Pallieters, die 
«ich de gehele avond onbaatzuchtig in
spande voor het welslagen van dit feest, 
In nanwe samenwerióng met Rudi van 
Boven, afdeünesvoorzltter van Mortsel. 

Namens het provinciaal komitee werd 
door ir. Oskar Renard een zeer mooi her-
Innerlngsgeschenk (gift van het Huis 't 

SOCIAAL FISKAAL VERWEER 
door A C C O U N T A N T 

Karveel, Antwerpen) geschonken aan de 
heer en Mevrouw A. Peeters - Nicasie, die 
zich sinds jaren afsloven op het lioofd-
sekretariaat te Brussel en steeds ten dien
ste staan van al wie om hulp of raad 
vraagt. 

Kc«1«, geestdiiftige toespraken werden 
gehouden door volksvertegenwoordiger van 
der Eist en senator Roosens. 

Het Dal. dat opgeluisterd werd door het 
orkest t Stan Philips », verliep in een 
prachtige stemming. 

ANTWERPEN-WEST 
Vlaamse kimg Scheldemeeuw, op zater

dag 6 mei 1961 te 20 u. in zaal « Tljl », 
Halewijnlaan 96. Anlweipen-L.O., ontspan
ningsavond mei medewerking van de be
kende groep « De Spelemeier? » en de 
B.R.T. pianist Rudi Sinia op het Ham
mondorgel. 

Zang - Variété - Dans. 
Deelname in de onkosten 20 F. 

KONTAKTKLUB 
Zoals reeds aangekondigd heeft de eer

ste bijeenkomst van KONTAKTKLUB 
plaats vrijdag, 5 mei. De officieele ope
ning wordt vastgesteld op vrijdag, 19 de
zer. Als sprekers zullen gevraagd worden 
volksvertegenwoordiger Reimond Mat-
theyssens en Rudi Van der PswI. Deze 
laatste zal handelen over « Doel en wer 
king van KONTAKTKLUB ». 

Het voorlopig sekretariaat van KoutaKt-
klub is gevestigd bij Rudi Van der Paal, 
Lange GcLsthuisstr, 18, Antwerpen (tel. 
33 85.65). 

BERGHEM 
Op 25 april vergaderde het besUiur van 

BJrchem ten huize van Dr Hektor Goe-
mans (die 1651 voorkeui-stemmen op de 
kamerlljsi t)eliaaldei. 

Daar Rudi Van der Paal gelast werd 
met de provinciale leiding veraocht hij 
ontslag te geven als afdelingsvooraitter. 
Het bestuur aanvaardde het ontslag en 
duidde met algemeenheid van stemmen 
Dr (joemans als opvolger aan. Over en
kele weken zal een algemene bestuurs
vergadering gehouden worden, waar een 
definitief bestuur aal «oiengesteld m-or-
den, een uitvoerig aktieplan zal opgesteld, 
en verschillende belangrijke kontakten 
zullen opgenomen moraen. 

BRASSGKAAT 
Brasschaai büjft niet bfj de pakken zit

ten. Op vrijdag, 12 mei om 20.30 uur in 
zaai « Sporta », Bredabaan, 360 houdt 
volksvertegenwoordiger Prans van der Eist, 
alegmeen voorzitter van de Volksunie, een 
belangrijke spreekbeurt, waar zal gehan
deld worden over de toekomstplannen van 
de partij. De Wjeenkomst wordt voorgeae-
ten door Hippoliet Paelinckx, schepen van 
Brasschaai en provmcieraadslid. 

BRUSSEL 
PROPAGANDA 

De propagandatocht werden op 29 april, 
na de roes vaa de overwinningsfeesten, 
lenig aangevat. 

Voor deze tochten, door elke gemeente ' 
in ons arrondissement, worden alle jonge 
natJonallsten (jpferoepen. 

De volgende tocht heeft plaats op aon-
dag 14 mei. Alle propagandisten moe<en 
hieraan deelnemen. Bijeenkomst om 
« u. 45 achter de K.V.S. 

ABONNEMENTEN 

Uit brabant komen uit onvermoede hoe
ken abonnementen binnen. Indien onze 
propagandisten nuttig gebruik maken van 
de gunstige indruk, welke onze volksver
tegenwoordiger D. Deconinck reed.<̂  ge
maakt heeft, kunnen ze het aantal lezers 
van ons blad nog «MQzienliJk verhogen. 

DiKSfiU'DE 
C.EZELLltiK A \ O M ) 1 .S PI.AKKERS-
SOLTER 

Zaterdagavond, 22 apvil, waren de inefs-
te plakkjr.s uit he t «rr . Veume-Diksmui-
de-OoKtende, samai|gekomen in het 
« Vlaams Huis » t e Diksmuide om er de 
Volksunie-overwinning te vieren. 

In zijn dankwoord rei d» arr. Voorzitter 
geen lofbetuigingen voor volbrachte plicht 
te kunnen aanvaarden. 

HELOEROEM 
HUWELIJK 

Te Ueldei'gem trad oo zatsidag 29 «piil 
te 10 uur onxe goede \Ti''nd Eugeen S^re 
in het huwelijk met Mej. Nicole de Turck. 
Wij bieden het jonge paar onze harielijk-
.«•e gelukwensen aan. 

O 
F 

NIEUWBOUW 
AANKCXDPHUIZEN 
OP ONROEREND 

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

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

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

BOND VAN VLAAMSE RESERVEOFFICIEREN 

Jaarvergadering op 13 mei 
Op zaterdag 13 mei om 15 uur houdt de Bond van Vlaam

se Reserveofficieren zijn eerste jaarlijkse algemene vergade
ring in het Bondsgebouw van de VT.B.. Sint Jakobsmarkt 45. te 
Antwerpen. 

Deze bijeenkomst, die het trefpunt is van de leden uit de 
vijf Vlaamse provincies, is ook vrij toegankelijk voor de actieve 
en reserveofficieren die zich persoonlijk op óe hoogte willen 
stellen van het streven en de werking van de Bond. Belang
stellende niet-leden die het volledig programma wensen te ont
vangen kunnen dit aanvragen aan het a'gemeen secretariaat 
van de B.V.R.O., Paardemarkt 116, te Antwerpen. 

Daar deze vergadering voor de vele Vlaamse reserveofficie
ren een enige gelegenheid is om de verspreide vrienden 
van vroeger weer te ontmoeten is het te verwachten dat zij een 
ruime belangstelling zal wekken. 

Zeer grote keus 

GLAZEN EN MONTUREN 
— Gratis voor verzekerden — 

GEDIPLOIVIEERD OPTIEKER 

WALTER ROLAND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

— Telefoon 35 86 62 — 

10 % korting 
op vertoon dezer advertentie 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Uitgave van de v z w . VOIKSUNIE 

Mr. F. Van der Eist, Hoofdredaktetir, 

Beizegemstraat, 20, N.O.Heembeek (Brussel 12) . Tel. 16 28.33 

Drs W i m Jorissen, Dr. L Wouters en Mr. De Comnck : leden. 

A l le br iefwissel ing voor redaktie near : Rotatyp, Dupuislaan 110, Brus.-7. 

Maurice Lewwnnierlaan 82, Brussel 1, Tel. 11.82 16 

A l le klachten voor niet ontvangen ven blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 208 F - Hatfjaarfijks : 100 F - Driemaandeli jks : 55 F. 

Steunabonnemenf : 500 F (Min imum) - losse nummers ; 6 F. 

Abonnement bui tenland : 250 F - Per luchtpost : 600 F. 

A l le stort ingen voor hel b lad op postgiro 54.45.46, W. Jor issea Brussel. 

Verantvk'oordelifke ottgever : Mr. F. Van der Eist, Beizegernstraat, 20, Brussel 12 

VLAAMS KOMITEE BRUSSEl '. 

WIE VLAANDEREN VERKOOPT 
ZAL ER VOOR BOETEN ! 

Het Vlaams Komitee van de Rand
gemeenten, aangesloten bij het Vlaams 
Komitee voor Brussel en bij het Vlaams 
Aktiekomitee Brussel en Taalgrens in al
gemene vergadering bijeengekomen te 
Brussel op 25 april 1961 : 

— heeft met aiepe verontwaardiging 
kennis genomen van de plannen tot ver-
fransing van de randgemeenten die In de 
toekomstige regerlng^n'erMartag londen 
worden opgenomen; 

— verset sfcii tegen elke regding. « a a r 
bij in de Vlaamse randgemeenten vmn 
Brussel toegevingen coiMleii worden toe-
ge3taa,n of gefaandliaafd ten «•••rdelp van 
de Franstatigen; 

— eist voor de Inwoners van die ge
meenten he t alleenrerht op baas te zijn 
in hun gemeenten en hun materiële en 
kulturele belangen alleen en ultstultejifl te 
behartigen; 

— spreekt de onvermettelijke wil alt hun 
gemeente voor het Vlaamse land te be-
hooden en aldus Vlaanderen te redden 
v?m het Brusselse en Waalse overwicht op 
geMed van taal, kultuur en v«*lkswelvaart; 

— slait Tioh ten volle a a n Wj *e jong. 
ste stellingneming van het Vlaams Aktie-_ 
komitee Brussel en Taalgrens en dankt de 
Vlaamse verenigingen voor hnn steun in 
de strijd voor het behoud Van de rand
gemeenten: 

— tai alle middelen gebruike« om de 
randgemeenten te redden en waarschuwt 
plechtig de regering dat elk koopie op 
hun kosten zal mishiMien: 

— Iet zich nu reeds in voor de organl-
saUe van de natlenale betogii^, die de oo-
veraettelijke wil van Vlaanderen zal doen 
blijken tegen efke aanhrrhlingspeging va» 
Vlaams pehied; 

— waarschawt tekens elk Viaani'^ parle-
mentslia) dat niet zal geduid werden dat , 
onder voorwendsel van partijtucht »t xg. 
hoger landsbelaag, om het ei-en welke toe
geving In de randgemeenten wordt goed
gekeurd. 

