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Frans 
van der Eist 
in de Kamer 
De regeringsverklaring — zoals iedere 
regeringsverklaring — loopt over van 
goede intenties, beloften en toezeggingen. 
Maar ze is verward, vaag, dubbelzinnig 
of stom op vele punten waar wij ze juist 
klaar, duidelijk, ondubbelzinnig zouden 
gewenst hebben. 
Het land staat inderdaad voor zware 
problemen en het land heeft het recht te 
vempmen hoe de regering deze problemen 
zal oplossen, welke de konkrete oplosing is 
die de regering voorstelt en voorstaat. 
De eerste zin van de regeringsverkla
ring hangt een somber beeld op van de 
toestand : « De toekomst van België 
wordt op dit ogenblik bedreigd door de 
verzwakking van zijn internationale po
sitie, door een vertraging bij het oplossen 
van essentiële problemen, door een ver
slapping van de wil en van de kracht tot 
scheppende arbeid, door een lijdelijk ge
dogen van al te veel misbruiken » 
Zou het geen pertinente vraag zijn aan 
de gewezen nationale voorzitter van de 
C.V.P. te stellen : wie verantwoordelijk is 
voor deze betreurenswaardige situatie, 
wie geregeerd heeft de laatste jaren ? Wie 
In 1958 reeds beloofd had dat het zou 
ver.inderen ? 

DE VLA.4MS-WAALSE PROBLEMEN 
Ik zal opeenvolgend een aantal punten ait 
de regeringsverklaring bespreken - om te 
beginnen hetgeen gezegd wordt over de 
Vlaams-Waalse problemen. 
De intentie van de regering deze problemen 
op te lossen is natuurlijk lofwaardig. Maar 
TO gemakkelijk zal het niet gaan er zijn 
er al veel te kort geschoten en mislukt op 
dit gevaarlijk terrein. Ook de heer Eyskens 
beloofde veel - maar verwezenlijkte niets. 
Er rijzen hier tal van vragen waarop geen 
antwoord gegeven wordt 
De oprichting van kultuurraden die een 
werkelijke bevoegdheid bezitten ? Zijn dit 
de kultuurraden van de heer Harmei of zijn 
dit nieuwe kultuurraden, met grotere be. 
voe?dheid ? 

O^er de spUteing van de departementen 
van Openbaar Onderwijs en van Kulturele 
Zaken heb ik reeds gesproken. 
De indmk is dat die splitsing er niet komt 
en er rond de pot gedraaid wordt. 
Detinitieve vaststelliugem van de taalgrens 
goed. .Maar hoe ? Wetenschappelijk - objec
tief of volgens de vervalste talenteUing 
van 1947 ? 

Zullen ook de administratieve en gerech
telijke omschrijvingen aangepast worden 
aan de taalgrens ? 

I' De regering zal pogen een oplossing te 
vinden voor het probleem van de randge
meenten rond de Brusselse agIomerdUe ». 
De regering durft dus geen veraatwoorde-
Bjkheid nemen, durft hare inzichten en be-
doelingen niet bekend maken 
Er «erd verklaard dat faculteiten zouden 
verleend wordea aan de franssprekende in-
wijkelingen in de geest van het kompromis 
van Charleroi. 

De Vlamingen aanvaarden dtt niet. Zij 
aan\ aarden echter evenmin dat de regering 
verstoppertje speelt : zij eisen van de rege
ring klare taal op dit punt. 
Is het ook w ^ verstaan dat iedere talen-
telling afgeschaft blijft ? 
Is het wel verstaan dat bij de algemene 
telling geen vraag zal gesteld worden be. 
treffende het taalgebruik ? 
Is dat wel het standpunt van de regering ? 
Wij vragen een duidelijk antftoord. 
In 1<)58 reeds beloofde de C.V.P. de onmid-
delijke zetelaanpassing aan de reële bevol
kingscijfers. D ^ e belofte werd niet gehoa-
den Thans wordt de zetelaanpassing eens 
te meer uitgesteld - gekoppeld aan de tien-
Jaarlijkse telling. 

(Lees door op blz 4) 

NA EEN ONTSLAG 

Oude watermolen te Bloer-Tongeren. 

In vorig nummer van de Volksunie schreven we, in verband met een 
echo uit De Standaard dat de heren Lindemans en Verroken wel overtuigde 
vlaamsgezinden waren maar ruggegraat misten in tegenstelling met de 
heer Gerard van den Daele. We hebben reeds vroeger gezegd en geschreven 
dat Van den Daele wel temperament en ruggegraat had, maar dat het 
jammer is dat hij heen en weer geslingerd wordt tussen twee polen : am
bitie en karakter. Zo kantte hij zich tegen de regering Eyskens om Vlaamse 
overwegingen maar ging hij zitting nemen In een franskiljons schepenkol-
lege te Gent. 

Onze karakterisering van Verro
ken en van Gerard van den Daele 
werd deze week andermaal beves
tigd toen Van den Daele ontslag in
diende als voorzitter van de Vlaam-
sd Kamergroep en Verroken bleef 
als sekretaris. 

Verroken is het klassiek type van 
de C.V.P. flamingant : sympatieke, 
goede jongen (al is hij in zijn plaat
selijk blaadje al eens venijnig) 
maar doorbijten in zijn partij dat 
kan hij niet. Hij niet en de andere 

flaminganten evenmin. En daarom 
krijgen ze nooit wat gedaan, ook al 
zijn ze met tientallen. En nochtans 
dienden ze door te bijten. Van den 
Daele ten minste weigert met zich 
te laten sollen. Hij bijt door. Dat Is 
een verdienste, die we willen waar
deren. 

Het ziet er immers naar uit dat 
onze pronostiek van voor een drie
tal weken uitkomt. Theo Lefèvre 
heeft wel gegoocheld met een 

(Lees door blz. 4) 

WIJ EISEN E3! 
Voor E3 richt de Vlaamse Automobilistenbond op 
zondag, 2 5 juni, een monsterbetoging in. Vanaf de 
Franse grens (en Rijsel) over Kortrijk, Deinze, Gent, 
Lokeren, St-Niklaas, en vanaf de Nederlandse grens 
(en E indhoven) over Turnhout, zullen twee grote 
autostoeten naar Antwerpen rijden. Hier wordt in de 
Handelsbeurs een korte meet ing gehouden, waarop 
parlementsleden van C.V.P., B.S.P., Liberale Partij en 
Volksunie, evenals een vertegenwoordiger van het 
Ekonomisch Komitee voor de Kempen, de spoedige 
verwezenlijking van de E3 zullen eisen. 

Aans t aande week vindt U in dit blad meer nieuws over 
dit alles. H o u d in elk geval zondag, 25 juni, vrij voor 
deelneming aan de grote betoging per auto ! 