— verwittigt tenslotte persoonli.fi: de 
eerste-mlnister : wie één stuk van Nlaan-
deren verkoopt, zal er 7elf moeten voor 
betalen. 

LIEDEKERKE 
Vlaam.s naiiona.list, huisvader getroffen 

door werkloosheid en met een zieke •VTOIIW, 
vraagt dringend een geldlening van 
30.000 P op 24 maand teruarlaetaald. 

Schrijven V.N.R adres t>lad. 

LIER 
OPENING VA.V HKT NEST VAN DER 
HAIXEN - JEI'GDJ.A.^R TE LIER OP 
ZONDAG 7 MEI 

OPROEP tol alle jongens, meisjes idea
listische studenten en Jonge arbeiders. 

Wat .staat er op het programma ? 
- - b.> 10 IIui' H .Mis. waarna een pelgrims
tocht naar het graf van Nest Vd Hallen 
te Nijlen zal gehouden worden 
— te 15 uur jeugdhulde te Nijlen (knsp-
7ak voor één dagi. 

Hoe er naar toe ? 
E^n specialT autobii.s wordt voorzien 

van uit C-n t ce 7.30 uur aan d? ROELAND. 
Ook West-Vlaanderen r*l die andere 

sleuopiiaa-:- der Vlaamse Jeugdheweging 
niet vrge*en. 

OOSTENDE en BRUQGE kan per spoor 
be.H aansluiten met Gent 

Roesplare gaat on eigen krachten tot 
Kortrijk, waar ze aansluiten met een spe
ciale bus van Zuid West-Vlaanderen met 
halten - 5.45 op de markt te Popertnge; 
6 uur op de markt te leper; 6,15 op 
Geluwp. vervolgens over Menen en We-
velgem. De bus komt dan aan te 6.30 te 
Kortrijk. 

De verzamelplaats voor Kortrijk is het 
Vlaamse Hnis uit de GroentogenstrüT 

Ter inlichting staat aaterdagnamiddag 
bet tel?foormummer 2219.99 ten dienste 
van aüc belanga'.ellenden. 

Het Nest van der Hallen-.Teugdsekreta-
riaat is gevestigd te Oent. B. Karel de 
Kejkhov' laan. 6. 

DUS ZOND.^G 7 MEI. TREPDAG DER 
<t GOEDWTLLIGE JEUGD ». 

MORTSEL 
In tegenstelling met wat werd vermekl 

in vorig nummer hebben onze vergade
ringen nj=t plaats c^ de derde maandag 
maar wel op de tweede maandag van le-
dei\e maand. 

SCHAARBEEK 
Aan de talrijke kop'jrs van steunaegels 

uit dit kanton wordt een hartehjk dank
woord je toegestuurd. Met de ruim 35.000 
frank die op die manier ingezameld wer
den, hebtren zij op zeer belangrijke wijze 
bijgedragen niet alleen tot de propaganda 
in eigen kanton, maar ook tot de propa
ganda in gans het arrondissement. 

Wie niet kan bereikt worden door de 
propagandisten gelieve, regelmatig zijn 
« Vlaamse belasung » te sttKten op P.C.R. 
8654.50 VOLKSUNIE Arrondissement 
Brussel te Londerzeel. Deze steim is oa-
ontbeerUjk om een volgehouden en doel
treffende propaganda mogelijk te maken. 

TURNHOUT 

ST. NIKLAAS 
Het Waasland heeft een zeer goede s tar t 

genc«nen, en alle sympathisanten mogoi 
ervan overtuigd zijn dat de Volksunie kor
daat zal verder werken in een gezonfie, 
moderne en vooruitstrevende geest, met 
idealisme ?onder romantiek, en met rea-
liteits zin wars van verouderde droom
beelden. 

Voor de goede orde en om onas admi
nistratie degelijke te ktmnen bijhouden, 
verzoeken wij tieleefd doch dringMid, en 
dat voor al onze propagandisten, dat zij 
bij aanwerving van nieuwe abonnementen 
op ons blad, deze zouden mermaken aan 
het arrondissementssefcretariaat - Klei-
bekestraat. 121. St. Wiklaas. 

SINT-JOOST 
Van de hoofdzakelijk stedelijke kantons 

heeft Sint-Joost met Etterbeek en de 
Woluwe's de prachtigste verkiezingsuitslag 
behEiald 

Dit spoort aan om de organisatie in dit 
kantoa T)s<ler uit te bouweo. 

ZANGAVOND van het ALGE» EEN 
NEDERLANDS ZANGVrRBOND afrt^'ing 
Tumhwit ! 

Deze zangavond gaai door op vr jdag, 
12 mei, in de stedelijke feestzaal van 
T u m h o w fraai KUHSAAL). 

Teder bewust Vlaming zal er aan hou
den der-e avond Wj te wonen. 

Ï4ste NATIONAAL ZANGPTSST 'ftp Ant-
werpen on w>ndag, 2 lnl1 ! 

AMe Volksunie-kiezer? van het arrondis
sement Ttilleni daaroTi aanwezig zijn Dit 
is htjn VlaanTï-Ntitlonale plicht. 

11 JULT 1961 : GUT.DENSPORBNHER-
DENKING ' 

Ben Volksimie-kieeer laaf zonder fout 
op die dag de leeuw klauwen aan de ge
vel van zijn huis. Leeuwenvlaggen kimnea 
verkregen worden op het arrondissemen
teel "wkretHTiaat. 

33ste UZERBiEDEVAART te Kiask^Tke-
Diksmuide ' 

Het arroDdisaanent Tumtioot moet op 
die dag, acBr,,*W*.,reB»Hfn-woarT»|Kl zijn 
oo de bedevaartwpide. InschriJriUfgen wor
den iHi reeds aanvaard <v het arrondiaae. 

UKKEL 
De gezellige bijeenk(Mnst v a » ' S2 «piril 

moet de inzet zijn van een verdere ult-
boaw van "dit kant«n; "dat n a Bint-Joost 
de beste uitslag in Groot-Brtjsse^ venve-
zetilljkte. Het eerste werk moet zijn : 
.ibonnemenien en leden 

WOLVERTEM 
Door omstandigheden, onafhankeMjk 

van onzie wil, zijn wij verplicht de aan
gekondigde vergadering van 6 mei ek. te 
Meise acht dagen te verdagen. 

Het kantxmnaal bestuur van de Volks
unie iKXligt ü . uw familie en d ienden uit 
om op ZATERDAG 13 M15 a.s., om 20 u , 
in het lokaal « ONDER DE BEIAARD » 
Dorp. 30, te MEISE, aanwezig te zijn op 
de Grote VOLKSVER GA DERING met 
HULDIGING aan onze kantonnale V-andl-
daten. VO'".k.svsrtegenwoord;ger Mtei Da
niel Deconinck zal de vergadering met zijn 
aanwezigheid vereren, evenals he t arron
dissementeel bestcrar met zijn dynamsci ie 
vocBzitter de heer .At̂ hiel Van Malderen. 
Daarna gezellig Tjamenr'jn. 

iife 
ZOCKERTJ 

Drukkerij-KartMinage, gespecialiseerd 
in dntkwerk en verpakking voor apo',>ken-
drogisterijen en laboratoria, biedt aan 
tweetalige Juffrouw of Heer, liefst reeds 
geïntroduceerd in die middens en woon
achtig te Brussel of OT.ge^Tng, zeer inte
ressante bijverdienst.^ als vrije reiziger 
aan, voor de agglomeratie Bnissel. 

Mogelijke verdienste : tussen 5 en 
10.000 F per maand. 

Schiijven naar bure?I blad onder let
ters S.O. 

Beginnelinge : perfect tweetalig .-rhiij-
ven en spreken, voor bureelwerk a'.lM-lei, 
toekomst mogelijkheid. Schrijven bürc='l 
blad R-D. 

GEVRAAGD voor Brussel vrouwelijke 
bediende voor aile bureelwerk — tweeta
lig — aelfstandig wei*rend — ondeme-
niend. 5 dagen week 

Schrijven aan Volksunie B.S. 

GEVRAAGD voor Brussel meisj-?s voor 
het tijpen van adressen op ponsmachines 
— tweetalig — een heetje vertrouwd met 
straat- en gemeentenamen. 

aalirUwM «Mi V<iuuuMlL B.SX». 

, •<,-
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Zetelfabriek Boterberg 
LEDIZ IJDI -LEDI 

AllMnv*rd«l*r i 

Engel & O 
EIgan produktl* 

Uitgebreid gamma 
Aan hult galavard 

Protpaktut 
ep varzoak 

Zakboekje 
Geachte Heren, 

Voor de oorlog gaf een Vlaamse orga
nisatie (IJzerbedevaartcomité ? V.O.S. ?) 
leder jaar een kalenderboekje uit. 