^ 

Volksunie in de bres 

voor hopboeren 
Het startte op maandag 8 mei met onze PERSKONFERENTIE. 

We noteerden de zeer gewaardeerde aanwezigheid van de re
porters van volgende bladen : de Rode Vaan, de Linie, de Stan
daard, het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, het Beroep, la 
Profession, Landbouwleven, Boerenfront, Volksunie. Ook het 
agentschap Belga had iemand afgevaardigd. 

De Boerenbond was eveneens vertegenwoordigd, echter door 
iemand, die om één of andere duistere reden het nodig geoor
deeld had zijn nochtans mooie das en zjin stijve kol te verbergen 
achter een uitgerafelde sjaal en zich te doen doorgaan als « een 
werkloze, die eens komt luisteren ». 

De Burgemeester van Asse, de Heer Van Wijnendale, had 
eraan gehecht deze perskonferentie bij te wonen en we willen 
hem, evenals de aanwezige Heren joernalisten, hiervoor speciaal 
dank zeggen. 

* 
* * 

Op. dinsdag 9 mei hadden we een ONDERHOUD MET DE 
HEER MINISTER. 

Hij stond ons welwillend te woord en was het met ons eens 
dat onder de supervisie van het Ministerie van Landbouw een 
ïekere regeUng moet getroffen worden de tussen planters, de 
handelaars en de brouwers. 

* 
* * 

Op woensdag 10 mei had een TECHNISCHE BESPREKING 
plaats tussen enerzijds de hopboeren en hun technische advi
seurs en anderzijds de kabinetschef en leden van de administra
tie om deze marktregeling uit te werken. 

* • 

Volgende week zuUen INTERPELLATIES gehouden worden 
In de Kamer door onze volksvertegenwoordigers dr Van Leem-
putten en Mr Daniël Deconinck, samen met vertegenwoordigers 
van de andere partijen. 

* * 
Tijdens dezelfde zitting van de Kamer zal de Heer Minister 

van Landbouw MAATREGELEN aankondigen, die hij zal treffen 
om deze katastrofale toestand van de hopnijverheid in ons land 
te saneren. 

dokter Herman Le Compte, 
plaatsvervangend volksvertegenwoordiger. 

Vlaanderen heelt stuwende 
bedrijven nodig 

l ortge week hebben wij getracht aan te tonen hoe weinig 'de-
vwcratisch het er aan toegaat bij de leiding van onze ekonomie. 
Ook hier dient de volksmedezeg genschap dut onverwijld uitge
bouwd. Het doorvoeren van het federalisme in België zou dat pro
bleem zeker niet afdoend oplossen maar voor ons, Vlamingen, zou 
het reeds een grote stap vooruit betekenen. Een eigen regering in 
onze eigen deelstaat kan heel wat Tnaatregelen treffen tot bevor
dering van onze ekonomie, maatregelen die, juist omwille van de 
unitmre struktuur van België, nu achterwege blijven of tegen
gewerkt worden f... 

In de brochure « Voor de haan rt^ie-
maal zal kraaien )>, uitgegegeven door on-
se sociaal-ekonomische werkgroep T<ordt 
o.m. aangedaid hoe de industrialisering 
• a n Vlaaaderen moet gebeuren. 

Wij citeren : 

Het Vlaamse land heeft een tekort aan 
«terke nijverheidstakken en daardoor een 
hoge structurele werkloosheid en een laag 
loonpeil. 

(I Daarom moet alles er op gericht wor
den in Vlaanderen stuwende bedrijfstak
ken te vestigen ». Dit rijn nijverheden die 
veel toekomst hebben, hoge lonen uitbeta
len, goed geschoolde arbeiders te werk 
stellen en vele nevenbedrijven rond zich 
nodig hebben. Zulke bedrijven zijn o.a. 
hoogovenbedrijven, staalgieterijen en 
-pletterijen, constructiewerkhuizen, electri-
sche en electronische apparatuur- en in-
strnmentenfabricatie, verwerking van pe-
troleumproducten, plastica, enz. Bedrijfs
takken dus vooral uit de metaal- en schei
kundige sectoren. Elke werkgelegenheid in 
een stuwende bedrijfstak brengt automa
tisch met zich mee 2 werkgelegenheden in 
bijkomende bedrijfstakken en 1 broodwin
ning In de tertiaire sector (handel en ver
zorging). 

De overheid moet op voorhand de infra
structuur voorbereiden; daarna kan zij 
door persoonlijk contact en publiciteit bui. 
ten- en binnenlandse firma's en financiële 
groepen trachten te overreden om zich m 
onze gewesten te vestigen. Nederland heeft 

op dit terrein een schitterend voorbeeld 
gegeven. 

De nieuwe bedrijven moeten gegroepeerd 
worden In bepaalde industriële zones. Be
drijven, die diep vaarwater nodig hebben 
(hoogovenbedrijven, papierfabrieken, vele 
chemische bedrijven, cementfabrieken, 
enz.) moeten gevestigd worden langs het 
Albertkanaal in de havenzone van Ant
werpen, in de kanaalzone Gnet-Temeuzen 
of langs het kanaal Brugge-Zeebrugge. 

(Vervolg op blz. 2) 
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jSde VLAAMSE FEDERALE LANDDAGl 
op 4 juni 1961 te St. Kwintens Lennik 

EEN ZEGEDAG VOOR VLAANDEREN 
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Vlaanderen heeft stuwende 
Hedrijven nodig 

peRNoreii (Vervolg van blz. 1) 

PËË-WEE 
« De Standaard » klaagt in scher

pe bewoordingen de voor ons, Vla
mingen, onduldbare toestanden aan 
die heersen in het kommissariaat-
generaal voor toerisme, waar de 
heer Haulot de plak zwaait. Dit 
naar aanleiding van het verzet van 
deze heer Haulot tegen het overle
veren van zijn dienst van het Minis
terie van Verkeer naar het Ministe
rie van Nationale Opvoeding en 
Kuituur. 

De Standaard schrijft letterlijk : 
« Zolang Haulot en zijn vriendjes 
zich kunnen verschuilen in de vei
lige schaduw van het rode Verkeers-
departement, zal het schandaal 
voortduren». Mogen we De Stan
daard er aan ferinneren dat aan 
het hoofd van dit « rode Verkeers-
departement» gestaan heeft van 
1950 tot 1954 en van 1958 tot 1961 
de grote C.V.P.-voorman en bg. fla
mingant : minister P. W. Segers ! 
Minister P. W. Segers heeft inder
daad nooit iets gedaan om aan dit 
schandaal een einde te stellen, even
min als hij iets gedaan heeft om 
dit « rode departement » te ont
kleuren. Dit alles zal De Standaard 
niet weerhouden vertrouwen te 
schenken aan minister Segers en 
ïijn lezers zelfs wijs te maken dat 
minister Segers de man is die in het 
leger de taalwet zal doen naleven ! 
Zo fopt men Frederik ! Maar dit be
drog kan niet blijven duren.... 