Op élke passende dag werd herinnerd 
aan een gebeurtenis in de Vlaamse strijd, 
dit m korte en krachtige termen. 

Kan men tegen 1 januari 1962 niet weer 
zulk een kalenderboekje uitgeven : (bv. in 
samenwerking met V T B . - V.O.S.). 

Voor de datums die geen enkel lelt In 
herinnering brengen zou men bv. Vlaam
se grieven kunnen opnemen als ; « Am
bassadeurs van België : 2 Vlamingen, 82 
Pi-anssprekenden = 2 x Frank voor Vlaan
deren, 82 X Frank voor de franskiljons ». 

Sinds 1944... zijn er natuurlijk meer da
tums waarop België zich kan « beroemen » 
bv. « Die dag werd Karel de Peyter, se-
kretarls van de Vlaamse Oudstrijders, op 
last van de Belgische unitaire staat, om 
het leven gebracht » 

Zulk een klein en nandig zakboekje zou 
zeker eep goed middel zijn dunkt mlJ. 

E.V.R.D.B. 

Jeugdrubriek ? 
Geachte Volksunie, 

Hier een trouwe lezer van uw blad « De 
Volksunie ». Dit briefje is maar om een 
voorste! te doen : nl. om in « de Volks
unie » ook pens een hoekje voor te be
houden voor de jeugd. Het is toch de 
Jeugd die over de toekomst van het Vlaams-
Nationalisme zal beslissen. Het is toch de 
jeugd die het meest openstaat voor de 
hoge idealen van Vlaanderen. Het zou 
vele al te konservatlve jonge mensen een 
riem onder het har t zijn om eens van 
opinie te veranderen wanneer zij in het 
blad van de « Vlaamse Nationalisten » 
ook hun artikel konden vinden. 

Het is opvallend hoe vele Vlaamsgezln-
de jonge mensen (die uw blad lezen) niet 
Juist weten wat bv . federalisme en zelf
bestuur Is en er dan ook een sceptische 
hoi'ding teeenover aannemen, .i •'^#-, 

Wil U au .b . hier goed aan denken t 
Met de ieugd^ fiaar de ,versterking yap 
het Vlaams Nationalisme ! 

P .7 . 
•!• - Jong Vlaams Nationalist, 

Riimetaar 
Geachte Bedaktle, 

Ik stuur u hierbij een kleine rijmelarij 
waar\'oor u misschien een plaatsje vindt 
In ons aller blad 

VAN MATTEN EN OGEN 
In d'eerste eerste klas, 
't Is goed geweten... 
Heeft Jan zes maand, 
zijn broek ver.sleten. 
De zuster is aan 't onderwagen; 
ze vraagt heel beleefd : 
« zou 't iemand wagen ? » 
« mij te vertellen een belevenis, » 
« die nog niet lang gebeurd ên is. » 
Jan springt recht, 
heel kot-daat Is 't dat hij zegt; 
« Er zlln drip katjes bij ons geboren! » 
« Wil gaven h^-n namen naar behoren » 
« De twee groot.sten beten Cee en Vee, » 
« De kleinste noemen we maar Pee ! » 
Do zuster knoopt 't in het oor. 
En legt het in de klas dP nastoor Voor. 
De oaster tn zijn beste dag, 
ropDt Jan bil zich met volle lach. 
« Das heel verstandig beste man ! » 
zo spreekt hil tegen kleine J a n 
Wil mil nogmaaLs vertellen vriend. 
Van welke namen g'hen bediend ? 
« Wel, milnhppr pastoor »> 
zeet Jan voldaan 
« Hun ooeles zijn nu opengegaan. » 
« De namen Cee - Vee en Pee » 
« daar doe't men heden niet meer 
mee I » 
« Z'̂  leken mij wat al te dun; » 
« Ik noem ze nu maar ; » 
Vla - Vol - en Un. 

A.DK. - Deume. 

Nog geen stemrecht 
Mijne Heren, 

De Volksunie heeft met de laatste ver
kiezingen een schitterende overwinning 
behaald. Deze overwinning zou nog vol
lediger zijn geweest Indien de parti j h a d 
kunnen rekenen op de stemmen van de 
tienduizenden die hun stemrecht nog niet 
hebben teruggekregea Deze overweging la 
de aanleiding tot deze brief. 

Ik heb n.1. ondervonden en vastgesteld 
dat een grote massa van deze mensen 
(waartoe ik zelf behoor) hun politieke- en 
burgerrechten nog niet teruggekregen 
hebben omdat zlJ er nog niets voor ge
daan hebben ofwel omdat zlJ niet weten 
hoe het aan boord te leggen en te ge
makzuchtig zijn om er Iets voor te doen. 
Zowel In het een of ander geval moeten 
die mensen aangezet worden hun rechten 
te vragen. 

Geloof mlJ, er zouden u veel mensen 
hiervoor dankbaar zijn en de Volksunie 
heeft nu toch Juristen In h a a r rangen 
die deze taak tot een goed einde moeten 
kunnen brengen. 

P.S — Stellen de parlementairen van 
de Volk.sunle geen zitdagen in het voor
uitzicht ? 

R.D. • Mechelen. 

St. Maartens 

Leer . . . L e r e n ! 

De ideale brochure voor alle 
ouders die radeloos zijn om
wille van de minder goede uit
slagen van hun jongens en 
meisles 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.C.R. 4670.14 
van Frans Schyvens, Welvaart
straat 30, Boechout of sluit 
een briefje van 20 F in een 
omslag. Vermelden : meisje of 
Jongen. 

ItMess 

Waiheiüwim 
Jthl 

SEKTKELLEREI 

SCHIDSS WACHENHEIMAG 
WACHENHEIM A.DL WEINSTRASS8 

TEl. toss) ltS.60 
Voor ladan 

on abonnaa* 
Volktunla i 

Geachte Heren, 
In verband met uw artikel in de ru

briek « Pepemoten » over nog in gevan-
genschap verblijvende oostfrontstrijders 
in Sowjet-Rusland, kunnen we U medede
len dat onze organisatie «Het St-Maartens-
fonds» (enkel in eer herstelde oostfront
strijders) V Z W , ijvert voor de vrijlating 
van deze gevangenen sinds jaren en daar
door kontakt heeft met het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Ambassade en andere 
instellingen. 

Er werden trouwens ook genadeverzoek
schriften overgemaakt aan de Sowjet-pre-
mier. 

Helaas tot nu toe zonder gunstig ge
volg, 

Hel St. Maartensfonds beschikt tevens 
over een Zoekdienst voor Vermisten en 
een kat tel met alle mogelijke inlichtingen. 
Anderzijds is er de sociale dienst die in 
de mate van het mogelijke helpt aan 
zwaar verwonden en zieken 

Pinantieele steun is steeds welkom. St. 
Maartensfonds Postadres : postbus 408, 
Antwerpen I, 

Postclieckrekening nummer 1583.02 
Namens het St Maartensfonds 

E B . 
St. Niklaas-Waaa 

10 % KORTINO I 
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[ • • 
X Voor alle veranderingen 
: METSELWERK 
: STUKADOORWERK 
: SCHOUW 
1 AFVOERBUIZEN 

FIJNKOST P.V.B.A. 
Tel . (03) S5 S8 S4 

P O T H O E R S T R A A T , 1 « 
A N T W K R P E N 

Een Vlaams adres : 

BAESKENS 
KERKEVELDSTRAAT 107 
BRUSSEL'2 (Laken) 

MATIGE PRIJZEN - VERZORGD WERK 
I KOSTELOZE INLICHTINGEN 
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* School-
^ Bureel- en 

^ Terrasmeubelen 

Speciale modellen op aanvraag 

A. JEURISSEM -
CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZON HOV EN - Te l : ( O U ) 132.S1 

B e z o e k t o n z e t o o n z a l e n 
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Social» Wettan 
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BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS • 

• 
EXPERTISES • 
FISKALITEIT • 
ORGANISATIE • 
BANKKREDIETEN ; 

• 

K. V. 
). De Windestraat 38 1 
Dilbeek : 

• 

T. 21.14.58 1 
na 18 u. 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • •" 
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B E Z O E K T 
Het Bierhuis 
O b e r b a y e r n 
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 - Nationalisten 
• 

Lokaal van de Volksunie 

• 
Stemmig^ VIsamc -fokaal 

•• 
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Wij willen deze week speciaal de aan
dacht van onie lezers vestigen op een 
belang^rlikend artikel van M. Deneckere, 
verschenen in het 1 mei-nummer van het 
radikal-socialistisch blad LINKS. De h. 
Deneckere spreekt zich daarin ondubbel
zinnig uit voor federalisme, maar acht de 
doorvoering ervan afhankelijk van het 
breken van de macht der holdings door 
ekonomische struktuurhervormnngen. De 
h. Ernest Mandel, medewerker van 
c Links » sprak zich reeds vroeger uit 
voor federalisme n.1. op 8 april J.1, In he't 
blad LA WALLONIË van Renard Daar
in schrijft hij : 

€ Ik ben socialist Ik ben Intematio^ 
nalist. Ik ben Vlaming. Dat zijn 
drie goede redenen om federalist 
te zijn. Vanuit socialistisch stand
punt vormt federalisme de ideale 
oplossing voor he t samenwonen van ver
schillende volkeren in een land. Laat er 
ons zelfs aan toevoegen dat het morgen 
de Ideale oplossing zal zijn voor de op
richting van een socialistisch Europa of 
van een socialistische wereld 

Vanuit Intemationalistisch standpunt 
stelt het federalisme, verre van de nat i» . 
nalistischp passies aan te wakkeren, een
dracht en broederlijke samenwerking in 
de plaats van de twisten en tegenstellin
gen tussen de nationaliteiten 

Vanuit AHaams standpunt vormt het 
federali.sme het ideale middel om te ko
men tot de volksontvoogding die de bes
ten onder de Vlaamse arbeiders en in
tellectuelen sedert meer dan een eeuw 
nastreven. » 

In <f LINKS » ontwikkelt de h. Denec
kere de volgende argumentatie : 

Er komt stilaan een einde aan de 
Vlaamse llldzaamheid en onderworpen
heid en zowel de intellectuelen als de ar-
t)eiders komen in verzet. 
DE TAAK VAN DE VLAAMSE 
SOCIALISTEN 

Jammer genoeg blijft de .socialistische 
beweging, verre van dit verzet te stuwen, 
achternahinken en volgt zIJ slechts schoor
voetend degenen die aandringen op kon-
sekwente en radicale actie op Vlaam.<! ge
bied. Ongetwijfeld hebben de Vlaamse so
cialisten in dit opzicht nog vee] te leren» 
van de Waalse. Zij moeten breken met 
een reformisme zonder perspectieven en 
zonder grootheid en hun actie resoluut 
In bet teken stellen van de strijd voor 
industrialisatie, voor nieuw» fabrieken, te
gen de werkloosheid en de onmen.sehike 
en afstomnende mobiliteit, voor verneder
landsing van h- t̂ l3eclrljf.=>leven. voor in
tellectuele en culturele verheffine; Met 
een dergelijke revolutionaire striiri teg»n 
de Vlaamse miserie zullïn zi1 in Vlaande
ren veel groter? vooruitgang boeken dan 
tot nu toe het geval was De .socialistische 
beweging daai-van te doordringen en 
daarvoor te winnen bhift de eerste taak 
van LINKS 

Waar wii onzp inspannineren ook moe
ten op richten, d^t is van het sor'^Mome 
de stuwende kracht te maken 'van de hui
dige Vlaamse beweein? ie krarh' die aan 
deze beweeing peripeotief geeft en er t-en 
anfikapit-''isti.sche stempel op drukt. 

Het Vlaamse radicalisme is nog niet of 
nog onvoldoende proErressi<;tisch hoewe' er. 
in vergeliiking met de vooroor''o2-=i'» 
Vlaamse bewesring, een kentering waar te 
nemen -valt. De nadruk wordt thans ge
legd OD d» sociaal-economische oroble-
men. de oriëntatie is meer realisti.sch. 
Sommige kringen die, 7oals de groen van 
(' Het Pennoen » of de kaihol''eke hoogstu-
d^nten van Gent, het federalisme en de 
structuurhervormingen kopoelen, s taan 
niet 70ver meer van ons af Dit is een 
hoonvol teken 

Wi) moeten er in slagen, met de chris-
teliike arlieidersheweging en de volkse en 
democratische Vlaamssrezinden. een lireed 
proeresslqtisch front te vormen dat s 'ri idt 
voor structuurhervormingen en federa
lisme. 

VOOR FEDERALISME . 
Wij wel»n dat het federalisme vele 

Vlaamse socialisten afschrikt. Wij delen 
hun vrees niet en wij onderschrijven vol
ledig wat onze medewerker Emest Man
del in « La Wallonië » van 6 april 11. 
schrijft (zie hoger N V . D R ) . 
EN STRUCTUURHERVORMI.NGEN 

De weg naar de volledige ontnlooiing 
van het Vlaamse volk loopt inderdaad 
over het federalisme. Het ware nochtans 
verkeerd te geloven dat het federalisme 
alleen,' als bij toverslag, het Vlaamse pro
bleem zal onlossen. Zo kan alleen een in-
griinende .sociale omwenteling een einJe 
stellen aan de heerschapoij van de ver-
'ransfe, volksvreemde elite die ons be-
'riifsleven in handen heeft en toonaan-
°vend bliift in het maatschappelijk en 
i n b a a r leven. 

Zo kan alleen een radicale democratl-
>tie van het onderwijs een einde stellen 

•an onze i n t ^ l W u e l e achterstand Want 
1e grote reden van deze acht/erstand is 
1at de kinderen van de arbeiders, die 
•iO % Van de bevolking uitmaken, nog 
9reen 10 % van de universitairen vormen; 
dat ieder jaar van de 21000 longeren die 
de vereist-e capaciteiten bezitten om ho
ger onderwijs te volgen slechts 8 000 daar
toe werkelHk de kans krijgen Zo kunnen 
— tenslotte en vooral — alleen socialis
tische structuurhervormingen de econo

mische ontplooiing waarborgen. Hoewel 
de vestigingsfactoren thans voor Vlaan
deren gunstig zijn, blijven de perspectie
ven weinig rooskleurig. 

De lichte verbetering van onze toestand 
tijdens de laatste jaren, die dikwijls over
schat wordt, ook door onze Waalse vrien
den, is te wijten niet aan de Inspannin- ' 
gen van onze holdings die blijven weige
ren in Vlaanderen te investeren, maar aan 
deze van vreemde, hoofdzakelijk Ameri
kaanse, maar ook Nederlandse en Duitse 
firma's : hieruit rijst het gevaar van een 
nieuwsoortige kolonisatie, waarvan men 
In een land als Canada reeds de gevolgen 
ondervindt. De beslissingen worden in de 
vreemde getroffen zonder rekening te hou
den met onze belangen, de leidende func
ties blijven in handen van vreemden Zo 
wordt de Vlaming zeker niet de « baas 
In eigen huis », Daarenboven zijn de mees
te ondernemingen die zich hier vestigen 
kleine of middelgrote bedrijven in secto
ren die aan de conjunctuurschommelin
gen zeer onderhevig zijn, met het gevolg 
dat een ernstige crises zich zal voordoen 
bij de minste recessie op de wereldmarkt. 
Ook de vooruitzichten inzake mobiliteit 
zijn niet schitterend : in een referaat 
voor het laatste Vlaams Economisch Con
gres werd betoogd dat m 1970. tenzij er 
Ingrijpende maatregelen getroffen worden 
op regionaal-economsich gebied, W'^st-
Vlaanderen nog steeds meer dan 100 000 
mobielen zal tellen, dat er in Oost-Vlaan
deren tengevolge van de achteruitgang 
van de locale industrie 115 000 zullen zijn, 
alsmede een 80.000 in Limburg tengevolge 
van de snelle Ijevolk'ngsaangrosi. 

In feite lijden onze beide landsgedeel
ten aan dezelfde kwaal : economische on
derontwikkeling In allebeide is het econo
misch groeiritme veel trager dan in de 
andere Euromarkt landen In • allebeide 
m.oet er dus meer geïnvesteerd worden, 
moet de eemeenschao zelf initiatief ne
men en de holdings onder controle stel
len, .moet de economie gepland worden 
om de volle tewerkstelling en de sociale 
vooruitgang te verzekeren. 

De structuurhervormingen zijn een le
venskwestie niet alleen voor Wallonië, 
maar ook voor Vlaanderen. Het ware dus 
van belang dat de Vlaamsgezinden zeer 
duidelijk hun houding tegenover de x So-
ciété Générale » en het Belgisch groot
kapitaal bepalen 

WAT HEEFT DE PRIORITEIT ? 

Het ware ook een Illusie te geloven dat 
men het federalisme zal krijgen zonder 
voorafgaandelijk de structuurhervormin
gen af te dwingen. Wij kennen de t,egen-
standers van het federalisme : het hof, 
Mechelen en vooral de holdmgs. Voor hen 
Isetekent federalisme inderdaad een rood 
Wallonië, waarin hun macht volledig uit
geschakeld is met het gevaar dat dit 
voorbeeld ook aanstekelijk werkt in 
Vlaanderen ! Zolang zij de macht in han
den hebben, zullen zij het federalisme 
trachten en weten te verhinderen Daar 
kan geen ernstig mens aan twijfelen 

Men moet dus eerst hun macht breken, 
dat betekent de structuurhervormingen 
doorvoeren. Deze strijd moet dus de prio
riteit hebben. 

En de h. Deneckere besluit : 
Vlamingen en Walen hebben een ge

meenschappelijke vijand : de Belgische 
bouigeoisie, het Belgisch groolkaoltaal. 
Om hun economische, .sociale en culturele 
ontvoogding te veroveren moeten zij eerst 
die gemeenschappelijke vijand uitschake
len en daarom hun krachten bundelen. 
Verdeeld zullen de Waalse en Vlaamse ar
beiders en progressisten ten.slotte noch de 
structuurhervormingen noch het federa
lisme afdwingen. Verenigd zullen zij de 
beide veroveren Dat moeten zij steeds 
voor ogen houden, willen zij him strijd 
tot een goed einde voeren 

Er zal inderdaad veel veranderen in 
Vlaanderen de dag dat de leeuw rode 
klauwen krijgt. Maar er zijn ook nog vele 
Spaaks, Vermeylens en Bracopsen . 