RUZIE IN HUISHOUDEN 
Het Volk zit zeer verveeld met de 

oppositie in de C.V.P. tegen Lefèvre. 
Des te meer daar het iedereen dui
delijk is dat Eyskens de sabotage 
van Theo Lefèvre van voor enkele 
maanden met klinkende munt t e 
rug betaalt-nHct Volk vciwljst dan 
naar het tweespalt bij de socialisten 
•waar Renard bezig is gans het 
Waal& socialisme voor zich te win
nen en naar de verdeeldhrfd bij de 
liberalen, waar de syndikale afge
vaardigden niet eens wilden deel-
nenten aan het partijkongres. 

Het Yelk beweert dan dat er ook 
spanningen in de Volksunie zijn 

maar dat daarvan nog weinig uit
lekte. 

Bet Volk mag gerust zijn. Ideo
logische en taktlsche tegenstellin
gen zijn er in de Volksunie niet. 
Spanning Is er echter geregeld. 
Maar die komt voort van onze 
kxaclltlge intvarniingen. En doMft 
weldoend aan. 

AUECtMENY-LONeDOZ-eEltK 
In ons nummer van verledw» 

week brachten wij een stukje over 
het gekonkd van ex-minister Vaa-
derschueren, in verband met de 
nieuw op te richten fabriek van de 
maatschappij AUegheny-Longdoz te 
Genk, in de Limburgse Mijnstreek. 
Wij vernamen inmiddels een ont
stellend berichtje over deze fabriek, 
waarvan de eerste-steenlegging 
reeds plaats vond. Er wordt beweerd 
n.1. dat deze fabriek er helemaal 
niet zou komen en aHies slechts een 
elektorale stunt zou zijn geweest 
voor de C.V.P. in Limburg. God ver
hoede dat dit zou bewaarheid wor
den, maar indien toch 

DE VERWAARLOOSDEN 
Klachten tegen de nieuwe rege

ring zijn er genoeg. Van de C.V.P. 
beloften voor een ministerie voor 
het gezin kwam niets in huis. Klaar
blijkelijk is het met onze bevol-
kingsaangroei, (de laagste in West-
Europa !) in orde. Van geUjkheid 
voor kindervergoeding en pensioe
nen van de zelfstandigen met ande
re maatschappelijke groepen geen 

woord. 
Wie denkt er nu aan wroetende 

boeren en kleine middenstander-
t jes? «Dat ze hun plan trekken» 
denken CV.P.-ers en socialisten. 
Anders moeten ze het leger van onze 
Vlaamse werklozen en mobielen 
maar vergroten. Daar is nog plaats 
genoeg. Theo Lefèvre is zo verheugd 
om zijn eerste-ministerschap dat 
hij geen tijd heeft om aan al deze 
mensen te denken. 

DE NIEUWE DEMOKRAAT 
Het heet dat Theo Lefèvre een 

stuiverromannetje — of was het 
Peggie ? — leest als een Volksunie
vertegenwoordiger aan het woord 
komt, maar dat hij uit loutere ra
zernij de letters voor de ogen ziet 
dansen en de bladzijde niet om
draait. Theo heeft nog niet vol
doende van de demokratie begre
pen dan dat hij zou verstaan dat 
een eerste-minister geen parti j
voorzitter meer is maar de man, die 
moet luisteren naar iedereen, ook 
naar de oppositie. Wij zouden onze 
parlementairen de raad willen ge
ven zo Theo nog een keer zo dwars 
doet het podium te verlaten, tot bij 
Theo te wandelen, zijn stuiverro
mannetje op te nemen en op zak te 
steken en de rede verder naast hem 
te houden. Zo zou ook het buiten
land vernemen wat voor een school
jongen in dit land eerste-minister is. 
Voor zover Theo graag leest zou hlJ 
ten andere best eens een handboek 
voor Nederlands doornemen. HIJ 
heeft het hard nodig. 

BLUE-BELL - GENK 

Nog een nieuwe fabriek van 
Amerikaanse telsstiel welke te Genk 
zal opgericht worden. Deze nieuwe 
eonfectiefabriek Is reeds in een be
ginstadium. 

Zeer eigenaardig is het wel dat de 
aanwerving van het personeel ge
schiedt, door de kabinetchef van 
C.V.P.-burgemeester-volksvertegen
woordiger Bijnens. 

Als elektorale voorbereiding kan 
het er nogal door. Zoiets Is alleen 
maar denkbaar in het brave Lim
burg waar de C.V.P.-diktatuur over 
de boterham beschikt. 

DE SPECIALIST 
« De Standaard » heeft een inter-

vieuw afgenomen van de nationale 
sekretaris van de C.V.P. en schild
knaap van Theo Lefèvre, Léo Tin-
demans. In dit intervieuw laat de 
heer Tindemans zich zeer hooghar
tig en geleerd uit over het federa
lisme. Er schijnt in ons land nie
mand of ongeveer niemand buiten 
de heer Tindemans te weten wat 
federalisme is. Indien hij tijd had 
zou hij er een boek over schrijven. 
Hoe goed hij op de hoogte is be
wijst hij dan zelf. Volgens hem zou
den er in België ooit drie voorstellen 
bekend gemaakt zijn : het eerste 
van een Waals socialist, waarvan 
hij de naam niet meer kent, het 
tweede van Herman Vos, het derde 
van Couvreur-Scheurs. De heer 
Tindemans bewijst daardoor dat hij 
er bitter weinig van afweet en bet«r 
een meer bescheiden toon zou aan
slaan. 

SLECHTER DAN EENHEIDSWET 
De eerste politieke daden van het 

tweespan Lefèvre-Spaak zijn zo 
slecht als de beruchte eenheidswet 
van Eyskens. Toen «dacht» men 
toch ook nog wat aan bezuinigin
gen, thans heeft men alleen nieuwe 
jelastlngen. 

De verhoging van de overdracht-
belasting van 5 op 6% en van de 
weeldetaks van 12 op 15% treft in 
de eerste plaats de middenstand 
maar zal, onvermijdelijke verho

ging van de levensduurte, alle 
maatschappelijke groepen treffen. 

Waarom de socialisten thans niet 
opnieuw staken is; onbegrijpelijk. 
Ook de levensstandaard van de ar
beider zal immers dalen! 

Als men echter zelf in de regering 
ait vindt men dat minder erg. 