P.M 
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Jan Baptïst \/ar\ Rifsu/i/ck: 
J a n Van Ryswjck, broer van « Dore », werd op 14 december 

1818 te Antwerpen geboren. Nada t hi j hulponderwijzer geweest 
was a a n de stedeli jke lagere scholen werd hi j in 1844 benoemd 
tot eerste ass i ten t bij de «Staa t s Lagere Hoofdschool ». In 1848 
werd hij bij minis ter r iëe l besluit ontze t ui t dit a m b t wegens 
he t schrijven van een hekelgedicht « Aan den Koning », d a t 
verscheen in h e t weekblad « De Fi l ter », door h e m zelf u i tgege
ven. 

Van dan af a a n wijdde J a n Van Ryswyck zich geheel a a n 
de politiek. Van 1857 tot 1865 gaf hi j h e t dagblad « De Grond 
wet » uit, waa r in hi j blijk gaf van m i n of meer ongewone e n 
« buitensporige » journal i s t ieke aanleg . I n 1861 werd hi j m e d e 
s t ich ter van de Nederdui tsche Bond. Hij was weldra gekend a ls 
één der beste r e d e n a a r s op de Vlaamse str i jd vergader ingen. 

Van 1863 to t 1866 was hij gemeenteraads l id . Kor t n a d i e n 
echter troffen h e m verschil lende r a m p e n : h i j verloor zijn 
vrouw en één zijner drie k inderen . I n h e t dagblad « De Koop
handel » schreef hi j een reeks a r t ike len die h e m een veroorde
ling en enkele dagen gevangenis bezorgden. Dit alles was te 
veel voor zijn zwak gestel en reeds op 5 jun i 1869 stierf h i j . 

J a n Van Ryswyck was te Antwerpen b i jna even gekend e n 
geliefd als « den Dore ». Hij droeg zijn broer een grote verer ing 
toe en vertelde vaak, hoe hij a a n h e t graf van Door zich bewust 
werd van zijn t a a k als dichter . 

Die Neerduitsch schrijft of spreekt of leest. 
Heet er een domme boer of beest. 
Wijl 't Neerduitsch geene taal is 1 l 
De grooten houden dit voor waar. 
Omdat dit stelsel zonneklaar 
In 't voordeel van den Waal is. 
A'v v^raag ü\ of zoo'n dom gedacht, 
Voar Arte relde's lam geslacht 
Geen schreeuwende schandaal is ? 
Men maakt er 't volk gedurig ziek 
Met liberaal en katholiek. 
Zoo in de stad als buiten. 
Doch overtniginq is er niet; 

, Al de comedie die men ziet. 
Gebeurt maar voor de duiten. 
En, als er hier of daar een leeft, 
Die trouw aan zijn opinie kleeft. 
Die moet alleen st-nnn fluiten. 

Eroesl VAN DIIGK Een Lirfsch 
Kunstenaar 

Het gebeurt niet dikwijls dat we 
in de operakunst viensen aantreffen 
van € Vlaamsen bloede *, tenTnin-
ste mensen die 'een beroemdheid ge
worden zijn in de lirische kunst. Al 
te dikwijls werden, en worden, onze 
Vlaamse zangers en zangeressen met 
een minderwaardige rol bedeeld. 
Nochtans is hun stern even gaaf en 
klinkt ze even mooi als die van an
dere kunstenaars. 

door KRISPIJN 

Misschien kunnen we Ernest Van 
Dijck niet naast een Caruso of een 
Mario hanza plaatsen, doch hij volgt 
ze als een schaduw en in somm,ige 
rollen is hij zelfs hun evenknie ge
weest... wat al heel wat wil zeggen 
voor een Vlaming. 

Het is een eeuw geleden dat E. 
Van Dijck geboren werd, nl. op 2 
april 1861 te Antwerpen. Zijn ou
ders die hem, in de richting stuurden 
van de rechten en liet notariaat, de
den hem school lopen bij de Jezuïe
ten. Later, toen hij student was, 
mocht hij over éen vrije avond be
schikken, en deze bracht hij door 
bij de gekende iomponist E. Wam-
bach. Het kwofm tot grote konflikten 
met zijn ouders die uiteindelijk het 
pleit wonnen zodat de jonge Van 
Dijck zijn diploma haalde aan de 
universiteit. Het toeval wilde echter 
dat hij in hontakt kwam met een ze
kere heer Lagasse, voorzitter van de 
volks koncerten. Hier trad hij voor 
de eerste maal — naamloos — op in 

't publiek en oogstte er een groot 
succes. Het gevolg was dat de grote 
Franse komponist, Charles Gounod, 
stappen deed bij zijn ouders om hun 
Earnest te laten zingen. Beiden stem
den toe zodat hij voor een drietal ja-
re?i naar Parijs vertrok. 

In Parijs werd hij in de zang op
geleid door Saint-Yves Bax, en in 
jum 1883 zong hij in de koncerten 
van de Rome-wedstrijd, ter vervan
ging van de zieke Warot, een .stuk 
uit Vidal's « Gladiateur «. Op 2 en 
O december van dit jaar deed hij 
zijn debuut in de Lamoureux-kon-
certen met Bach's t Phoebus en 
Pan i en trad op in de negende sijn-
fonie van Beethoven. Het was in 
1887 dat hij de rol vertolkte van 
Lohengrin. Het jaar daa/rop zong hij 
als Parsifal te Bayreuth en oogste 
er een zulkdanig succes dat litj kort 
daarop aangeworven werd in Wenen. 
De reeks volgde dan in snel tempo 
en zijn optreden verplaatste zich 
steeds tussen Bayreutli. Werieri, 
Brussel, Londen, Amerika. Duits
land. Parijs, enz. Mettertijd werd 
Van Dijck één der grootste Wagner-
vertolkers waardoor zijn beroemd
heid zich nog meer uitbreidde. 

Na de eerste wereldoorlog wijdde 
hij zich vooral aan het on
derwijs tn de zangkunst aan het 
konservatortum van Brussel en Ant
werpen. Spijtig genoeg heeft deze 
grote Vlaamse zanger na zijn rond-
retzen niet lang meer J-wnnen genie
ten ran een rustig leven vermits hij 
op 62-jarige ouderdom plots is 
gestorren, en d/1 op .31 augustus 
192.3 te Berlnre bij Lier. 

scherm 

De Vlaamse sirijd in de Kamer van 
Volksverlegenwoordigers (5) 

" NOUS DENANDONS NOTRE DROIT LE PLUS ELEMENTAIRE.. 
Op 13 maart 1895 dienen de volksver

tegenwoordigers : Juliaan De Vriendt, J . 
Van der Linden, A. Janssens, E. De Guch-
tenaere, A. Daens en A. Huyshauwer een 
wetsvoorstel in, ter wijziging van artikel 
2 der wet van 19 september 1831, waar
van artikel 1 luidt : « 's Lands wetten 
worden in de Fransche en in de Vlaam-
sche taal gestemd, bekrachtigd en afge
kondigd. Beide teksten zijn officieel. Aan
stonds na hunne afkondiging, zuilen de 
wett«n in het staatsblad opgenomen wor
den, in de twee talen, beide teksrten ne
vens elkaar staande .. » 

TerzeUdertijd dienen de volksvertegen
woordigers : E. Coremans, J. Helleputte, 
F Henvelmans, L Van den Broeck, J Van 
den Bemden en baron Karel De Broque-
•lUe een gelijkaardig wetsvoorstel In, be
treffende het gebruik der Vlaamsche taal 
fel de officiede uitgaven, waarvan arti
kel I luidt : <' De wetten worden uitge
vaardigd en afgekondigd in het s taats
blad in de twee landstalen, Fransch en 
Vlaamsch, beide teksten nevens elkander. 
Belde teksten zijn officieel... » 

Ik hoop nu maar lezer dat U zich geen 
begoochelingen maakt in \'erband met de 
goedkeuring van dit meer dan gewettigd 
Vla.»ras verlangen. Ja, men heeft beide 
voorstellen besproken, en wel gedurende 
dp zitting van 19 maart 1895. Het resul
taa t van de behandeling was echter po
ver; de voorstellen werden voor grondig 
onderzoek naar een speciale kommissie 
verwezen. En daar kende ze de vreugde 
der vergetelheid, zoals zoveel andere 
rechtmatige Vlaamse eisen. Voor een 
goedkeurmg was het ogenblik nog niet 
aangebroken. Het rou nog vele jaren du
ren .. 

En Ik wens dit ter overweging te geven 
aan die C.V.P.-lezer die in deze reeks bij-
dragen het bewiis vond voor de overbo
digheid van een Vlaams Nationale Par
o l Inderdaad, de Vlaams Nationalisten 
waren nog niet aanwezig in het Parlement. 
« En toch waren er mensen », zegde hij, 
n die er streden voor Vlaanderen n Maar 
met wetkp bedoeling en met welk resul
taat ? Vo eena was het de Liberale parti j 

dan weer de katholieke part i j die trachtte 
de stemmen van de vlaamsgeiinden naar 
zich toe te halen. Maar het bleef bij ge
praat en tot verwezenlijkingen kwam het 
niet. En juist daarin zal de aanwezigheid 
der Vlaams Nationalisten verandering 
brengen. Uit angst voor stemmenverlies 
zullen de traditionele partijen de ene toe. 
geving na de andere doen. Dank zij de 
Vlaamse Nationale Parti j zal Vlaanderen 
van uit haar defensieve stelling, waarin 
ze jarenlang vertoefde, tot het offensief 
overgaan. 