Bedrijven die geen diep vaarwater be
hoeven dienen gegroepeerd In industriële 
kernen van 2de rang, waar voorzieningen 
zullen lijn van iware hoogspanningsleidln-
gen, water en gas en waar tevens ruime 
mogelijfcheden zijn voor medische zorgen 
(materaiteit, V 'fk), scholing (hoger 
technisch ondew =) en ontspanning. 

Tussen deze industriële centra moeten 
snelle verkeersverbindingen aangelegd 
worden. Van groot belang voor Vlaanderen 
«Ijn vooral : 

1. De autosnelweg Nederland - Antwer
pen - Gent - Rijsel. 

2. De electrische spoorverbinding tussen 
Gent en Antwerpen - Centrum. 

Moesten deze twee broodnodige werken 
uitgevoerd zijn, dan hadden wij een ont-
wikkelingsas door gans Vlaanderen, wat 
•en machtige attractie zou zijn voor de 
nijverheden die wij wensen. 

De uitvoering van de infrastructurele 
werken moet vanzelfsprekend uit de over-

-!>::> 

KANTTEKENfNQEN 
bij Van der Hallenherdervking 

Door het al te vaak geciteerde gezegde « de jeugd van tegenwoordig 
to slechter dan die van vroeger » worden wij al eens gedwongen hier dieper 
op In te gaan, en de gegrondheid ervan te onderzoekwi. 

Is dit gezegde dan wel juist ? Was er in vroeger tijd dan geen existen
tie en. sfaijd tussen goed en kwaad T Is het niet de ons omringende 
maatschappij en wereld die zich in een razend tempo hebben ontwikkeld 
en gewijzigd? Wij durven beweren dat de hedendaagse jeugd slechts 
ANDERS is, omdat de wereld zo veranderd is. 

De gevaxea dis de huidige jeugd, 
bedreigen zijn talrijker geworden. 
Het is een constatatie dat een deel 
— gelukkig maar een heel kleine 
minderheid — der jeugd, de zoge
naamde « Halbstarken » meegezo-
g&a wordt door een plat materialis
me, een onbegrensde weelderoes, een 
gemis aan wilskracht, een algemene 
mediocriteit die hen drijft naar 
kompro'^iiSsen, een bangheid voor 
ledere heldhaftigheid, het existen-
sialisme, en het verval van de liefde 
in haar vele uitingen. Moeten wij 
niet eerder medelijden hebben met 
deze jongeren, die heel dikwijls de 
slachtoffers zijn van wankele ge
zinnen ! 

Gelukkig kunnen wij zijn, wan
neer we in Vlaanderen nog steeds 
een frisse en sterke jeugd vinden, 
die verlangt naar vrijheid, die kan 
lijden, en die kan liefhebben. Daar
in ligt de betekenis van Ernest Van 
Der Hallen, want hij werd toch één 
der voornaamste bezielers van dit 
Vlaams Idealisme, Dit laatste bete
kent niet : een ziekelijke romantis
me. Integendeel, wanneer men ter 
wille van zijn idealen en opvattin
gen armoe, lijden, vervolging, 
schending, broodrovmg enz. onder
gaat is dit niet langer meer roman
tisme maar wel een schril en naakt 
realisme. 

Van Der Hallen is voor ons het 
simbool van de ganse rij groten die 
onze jeugd gestalte hebben gegeven: 
H. Ck)nsci«3QC«, O. Ver«*ft«vo, » . 

heidsbelastingcn gebeuren; de stemming 
der begrotingen gebeurt in het parlement. 

En hier komen we tot de kern van het 
probleem. Men zou redelijkerwijze ver
wachten dat de centrale overheid te Brus
sel, die wij Vlamingen voor meer dnn de 
helft financieren, tenminste een redelijke 
inspanning zou doen om het de Vlamin. 
gen mogelijk te maken bedrijven aan te 
trekken door ze de nodige gelden ter be
schikking te stellen. 

Maar dit gebeurt niet. Er worden veel 
studies en projecten gemaakt door allerlei 
diensten, de Economische Raden van de 
Vlaamse Provincies mogen wensen en grie
ven opstellen, maar als er beslissingen 
moeten getroffen worden betreffende de 
financiering, dan spelen al die goede stu
dies en projecten niet de minste rol meer. 
Ze worden bij de vele andere in de kar. 
tons geborgen. De centrale overheid remt 
daardoor in aanzienlijke mate het wel-
vaartsstreven van het Vlaamse land. 

M.H. 

Timmermans, St. Streuvels, W. 
Moens, J. Fr. Willeras, Lod. de Raet, 
H. Meert, Dr. V.D.Perre, Prof. Daels, 
Joe Englich en zijn frontkameraden. 
Dr. A. Borms, J. Van Severen, St. De 
Clereq, Leo Vindevogel, Dom Modest 
Van Assche, Pater Stracke, Pater 
Callewaert en vele andere... 

Zij allen hebben htm' volk groot 
gemaakt en steeds het ideaal door
gegeven. Zijn ook^wij, nu, bereid 
deze cintinuiteit te'^blijven verzeke
ren ? Niet ieder is het gegeven een 
persoonlijkheid te zijn, maar ieder 
kan meewerken aan de grootheid 
van zijn volk door zijn trouw aan 
het idealistisch volksbeginsel. 

Dat idealistisch volksbegmsel 
wordt wel als onpraktisch en roman
tisch en dus als voorbijgestreefd be
stempeld, maar tot dusver bleek het 
echter een waarborg om aan het 
verraad van het opportunisme en 
arrivisme te ontsnappen. Laat de 
geest van Van Der Hallen onze 
jeugd verder bezielen. 

Dit was de inhoud en betekenis 
van de Ernest Van Der Hallenher
denking te Lier op Zondag 7 mei 11. 
Zo verrees Nest uit de kanselrede 
van de Immer jonge Pater Calle
waert, de jeugdbegroeting van Mffr. 
W. Mertens, het Innig gebed van 
E.P. Nuyts, en uit de grote schare 

Jeugdige mensen die vol eerbied 
rond het graf van hun grote vriend 
en leider stonden. 

Ue. Dirk WwwpatBÜt 

dat de Belgische ministers Pierlot, De 
Schrijver, Spaak, De Vleeschauwer, e.a. 
•amen met een hoog percent volksvertegen
woordigers en senators te Limoges in 
Frankrijk bijeenkwamen, en hun volk, dat 
xe dienden te beschermen, aan hun onbe
kend noodlot overlieten ! 

Och, we weten het wel! Ze hadden hun 
plaatsvervangers - sekrctarlssen - generaal 
aangesteld om hun werk te doen. Maar I» 
dat de gepaste oplossing ! Als de zee rus
tig Is, dan hebben de zeekapltelns het niet 
•o dridc; maar ato het stormt, dan vooral 
moeten de stuurlui zich doen gelden. Voor
waar te Limoges, zaten geen Belgische hel
den. Integendeel, de echte sseschicdenls 
•al die mannen de walgelijke titel geven 
van lafaards. 

Van uit Frankrijk kwam dan een Belgi
sche afvaardiging opdagen, waaronder de 
onbetrouwbare Spaak, die als opdracht 
bad, Z.M. Koning Leopold III te bewegen 
naar Engeland te vluchten. Deze afvaardi
ging bood zich aan bij de opperbevelheb
ber van 't Belgisch leger. Koning Lo-
pold III, die werkzaam was in rijn hoofd, 
kwartier. Het antwoord van Z.M. klonk 
kort en goed : <( Ik blijf bij m|jn volk, 
tn voor- en tegmspoed ». 

De afvaardiging keerde onverrichterzake 
naar Limoges terug. 

Na de overgave van 't Belgisch leger. 
Om verder bloedvergieten te verhinderen 
cowel van burgers als van soldaten, heb
ben de Belgische supermensen, te Limo
ges samengekoekt, zich gemengd In het 
hatelijk koor van de Franse President 
en zijn aanhang, en scholden de wijze Ko
ning Leopold III uit als de hoogste en 
gevaarlijkste verrader van België. 

Kameraden van de Volksunie, ge moogt 
dit historisch feit niet vergeten. En als ge 
goed uit uw ogen kijkt, dan stelt ge vast, 
dat nu nog, de plak gezwaaid wordt en de 
lakens uitgedeeld, door diezelfde mannen 
die in 1940 Koning Leopold III bevuild 
hebben. Is dat In orde ? 

BIJ de overgave van het Belgisch leger 
heeft Koning Leopold III voorwaar een 
harde noot te kraken gehad. 

Na Zijn verantwoorde beslissing stond 
hij als 't ware aüeea met zijn verantwoor. 
delijkheid. Bijna al Zijn medewerkers had
den Hem verlaten, alhoewel Hij slechts ge
handeld had in 't belang van Zijn volk 

Op dit hachelijk moment besloot een 
eenvoudig, maar hoogstaand man, name
lijk kunstschilder Sam De Vrlendt van 
Brugge namens de oudstrijdersbond V.O.S. 
naar de koning toe te gaan, om Hem en
kele troostende woorden toe te spreken. 

Dit gebaar werd zeer op prijs gesteld, 
lelfs door H.M. Koningin Elisabeth. De 
Koning stond dit bezoek toe, en 't heeft 
Hem deugd gedaan te weten, dat het ge
zonde Vlaamse volk a<^ter Hem stond. 

Waar 
is de 

tijd... 
Trouwens gans het verbond V.O.S. stond 

achter Koning Loepold III. Is het mi», 
schien om die reden dat de algemene se
kretaris van 't verbond V.O.S., namelijk 
de zeer competente Karel De Feyter. moest 
gefusilleerd worden blJ de rampzalige be
vrijding, en dat de algemeen Voorzitter 
van 't verbond V.O.S. de verstandige lei
der Germain Lefever, moest ter dood ver
oordeeld worden door het onwaardig Bel
gisch Krijgsgerecht, bIJ monde van de 
kruiperige auditeur, Stevigny ? Die wan
daden door de Belgische terreur zo koel
bloedig gepleegd, zijn nog niet vergeten, 
ook niet verjcr-'i De Vlamingen hebben 
veel geduld, maj.- eens komt nog het uur, 
waarop die heren zich zullen moeten ver
antwoorden. Het mag niet «ijn dat de bes
ten van ons Volk so diep vernederd wor
den. 

En terwijl Koning Leopold naar 't bin. 
nenland gevoerd werd, In gevangenschap, 
was de Regering Pierlot op weg naar Lon
den. Aan ander^i lieten ze de zware taak 
over te trachten hun dwaadieden goed te 
maken. Te Londen kon die zogenaamde 
Regering een onbekommerd leventje lel
den op de kosten van de Belgische Staat, 
over welke kosten nooit een verslag Is 
verschenen. 

Wat meer i s ! Veten die het werk van 
de gevluchte Begering h'adden opgenomen, 
werdoi van uit Londen, langs de B.B.C, 
om, bij monde van Jan Moedwil — de 
Heer hebbe zijn ziet — bezwadderd, en 
aangewezen om last aangedaan te wor
den door gespuis, dat zelfs zeer verdien
stelijke mensen heeft vermoord. Zo, de 
oorlogsburgemeester van Melle. die 's 
avonds van uit struikgewas werd necrge-
kogeld. 

Kameraden van de Volksunie, deze fei
ten behoren tot de ware geschiedenis van 
België, maar in geen enkel schoolboek zal 
men dit aan de leerlingen voorleggen, om
dat het niet past in het kraam van de 
huidige regeringsmensen. 

Nochtans de waarheid heeft haar rech
ten. Denkt er aan, dat diezelfde heren de 
hatelijke repressie van 1944 en 1945 in le
ven hebben geroepen en ze tot op heden 
nog in leven houden, en aldns duizenden 
en duizenden Vlamingen in de miserie la
ten voortleven; dat die heren Koning Leo
pold belet hebben terug op de troon te ko
men; dat die heren een allerverderfelijk-
ste rol hebben gespeeld in de Kongo-kwes-
tie; dat die heren er voor gezorgd hebben 
een allerslechtste faam te geven aan de 
Belgische onderdanen In de meeste landen 
van de wereld. 

Die heren zijn versleten! Ze dienen 
vervangen te worden door waardige en 
verstandige mannen, die Vlaanderen zul
len redden. 

DKi. 

Lezer, 
Wilt V op de hoogte blijven van de Vlaams-nationale strijd, 

koop dan geregeld « De Volksunie » bij uw dagbladverkoper of 
abonneer U. 

voor een jaar : 100 F. 
voor een half Jfuur : 50 F. 

S4<Nrting op F. R. 5445.46 van Wün Jorissen, Brussel 
^11 u u II I I I " ^ ' 
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Na de Cubaanse mislukking en na de Russische « Vostok > 
waren de Amerikanen niet een klein beetje blij toen ze vorige 
week hun ruimteman de lucht in kregen. Dit succes en de nodige 
propagandistische tam-tam er rond kunnen echter maar ge
deeltelijk doen vergeten dat dhr Kennedy het de volgende 
maanden niet altijd even gemakkelijk zal hebben. 