Maar laten we nu samen de martelgang 
volgen van deze beide wetsvoorstellen. 

DE VRIENDT (Brussel) (Ned.) : » Mi^ 
ne heeren, door het stemmen van hei 
wetsontwerp welk wij de eer hebben aan 
de beraadslaging der Wetgevende kamers 
te onderwerpen, zullen deze een feit ple
gen van rechtvaardigheid en nationale 
herstelling, dus een oprecht vaderlandsdli 
werk verrichten. Inderdaad, door het be
staan van de wetsbepaling, die aan de 
moedertaal van het Vlaamsche volk rfk 
officieel karakter weigert te erkennen, 
voelt dit volk zich getroffen in eene zij-
ner dnurbaarste en ook zijner onloochen-
baarste rechten. De ondergeschikten 
staat, waarin zijne taal door deze bepa
ling gehouden wordt, kwetst hem diep in 
zijne hoedanigheid van vrij volk. Ofwd 
Is deze hoedanigheid maar een ijdel woord, 
ofwel moet zijne taal uit dezen vernede
renden toestand opgeheven worden en 
moet zij in het openbaar leven weder de 
waardige plaats bekleeden welke geduren
de eeuwen lang de hare was. 

Het grondbeginsel van gelijkheid tos-
schen de twee stammen die onzen grond 
bewonen, waarop het bestaan is gevestigd 
van het Belgisch vaderland, te miskend. 
Het Vlaamsche volk is verplicht aan wet
ten te gehoorzamen in eene taal opge-
s tdd, gestemd en afgekondigd die de zij
ne niet is, aan wetten welke het maar 
kent door eene vertaling, die meer of min 
gebrekkig kan zijn. zonder eenige tus-
sehenkomst van den wetgever gemaakt, 
dus van alle wettelijke waarborg ont
bloot... 

De »e t van 19 september 1831, over de 
bekrachtiging en de afkondiging der wet
ten, waarin de bepaling voorkomt dat de 
fransche tekst der wetten alleen officieel 
is, werd de hinderpaal waartegen al de 
pogingen om aan de taal der Vlamingen 
hare waardige plaats in het openbaar le
ven weder te geven, zich machteloos zijn 
komen stooten 

Onder nationaal opzicht, mijne heeren, 
moeten wij hierop drukken. Walen en Vla
mingen, wij beminnen ons Belgenland 
even vurig, zijne toekomst hangt af van 
deze geest van rechtvaardigheid en broe
derlijkheid welke onze beide bevolking be
zielt. Wij herhalen het : Door het stem
men onzer wet zuOen de kamers een werk 
verrichten van bevrediging en van vader
landsliefde ». 

M. DE MONTPELLIER (Dinant) (Fr.) : 
<- Quoique je ne sols pas partisan de l'in-
troduction du flamand a Utre officiel dans 
la confection de nos lois, je n'entends pas 
combattre la prise en consideration des 
propositions que nous sont soumises. J e 
viens, au contraire, en appuyer la prise 
en consideration ponr les motifs que voi-
ci . parce que . rette question pent avoir 
des consequences tres graves, et a ee ti-
tre mérite un examen approfondl. Mais 
eet examen doit être abordé dans un es
prit de justice et de conciliation. 

C'est pourquoi je me demande si .., il 
n'y aurai t pas lieu de ciiarger Ie bureau 
de la Chambre de designer une commfe-
sion spéciale pour en entreprendre l'étu-
de. Or,... j 'estime sue, dans cette delicate 
question des langues, i| ne doit y avoir ni 
vainquenrs, ni vaincus. 

Cette commission aurait {tour but de 
eréer un modus vivendi que les Flaniands 
pourraient accepter et qui respecterait 
également les droits des Wallons. Si la 
Chambre adopte cete maniere de voir, 11 
y a lieu d'espérer que nous serons débar-
rassés de ces discnssions pénibles pour Ie 
patriotisme de chacun de nous et qui, si 
elles venaient, a s'envenimer, pourraient 
même créer des difficnltés sérieuses pour 
l'avenir de notre nationalité » 

DAENS (Aalst) (Fr.) : t. Je suis d'avis 
que cette proposition si simple, si équita-
We et si nécessaire pent sui\Te son cours 

naturel. . D'après moi, 11 n'y a pas a 
craindre qu'il y alt la des vainqueurs ou 
des vaincus. 

Qu'est-ce que nous demandons ? Nous 
demandons no'.-e droit Ie pfus élémen
taire, a savoir : que Ie Flamand soit doré-

y y navant jugé dans la langue qu'il com-
prend et par c«nséquen( d'après un teste 
flamand 

COREMANS (Antwerpen) (Fr.) : ., Con-
trairement encore a l 'attitude que vient 
de prendre l'honorable M. Daens, qui 
combat a Ia proposition de l'honorable 
M. de Montpellier, je suis tout disposé a 
me railier a la proposition de ce demier 
et a accepter la procédure spéciale qui 
est proposée. c'est-a-dirp Ie renvoi a une 
commission composée de membres llte-
mands et wallons en nombro égal 

Je suis sur que tous les vraLs patriotes, 
s'ils sont en mémp temps des citoyens 
clairvoyants, «e raUicront > mon jwojet 
lis verront que ce projet port<- aucime 
atteinte anx droits des Wallons. 

Toujours, dans tontes les propositions 
quoi j 'ai faites en niatière de re^cndica-
tions flamandes. j 'ai tenu compte de cette 
consideration, cssentielle a mes yeux, de 
ne jamais empiéter en rien sur les droits 
des Wallons )> 

Het rechtvaardige en klare s tandpunt 
van Daens werd door niemand gcstenad. 

De lauwen e^ de laffen hadden weer 
eens de overwinning behaald. In de « spe. 
ciale kommissie » werden beide voorstel
len begraven. 

Snuffelaar. 

edert vorige week donderdag liggen ver
schillende weerstanders buiten westen, 

zonder de minste kans om nog ooit tenig 
bij t« komen. Inderdaad, het intervten^r 
van Dr Joos Florqnin met de Vlaamse 
banneling ALBERT SERVAES was voor 
de Roelsen en hun achterlijke soortgeno
ten zeker geen aanleiding om vaderlandse 
vreugdeliederen aan te heffen. 

En tot hun ergernis en ons genoegen 
is het een uiterst geslaagd bezoek gewor
den aan de man, die eens door Rita Hoste 
getipeerd werd als : « Iets van een brie
sende Vlaamse leeuw en iets van een Hei. 
lige Franciskus » (oktober 1956) 

Met een zichtbaar genoegen somde Ser-
•vaes de prominente figuren op, die hun 
naam hadden geleend voor het ere-komi-
tee van de retrospektieve, die te Luzem 
van zijn werk wordt gehouden. W.Tit ons 
klein land met zijn kleine politiekera 
schrijft ook bij deze gelegenheid nog eens 
een rekord op de nationale palmares : 
dat van de absurditeit. Moet de buiten
lander inderdaad niet aan ons gezond 
verstand gaan twijfelen v^anneer hi) vast
stelt, dat de tentoonstelling van een offi-
cieel -uitgestotene de aanbeveling draagt 
van een adjunkt-minister, van professo
ren, van abten, van burgroueesters, van 
een nobelprijswlnnaar, enz. ? 

We hebben maandagmiddag de propa
ganda-reportage van de socia'istische 
1 MEI-OPTOCHT te Antwerpen gezien. 
Het is terug geworden wat het reeds jaren 
is; het stijlloos vertoon van een gearri
veerde arbeidersbeweging. 

Het is nu niet onze bedoeling iiet socia
lisme als zodanig te minimalizeroii. Zij 
hebben de doorbraak gerealizeerd. de rest 
is achterna gekomen. 

De vele rode vlaggen en de partij-poB-
Ueke kommentaar van de reporter konda» 
het gemis aan een stuwende idee niet ver
doezelen. De idee is doodgegaan naarmate 
de banknSiening van de poj^ijbonzen is 
.^gestegen I 

Wat een propaganda^ultzeoding had kun
nen zijn is het zoveelste bewijs van oo« 
waarde geworden 

Voor het zomers ZATERDAGAVOND. 
PROGRAMMA denkt men er aan het Ca
sino te Oostende In te schakelen. Gezien 
de aanwezigheid van vele buitenlandse 
toeristen gaan verschillende talen aan bod 
komen. De fransdolheid van de kustsfredt 
is niet van aard om ons zeer gerust te 
stellen in de- onderneming. We moeten de 
verantwoordelijken voor het hele geval 
toch ccn kleine waarschuwing toesturen. 
Het zal er met de taairegeling In elk ge
val allemaal dik In orde moeten zijn, want 
in het andere geval zouden de vreemde
lingen wel eens zeer eigenaardige zaken 
kunnen te zien krijgen ! 

Voorlopig ligt de kust nog altiid in 
Vlaanderen ! 

Toen «e zondag-namiddag, vi.i ons 
scherm en met enkeU» dagen vertraging, 
de SLUITING VAN HET VKERSE GAT 
zagen uitvoeren, toen konden we heel goed 
verstaan dat de Noord-Nederlanders met 
een feestelijke plooi in hun geaichf rond
liepen. De Delta-werken i l in terug een 
van die prestaties, waarover ze daar In 
het noorden met reden fier inmnen zijn. 

En bij dergelijke reportages maakt men 
onwillekeurig vergelijkingen, -en ste!( men 
•«ich de vraag : Wanneer gaat onze eigen 
TV-Dloeg eens de voltooiing van een soort
gelijke prestatie te verwerken krijgen, we 
bedoelen even omvangrijk en vooral : met 
evenveel ekonomisch nut? Meer nee, na
tuurlijk n i e t ! Hier verkiest men de schat
kist leeg te gieten in Be zak van Waalse 
mi,indirekteurs I 

HISTORISCHE ENCYCLOPEDIE " I N D E U R O P »> 

28 landen In 50 banden. Jn reek» of per land verkrijgbaar. Bij 
irsch. living voor de e,k. 18 delen : 230 F per deel. Per land : 
250 F per deel. Zijn o.a. voorzien ; Duitsland (4 d.) - Frank
rijk (4 d.) - Ruïland (2 d.) - Hongarije (2 d.) - OerHjd (1 d.) 
• Spanjo (2 d . ) . 

Teer bevaHettjk en onparKjdig geschreven, wetenjchappelPik 
verantwoord. Kunstlederen band. Pr jasr verschijnen ca 6 delen. 
A^nh^volen door Ministerie Openbaar Onderwijs. 

Ondergetekende, . . . 

schrijft In op INDEUROP ENCYaOPEDIE 18 e.v. delen, de landen 

bij Boekh. Van Boghout-Logier, Jordaenskaal 3, Antwerpen. 
Betaling : door storting op P.C.R. 42.93.87 van bovengenoemde 
boekh., tegen terugbetaling. (handtekening) 

Ooorschrappen wet niet past a.uJb. 

WIE DICHT MEE ? 
Het miljoen Cubanen dat op 1 mei (in looppas) voor Fidel Castro defi

leerde, heeft praktisch voltallig aan deze (onovertroffen) dichtwedstrijd 
deelgenomen. Voeg daarbij nog de 4.642 inzendingen uit Noord- en Zuid-
Nederland en dan snapt ge meteen de zin van de Eme^a»n . se verzuchting 
« had ik maar niet aan die baard getrokken n. 

Maar eerlijk is eerlijk : uw aller Emest heeft het nu eenmaal op zich 
genomen zich wekelijks door een berg poëzie heen te werken en een treffer 
te (laten) bekronen (door de eeuwige Belga). Het rezultaat van veel mach-
telljk lees- en schrapwerk volgt hieronder : 

De Yankees zijn fel aan het stoken 
om weer hun Havana te roken. 
De vraag is nu maar : 
wordt Fideel de sigaar ? 
Elk zou best zijn potje zelf koken '. 

En met die wijze raadge\-ing verdient dhr A. v/d B. te Ossendreeht de 
zoveelste Heideland-pocket. 

Rakelings langs doel scheerden volgende treffers : 
— D.V.A, te Bosvoorde : <( of heeft John daar zijn pUp niet gebroken-? o. 
— L.V.N, te Asse : <( of heeft hij op tijd lont geroken ? ». 
— Spotvogel te Berchem : « En begint het voor goed dan te spoken ? ». 

De ontroerende broederlielde die de heren Larock en Van Elslande me
kaar toedragen en die het beste laat vermoeden voor de komende regerings-
koalitie, wordt als volgt door Emest bezoagen : 

Op 't Kol van kuituur en van scholen 
daar spelen twee eerste violen. 
Maar de geel-rode wals 
klinkt af en toe vals 

Voor de beste vijlde versregel eens te meer een Vlaamse pocket van 
Heideland. Inzendingen voor donderdag a s . p ' a de redaktie aan 

uw dienstwillige Emest . 

• • « « • • « • « « • • • • • • • • • • 
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Een publieke 
schande 

Ce toessand van bet 
kanaal Brugge-Gent 

is erbanneiQk 
(Van een onaer reportera) 

• Niettegenstaande men reeds herhaalde-
malen de wantoestand langs het ka
naal Brugge-Gent te Oostkamp heeft aan
geklaagd in de pers. en nlBttegenstaande 
de Betrokkenen en het Gemeentebeatuur 
van Oostkamp reeds meer dan eens klacht 
hebben ingediend bij de Dienst van Brug
gen en Wegen, Bestuur der Waterwegen 
van het Stroomgebied der Schelde te Gent. 
schijnen de heren het volstrekt niet nodig 
te achten om in de bestaande toestand af
doende veranderingen te txrengen. Het 
schandaal (het woord is zeker niet te sterk 
gekozen!) gaat over de ellendige toestand 
van de Westdijk tussen St>Joris-ten-Distel 
en Oostkamp en van de Oostdijk tussen 
de brug van Moerbrugge en de schearps-
werf Over gans dit gebied is de rijweg 
afgebrokkeld en ondisrmijnd en bovendien 
nog bezaaid met diepe verraderlijke kuilen 
en putten. Zo konden we vaststellen dat 
een dezer Instortingen een oppervlakte 
had van minstens 4 op ongeveer 12 meter 
lengte Door deze ellendige toestand is 
deze weg wetlcelijk ontaanjdbaar en op 
veel plaatsen zelfs levensgevaarlijk voor 
voetgangers. Het ergste van de zaak is 
echter dat deze weg voor al de bewoners 
de enige verbindingsweg met de buiten
wereld is Wanneer men de toestand ge
zien heeft vraagt men zich beangstigd 
af hoe de kinderen daar dagelijks langs-
heen naar school moeten gaan. Dat er 
tot nog toe geen ernstige ongevallen zijn 
gebeurd mag gewis als een geluk be
schouwd worden. De bewoners zelf dich
ten nu zo goed en zo kwaad het gaat de 
putten zodat de weg toch nog een klein 
beetje berijbaar zou zijn. Maar toch niet 
berijbaar genoeg opdat de bakkers of de 
melkhandelaars zich naar die afgelegen 
woningen zouden wagen, zodat de bewoners 
verplicht zijn al hun inkopen zelf in het 
dorp te gaan doen Dit bracht ook nog 
rwaardersTgevotgen i{Bse '̂ZOi>ia>'n'>de0e ao-
mer geen enkele doi'smachinebezitter die 
het giswaagd heeft m et zijn t nstallatie 
haai' de laBgs<jl»e«j kanea>.(gelegen 'boerde-

TE OOSTKAMP 
BOUWEN 
BEWONERS ZELF 
WEGEN 

Wanneer komen deze bulldozers en deze kranen eens naar de kanaalweg 
Brugge-Gent ? 

rijen te gaan. We kregen zelfs nog het 
verbijsterend verhaal te horen van een 
vrouw wier kindje 's nachts ziek werd. 
Ze belde in der haast een dokter op, doch 
deze verklaarde niiet te kunnen komen 
daar de weg veel te gevaarlijk wïis. Met de 
hulp van een beneidwilUge chauffeur, en 
heel voorzichtig langs de zeer gevaarlijke 
weg, hebben de mensen hun kind ten
slotte naar de kliniek kunnen voeren. 

Het spreekt vanzelf dat die overvloedige 
regens die de laatste weken vielen niet 
van aard waren om die toestand te verbe
teren. Het peil van het kanaal steeg in 
niet germge mate zodat het afbrokkelen 
van cte di3k in een nog vluggea- tempo 

doorging. Na alle mogelijke klachten te 
hebben ontvangen en inziende dat de toe
stand van de weg tevensgevaarlljk was op 
veel plaatsen heeft de dienst van Bruggen 
en Wegen af en toe eens een kleine ge
rmge verbetering gebracht, een verbete
ring die echter veeleer een noodoplossing 
was, want na enkele weken was de toe
stand weer zoals voorheen. 

Na al hun ellende vragen die bewoner» 
nog alleen maar een berijdbare weg, daar
mee zou de toestand voor ben reeds gun
stiger zijn. Doch ook dat schijnt voor de 
bevoegde diensten te veel te zijn Wij her
halen het dat het wer;feelijk een schanda
lige toe&land is voor een modem land. 

D.D. 

De belongenjon de Vlaamse 
bloemenkwekers 
geilen door Waalse ogen... 

«La Libre Belgique» is een van die kranten welke hun belang
stelling voor de land- en tuinbouw laten bUJken door wekelijks 
een ganse paging te wijden aan « het leven op het land ». 

Of de artikelen, welke in deze rubriek verschijnen, ook ge
schreven worden door mensen, welke enige kennis ter zake be
zitten, mag men soms wel betwijfelen. 

Aldus verscheen op 8 april jl. in de Libre een artikel over de 
Bloemenveiling welke eerstdaags te Aalst geopend werd. Welnu, 
in dat artikel wordt beweerd dat, op dit ogenblik, in ons land, 
de bloementeelt in open lucht ca 180 ha beslaat en de serre-
kultuur ca 142 ha. 

Hoe de steller tot deze cijfers mag gekomen zijn, is voor 
bevoegden een raadsel. In werkelijkheid zijn deze cijfers ca 
600 ha voor de teelt in open lucht en ca 200 ha voor de teelt 
onder glas. 

Zou het bij deze kleine rekenfout zijn gebleven, dan ware 
het nog niet zo erg. 