Er is vooreerst nog altijd de kwestie Cuba. Na de mislukte 
invazie pakte Fidel Castro uit met een «vredesaanbod» aan 
Washington. De Amerikaanse reaktie getuigde van blijvend 
kwaad humeur : een woordvoerder van het Witte Huis deelde 
mee dat Cuba voortaan officieel tot het Oosterse blok behoorde. 
Dergelijke verklaringen kunnen wellicht een paar tientallen 
miljoenen V.S.-burgers bevredigen; elders echter zijn ze heel 
wat minder bruikbaar. Om te beginnen in Zuid-Amerika. 

Zoals o.m. verleden week in dit blad werd betoogd, beschikt 
de Castristische revolutie over stevige simpatiën beneden het 
Panamakanaal, wellicht meer omwille van de gemeenschappe
lijke anti-yankeegevoelens dan om de Cubaanse revolutie zelve. 
In ieder geval : Castro is zich zeer goed bewust van die Zuid-
Amerikaanse troef in zijn kaarten en hij maakt zich klaar om 
hem te spelen. De 1 mei-rede van de Cubaanse staatsman liet 
daarover niet de minste twijfel. Het propagandistisch accent 
werd verschoven van het « Cuba si, Yankee no» naar « America 
latin si. Yankee out». Het officieel orde woord werd voor de eer
ste maal : «naar een socialistische revolutie in Zuid-Amerika». 
En Castro voegde er duidelijkheidshalve aan toe : «Wanneer 
de V.S. doorgaan met huurlingenlegers naar Cuba te sturen, 
zullen we terugslaan. We zullen de Yankees het leven zuur 
maken in heel Zuid-Amerika. We zullen van dit kontinent een 
Amerikaans Algerië maken ». 

IJdele bedreiging en Zuiderse geestrdrift bij het defilee van 
méér dan een miljoen aanhangers ? Misschien ! Maar via de 
radio zijn deze woorden gegaan naar de tientallen miljoenen 
« habenichtsen » in Zuid-Amerika. En indien in de komende 
mianden en jaren Kennedy geen nieuwe koers gaat varen zouden 
het wel eens geen ijdele woorden in de wind kunnen zijn. 

Een tweede kopzorg blijft de Nato. Deze week kwamen de 
ministers van buitenlandse zaken der vijftien Nato-landen bij
een in Oslo. Het slotkommunikee is, zoals gewoonlijk, eerder 
vaag. Maar het kan toch niet verbergen dat in de schoot van de 
Nato ernstige meningsverschillen zijn gerezen. Er is vooreerst 
het feit dat de verschillende Nato-partners zowat ieder op eigen 
houtje hun politiek voeren en dat die politiek vaak mijlenver 
uiteenloopt. Zo was België en is Portugal « cavalier-seul » inzake 
Afrikaanse problemen. De Skandinaafse landen bvb. hebben het 
nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze matig ingenomen 
waren met het « kolonialisme » van sommige hunner partners. 
Ook de Franse politiek in Algerië blijft een teken van tegen
spraak voor de verbondenen. Daarbij komt inzake Frankrijk 
thans een nieuwe kopzorg : gedurende de putsch der generaals 
is de hopeloze verdeeldheid van het Franse leger — toch één der 
baziselementen van het Nato-sisteem — gebleken. Het is voor 
aile waarnemers zonder meer duidelijk dat De Gaulle gedurende 
maanden de handen méér dan vol zal hebben met de reorga-
nizatie van het leger, waarvan de waarde momenteel nul is. En 
tenslotte blijft in Nato-verband nog steeds het probleem bestaan 
van de « afschrikkingsmacht». Heel het Westers verdedigings-
sisteem is gebazeerd op het gebruik van vernietigingswapens 
door beide partijen in een toekomstig konflikt. De Eisenhower-
administratie stuurde er op aan, de West-Europese partners in 
het bezit van een volwaardig atoom-arsenaal te stellen. Kennedy 
schijnt voor die Idee niet zo heel warm te lopen en zou ze liefst 
willen opbergen. Het gevolg is dat het ganse sisteem momenteel 
op een dood punt is gekomen en dat het « schild * minder dan 
ooit bescherming biedt. Het ware een enige gelegenheid om heel 
het Nato-eoncept eens grondig te herzien in het licht van de 
nieuwe gegevens die toch nogal afwijken van de gegevens uit de 
beginperiode van J.F. Dulles. 

Ook in Laos zal de Amerikaanse prezident nog een tijdlang 
kopzorg maken. De Laotische erfenis die Kennedy op het Witte 
Huis vond was niet al te gelukkig : Elsenhower had er zich toe 
laten verleiden, dit vroegere deel van Frans Indohcina te be
schouwen als één der essentiële scharnieren van de Amerikaanse 
machtspozitie en het land vol te pompen met dollars en «tech
nische » adviseur in uniform. In den beginne leek het er op, of 
hij met deze erfenis zou opruimen maar de laatste tijd, en vooral 
na de Cubaanse mislukking, werkte hij zich vast in de Laotische 
djungel en maakte hij het zichzelf lastig om er zonder gezichts
verlies uit los te geraken. 

Kennedy voerde zijn verkiezingskampanje met de slogan 
dat de V.S. op een dieptepunt waren beland en dat nodig andere 
gezichten en andere ideën op het Witte Huls moesten komen 
om de weg naar omhoog te zoeken. De eerste maandnn van zijn 
beleid hebben echter stellig niet in het teken van een stijgende 
tendenz gestaan. 
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Dulles is 
gebleven 

Toen de Demokratische partij in de 
Verenigde Staten ttaar verkiezinasliam-
panje tegen Elsenhower begon, putte «e 
haa r argumenten vooraJ uit de politieke 
flaters die de Republlkaanse staatsman 
had begaan op het gebied van de buiten
landse politiek. Deze buitenlandse politiek 
nu was in hoofdzaak het werk geweest van 
J.F. DuUes, vader van de « oprol-theorie ». 
Kennedy stelde een totaal vernieuwde bui
tenlandse politiek in het vooruitaicht en 
keurde een van Eisenhowers belangrijkste 
flaters, de U-2 affaire, ten scherpste af. 

Het wekte dan ovk wel enige verbazing 
toen de nieuwe prezident na zijn vericie-
xing onmiddellijk vertdaarde Allen DuUes, 
hoofd van de C.I.A., verantwoordelijk voor 
de tJ-2 spionnage en broer van J.F. DuUes, 
in zijn administratie te behouden. 

Deze verbazing werd niet gedeeld door 
diegenen die iels meer wisten over het 
wezen, het doel en de omvang van de 
C.I.A. Sinds AUen DuUes in 1953 de lei. 
ding over dit organisme kreeg, werd het 
uitgebouwd tot een onafhankelijke en on
aantastbare macht. Het beschikt over een 
net van 10.000 agenten in de V.S. zelf en 
20.000 anderen in de hele wereld. Het 
slorpt een budget op van honderden mil
jarden waarover aan niemand rekenschap 
dient te warden gegeven. Het is een s taa t 
in de staat geworden. 