Wat echter nog veel minder aanvaardbaar is, is de stelling 
van de Libre als zou « ons land een groot deel snijbloemen moe
ten invoeren waaraan het behoefte heeft gezien de nationale 
produktie nog maar een aanvullende produktie is.» 

Nochtans, iemand die ook maar met één persoon uit de be
voegde kringen heeft gesproken, moet weten dat ons land 
geenszins behoefte heeft aan ingevoerde snijbloemen. Integen
deel dalen de veilingsprijzen, ingevolge de massale invoer vooral 
uit Nederland (en hoofdzakelijk in bepaalde perioden), zo 
scherp dat deze niet langer lonend zijn voor onze bloemenkwe
kers. Voor de Nederlanders is zelfs aan deze lage prijzen not, 
iets verdiend omdat hun kostprijs 30 tot 35% lager ligt inge
volge het veel lagere peil van de lonen, de brand- en meststof
fen en de pachtprijzen. 

De waarheid is dan ook dat de invoer, in plaats van nodig 
te zijn, integendeel de oorzaak is van al de ellende en het be
lachelijk lage inkomen van onze tuinbouwers. 

In tegenstelling tot de mening van de Libre, beweren wij 
dat het de uitvoer is, die dringend zou moeten worden georga
niseerd en gestimuleerd. Daarvoor hebben de overheidsdiensten 
blijkbaar niet voldoende tijd. Ons zijn een paar gevallen bekend 
van mensen die de mogelijkheid hadden bloemen naar Duitsland 
uit te voeren doch hiertoe is er nog steeds een uitvoervergunning 
nodig en deze wordt enkel afgeleverd met zoveel vertraging dat 
iedere normale koper hiervoor bedankt. 

A.D.S. 

'^ft Unilarislen verliezen veld ! 
Gelet op de Hervorming van hei- redaktie-

sekretariaat verzoeken we ai onze kor-

respondenf-en voortaan alle artikels, met 

inbegrip van het bewegingsleven (dit laatste 

vóór dinsdag-middag) te zenden naar : 

Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 110, Brussel 7 

W i m jorissen 

&^-^S««ö««S««<5<&<S«««Ö««S«^S:«<>«««««*5&©«=S®««©«S«^<^«*'%s 

Bouw met om de droom van uw leven ! 
Een heerlijk landhult In een omgeving 
door Uzelf gekozen 

— onze prijzen bulten konkurrentie 

— een zeer degelijke konstruktie 
— snelle en perfekte afwerking 

— een harmonisch geheel 

Voor alle inlichtinaen : 

lANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEL. 33 85 65 

Desgewenst bezoeken wli U graag thuli . 

Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 

Burelen 9-12 h. • 14-18 h. • ook zaterdag 

;: 
;; 
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^iiii|u 
De jongs te verkiezingen hebben duideli jk aange toond d a t een reeks 

r edene r ingen die j a r e n l a n g tegen de Volksunie gebruikt werden voor goed 
n a a r de rommelzolder k u n n e n verwezen worden. He t is best d a a r ach te ra f 
nog even h e t bestek van op te m a k e n . 

Vooreerst was er de gedach te d a t kleine pa r t i j en geen k a n s meer 
m a a k t e n e n d a t ons l and beslist, n a a r h e t voorbeeld van de Angelsaksische 
l anden , n a a r h e t tweepar t i jens te lse l ging. 

Wij hebben bij herhaling ei-op gewe
zen dat het tweepartijenstelsel alleen voor 
de Angelsaksische landen gold, door tradi
tie en door de typische verkiezingstech
niek. Ook daar zijn er weliswaar kleine 
groepen maar juist door hogergenoemde 
twee faktoren komen zij niet aan bod. In 
V^est-, Noord- en Midden-Europa ligt de 
traditie en ook de verkiezingstechniek an
ders. Overal zien we meer dan twee par
tijen. Skandinavië, Italië, Frankrijk, Oos
tenrijk, Zwitssrland en zelfs Duitsland, 
ondanks haar 5 % klausule. Ete jongste 
verkiezingen hebben in België opnieuw 
een volledig Europees beeld in hiet leven 
geroepen. 

4oor Vf4,7C^^{l^<mMefe 

Naast C.V.P. en B.S.P. en naast de li
berale partij hebben de kommunisten en 
de Volksunie een niet meer te verwaar
lozen parlementaire stelling veroverd en 
kregen ook nog twee nieuwe 
middenstandspartij'en een parlementaire 
vertegenwoordiging. De grote partijen 
verloren bij de jongste verkiezingen 9 
zetels. 

Vier ervan gingen naar de Volksunie, 
drie naar de kommunisten en twee naar 
onafhankelijke lijsten 

VLAAMSE PARTIJ UIT DE TIJD 

Een andere drogreden was dat een 
Vlaamse partij een tjrpisch verschijnsel 
was van tussen beide wereldoorlogen en 
dat het eksperitnent vflprüSeen heEhaling 
vatbaar was. 

Daartegen betoogden we steeds dat de 
verwaarlozing van de Vlaamse belangen 
wezenbjk verbonden was aan het leven 
van de kleurpartijfen. We konden hierbij 
verwijzen naar de periode 1830-1914 en 
naar de jongste naoorlogse tijd : 1944-
1961. Op grond van de vrede in eigen 
schoot tussen franstaligen en Vlamingen 
en gezien de buiten parlementaire druk-
kingsgroepen (kapitaal, kerk loge. hof) 
die hun bestaan beheersen waren zij op 
dit punt tot verstarrende onbeweeglijk-
h^d gedoemd, zonder de zweep van een 
Vlaams-nationale partij. Vandaar hun 
apodiktische stelling van de valse vraag
stukken, stelling die thans alleen nog 
door Prof. De Corte in La Libre Belgi
que naar voor geschoven wordt. Zelfs 
Theo Lefèvre durft echter die mening 
niet meer in het openbaar verkondigen. 

Wij wisten dat de Vlaamse feiten ooit 
zo luid zouden schreeuwen dat een 
Vlaamse partij, ondanks het spook van 
de kollaboratie, opnieuw organisch zou 
groeien. 
GEDAAN MET VERDEELDHEID 

Wij hebben op dit vlak niet aUeen met 
onze vijanden moeten vechten maar ook 
met Vlaams nationalisten, die ondanks 
alles nog onze waardering hadden : som
mige oud-nationalistische parlementairen 
ett jongei-e nationalisten, zoals sommige 
leden uit de redaktie van Het Penno«i. 
Niets is zo pijnlijk en demoraliserend als 
de strijd tegen vrienden. Daarom is het 
voor ons een opluchting te vernemen, zo
als in het jongste hoofdartikel van Het 
Pennoen, dat men zijn ongelijk durft be
kennen. De strijd voor onze volkse her-
opstanding zal nog wel langer duren, dan 
sommige optimisten thans willen geloven. 
Ia die strijd kunnen we geen waarde
volle krachen missen. Dat er thans een. • 

heid van taktisch inzicht komt en ieder 
nationalist weer de Vlaams nationale par
tij als wapen wil gebruiken is een duide
lijk winstpunt. 

Psychologisch gezien zullen er nog wel 
naweeën zijn van wederzijds© wrok maar 
eenmaal eenheid van inzicht gewonnen 
— weze het zelfs op praktische gronden 
— zal die wrok ook geleidelijk uitsterven. 

VLAANDEREN EN EUROPA 

Een verwante modernistische redene
ring was die van een verkeerd begrepen 
Europees federalisme. Vaak hoorden we de 
paradoksale stelling dat in een eenwor
dend Europa geen Belgische « verdeeld
heid » paste. Degenen, die dit beweerden 
hebben nooit wat van de federalistische 
idee begrepen of zagen het Europees fede
ralisme zuiver staats, Het Europees fede
ralisme wi' wel een overkoepeling maar 
kan uiteraard helemaal geen opheffing 
van de eigenaard van de samenstellende 
bestanddelen betrachten. Het Bel^sch 
unitarisme, met als gevolg o.m de ver-
franslng van Brussel en ruime taalgrens-
stroken, druist regelrecht in tegen de ge
zonde idee van het Burof)ees federalisme 
omdat het de eigen aard van de bewo
ners van die gebieden wil vernietigen 

Een welbegrepen Europees federalisme 
moet positief staan tegen het federalis
me in België omdat federalisme juist de 
eigen aard van de federerende bestand
delen erkent en wil beschermen. 

Zowel de Waalse federalisten, thans 
gebundeld in het Mouvement Populaire 
Wallon, met sterke stellingen in de Waal
se afdelingen van de B.SP, als de Viaam. 
se federalisten gegroepeerd In tal van 
kultuurverenigingen en politiek beschouwd 
in de Volksunie, hebben veel veld gewon
nen de jongste maanden Wie dat ontkent 
is ziende blind. 

De groei van de federalistische idee in 
België logenstraft op duidelijke, levens
krachtige wijze de dwaalredenering dat 
2e op Belgisch vlak anachronistisch of 
overleefd zou zijn 

Het feit dat deze drogredeneringen ver
slagen uit de verkiezingsstrijd tuimen zal 
wel niet beletten dat ze hier en daar nog 
opduiken bij misleiden. De misleiders zelf 
echter hebben ondertussen beseft dat ze 
uit een ander vaatte zullen moeten tap
pen. In afwachtlnir dat ze iets nieuws vin. 
den kunnen wij echter het offensief door
zetten en verder oprukken. 