De C.I.A. onderscheidt zich van andere 
geheime diensten door het feit dat het 
niet alleen een spionnage-net is, maar te
vens een echt vechtapparaat. 

Zo is bvb. gebleken dat heel de voorbe
reiding van de Cubaanse infazie het werk 
was van dit apparaat . Het leidde de inva-
zietroepen op, zorgde voor de miljoenen
kredieten die hiervoor nodig waren, stelde 
schepen en vliegtuigen ter beschikking en 
deed een beslissende keuze tussen de Cu
baanse emigranten van verschillende poli
tieke kleur die met hun naam de onder
neming moesten dekken. Slechts met hun 
naam, want alle hesUssingen werden door 
de C.I.A. zelf getroffen en toen de onder
neming startte, zorgden agenten van Al
len Dulles er voor da t de « leiders » van 
de Cubaanse contra-revolutie veilig achter 
slot ergens In Miami zaten. 

Het is trouwens algemeen bekend dat 
Kennedy zijn uiteindelijke toestemming 
voor het avontuur gaf nadat de C.I.A. hem 
SMCces had gegarandeerd door te verwij
zen naar haar agenten op Coba die voor
spelden dat het leger van Castro als da 
bliksem zou overlopen. 

De mislukking van de onderneming is 
een van de zwaarste flaters uit de geschie
denis van de C.I.A. 1 l"?jw " 

Maar het is niet de enige. TJe Ameri
kaanse poliiek in Laos, die vooral In de 
dagen na Cuba van weinig soepelheid ge
tuigde, is sinds jaar en dag het werk van 
de Amerikaanse geheime dienst die o.m. 
generaal Phoeml aan de macht bracht. 

Sinds de Algerijnse opstand bleven in 
de Franse hoofdstad hardnekkige geruch
ten de ronde doen ov«r steun van de 
C.I.A. aan d© opstandige generaals. Deze 
geruchten vonden vooral hun oorsprong 
in het feit dat de leider van de opstand, 
generaal Challe, algemeen bekend staat als 
een voorzichtig man die slechts handelt 
wanneer hij zich voldoende gedekt weet. 
Als hoger NATO-offfcler ondertiield hij 
hartelijke betrekkingen met tal van Ame
rikanen en mensen uit de C.I.A. De kon-
kluzie scheen voor de hand te liggen en 
de ontkenningen van de Amerikaanse am
bassade te Parijs overtuigden niemand. 
Verleden week nu Is het frans blad « L^EK-
press » met precieser gegevens over deze 
duistere achtergrond van de A'gerijnse 
opstand uitgekomen. 

De kontakten van de C.I.A. met de ul
tra 's zouden over SousteUe, Salan en 
Challe zelf hebben gelopen. Deze laatste 
had de toezegging gekregen dat, wanneer 
hij er in slaagde op korte termijn een be
slissing af te dwingen, de V.S. zijn « voor
lopige regering » dadelijk zouden erken
nen. 

De motieven die de C.I.A. er toe zouden 
aangezet hebben, steun te verlenen aan de 
generaals, zijn dezelfde als die welke hel)-
ben voorgezeten bij de operaties Cuba en 
Laos : een virulent antl-kommunisme dat 
weinig kieskeurig is in zijn middelen en 
medewerkers en dat er niet voor terug-
schriktv zich rechtstreeks te mengen in 
de binnenlandse aangelegenheden van an-

DE STAAI IN DE SUAT 

Heef Kaioot. Schim en Zwoord van Vloanderen! 

dere landen om het oude vertrouwde Dul
les-concept te doen aanvaarden. 

Nauwelijks 36 uur na de Algerijnse 
putsch kreeg Washington een C.LA.-ver-
slag waarin het heette dat de generaals 
tn opstand waren gekomen tegen de poli
tiek van De Gaulle die er op gericht wast 
beti Noord-Afrika aan de kommunisten uit 
te leveren. Bij het lezen van dit rapport 
zal Kennedy de les van het Cubaanse 

rapport nog niet zijn vergeten en trok hij 
konkluzles die sterk afweken van die van 
dhr .Allen DuUes. 

Inmiddels wacht men in Washington be
nieuwd af, of de Amerikaanse prezident 
het zal aandurven een dienst, die op zo 
korte tijd zoveel onherstelbare fouten 
maakte, te zuiveren. Wie is het sterkst ; 
het hoofd van de Staat of het hoofd van 
de Staat in de Staat ? 

Dadelijk nadat dhr Lefèvre door de Koning met de vorming 
der regering was belast, snelde hij naar de TV om den volke 
kond te doen dat er een Grote Regering met een Groot Pro
gramma op komst was. Een goed deel van deze TV-rede han
delde over de Waals-Vlaamse verhoudingen en de ex-voorzitter 
van de C.V.P. verklaarde uitdrukkelijk dat hij het als één der 
belangrijkste taken van de komende regering beschouwde, de 
verhoudingen tussen de beide gemeenschappen eens en voor 
goed te regelen. Een ogenblik leek het er zelfs naar dat de 
Gentse franskiljon de tekenen aan de wand wel degelijk had 
begrepen en dat hij snel en afdoend tegemoet wenste te komen 
aan enkele Vlaams eisen. 

Het ogeblik duurde zeer kort en wie zijn verwachtingen wat 
hoger stelde, liep al gauw een flinke ontgoocheling op. De sa
menstelling van de regering — vooral dan van het kernkabinet 
— was een eerste aanwijzing hiervoor. De regeringsverklaring 
was nauwelijks beter : een paar punten schenen, ondanks hun 
vaagheid, toch een belofte in te houden, maar ook deze belofte 
verzwond toen tijdens het debat in Kamer en Senaat de rek
baarheid der goevernementele teksten bleek. 

Tiperend voor de toekonistige Vlaams-Waalse politiek van 
de regering is het beschamend en vernederend gschipper met 
het Departement van Onderwijs. Het behoort tot <ie raadselen 
van de Belgische demokratie waarom dit Ministerie, dat zowel 
om het ideologisch belang als om de zeer belangrijke sommen 
dat het (vooral sinds het schoolpakt) beheert, een sleutelminis
terie is, niet vertegenwoordigd tó in het kernkabiiiet. De «titula
ris ervan is een minister van tweede rang. Om de zaak rond te 
maken zijn er twee titularissen : ëèri t^sffefe^ei^ng^Wlftisttel^ en 
een adjunkt-tweederangsminister. Dat is de plaats van kuituur 
en onderwijs in Beulemansland ! Waarbij het vanzelfsprekend 
is dat Vlaamse kuituur en Vlaams onderwijs -op dè- ondetste 
trede van de keldertrap staan. ' ' ' " ' '••-*' ^^ ••'' ̂ •^' 

Men kan in ieder geval van Larock niet beweren dat hij 
zich goedschiks heeft neergelegd bij de pozltie die hem door het 
duo Lefèvre-Spaak werd toegedacht. Onmiddellijk, nog vóór de 
regeringsverklaring, zette hij de puntjes op de i : hij mocht dan 
al een tweederangsminister zijn, in ieder geval zou hij niet 
dulden dat zijn bevoegdheid nog verder zou beperkt worden 
door de aanwezigheid van een hinderlijke pottenkijker. Hij en 
niemand anders was de minister; de adjunkt kon zich hoogstens 
iedere morgen met de pinken op de naad van de broek aanmel
den om zijn bevelen voor de dag te krijgen. En om te tonen dat 
hij het meende, verleende Larock in de gauwte amnestie aan de 
stakers uit zijn departement. Van Elslande steigerde en met hem 
de hele Vlaamse C.V.P.-vleugel. Sinds de Volksunie-overwinning 
zijn die heren zeer gevoelig geworden en onder leiding van de 
onversaagde Van den Daele begonnen ze een non-stopoffensief 
dat eindigde met een nederlaag en het ontslag van Van den 
Daele als voorzitter van de Vlaamse kamergroep ! Want tijdens 
dit offensief bleek ten eerste dat Larock niet geneigd was, af
stand te doen van zijn eerstgeboorterecht en ten tweede dat de 
< hogere belangen » nog maar eens op het spel stonden. Het 
verdedigen van de Vlaamse kuituur en van het Vlaams recht is 
natuurlijk een loffelijk ding maar men mag niet overdrijven 
want een regeringskrlzis zou nieuwe verkiezingen meebrengen en 
nieuwe verkiezingen het einde van de C.VF. En daarom spron
gen de leeuwtjes gewillig door de brandende hoepel en daarom 
deed Van Elslande wat Larock precies van hem verlangde : de 
pinken aan de naad van zijn broek leggen en luidop herhalen 
dat hij inderdaad maar de adjunkt van de Waalse minister was. 

En zo werd de zoveelste Grote Vlaamse Overwinning sinds 
1830 en de Stomme van Portici bevochten ! Splitsing van Open
baar Onderwijs : een eis uit het flamingantisch antikwariaat! 

De Gentse franskiljon heeft meteen bewezen dat hij de te
kens aan de wand niet heeft begrepen. 

Ze zijn nochtans duidelijk genoeg voor wie ogen heeft. De 
unitaristische poUtici, grootgebracht met de oogkleppen van de 
Brusselse politiek, blijven verder devotelijk naar de Wetstraat 
bedevaarten, in de vaste mening dat het orakel daar en nergens 
elders de beslissende zaken zegt. 

De beslissingen vallen echter sinds geruime tijd elders. Ze 
vallen bijvoorbeeld te Namen, waar het M.P.W. zijn hoofdkwar
tier en zijn (zeer voorlopig nog) 60.000 ledenfiches heeft onder
gebracht. Ze vallen te Luik, waar Renard iedere dag weer een 
pionnetje op het bord verschuift en langzaam maar zeker op een 
mat-pozitie van de imitaristische B.S.P. aanstuurt. 

En ze vallen in Vlaanderen, waar men de kapitulatie van de 
kulturele adjunkt volledig voor diens rekening laat en waar 
iedere dag opnieuw de Vlaamse Beweging aan vaart en gewicht 
wint. 
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SCHOTEN 
Een dynamische ploeg, met niet minder 

dan 6 neofieten, doorkruLste de gemeente 
op zondag 30-4-61. Twee « splkkers » zorg
den voor de nodige atmosfeer, In het t*-
ken van de V.U.-overwinning en het 1ste 
mei-feest Vier Jongens uit Schilde, aan
gevoerd door onze « taaie » Pol van de 
Putte, stonden reeds voor 9 uur starts 
klaar om de kernploeg te versterken. Oc* 
hier was een duidelijke kentering waar te 
nemen en groeide het aantal nummers ver 
boven de honderd I Vooral de nieuwe kie
zers toonden een ongemene belangstelling 
en houden onze verkozenen scherp In het 
oog I 

V.M.O -leider. Miei Drumont, schoot 
hier de oppergaal af met 37 nummers en 
Kmd. Alois Semeels, alhoewel nog her
stellend van een 4 maand oude dubbele 
beenbreuk, maakte de tocht mee In de 
mikrowagen en zorgde voor stemmige 
marsjmuziek om de « spikkers » af en 
to» te ontlasten. 

SCHILDE 
WIJNEGEM 
MERKSEM 

Komen aan de beiu-t op zondag 14-5-61 
en Merksem op 20 mei Zo -^ordt de 
« groene gordel » ten Noord^ en ten 
Noord-Oosten van de stand Antwerpen 
een echte « Volksunie-gordel >. 

PAPIERSLAG 

Intussen houden onze jongens zich in 
de week bezig met het verzamelen van 
oud papier ! Lag ook een pakje klaar I 
Onze vriend Dolf Peeters uit Antwerpen 
bezorgde ons een eerste ton en een vriend 
uit Berchem zorgt voor de tweede. 

En denk er aan : 

PAPIER SPAREN 
IS BENZINE VERGAREN I 

ST-PIETERS-LEEUW 
MEIBOOMPLANTING 

Verschillende plaatselijke verenigingen 
hebben de handen in mekaar gelegd om 
alhier een meiboomplanting In U richten 
in de namiddag van 2de Pinksterendmg 
(maandag 22 mei) : 

Het programma vermeldt : 
10.00 uur : Korte plechtlglield In <1« 

kerk. Daarna : optocht naar de feestw«ld« 
aan de tsramhaJte. Aldaar : verbranden 
van « De Wmter ». Planting van de mei-
boom. Viering van de Lente met : Volks
dansen, Volksspelen, Volkszang en Marla-
huJde. 

Ook al de Vlaamse vrienden uit de om
geving worden uitgenodigd op dit bij tilt-
stek Vlaams, volks en vreugdig feest in 
de vrije natAiur. 

De volksdansgroepen « TROÜ » 
(Brussel), « ZONNEWENDE » (Ninove) 
en deze uit Lot hebbsn hun medewerking 
toegezegd. 

PROVINCIAAL ZANGFEEST LIMBURG 
Op xondag 28 met te 14.30 H. cal te Genk 

het Provinciaal zangfeest 1961 plaata heb
ben. Aan de voorbereiding wordt reed» 
d m k gewerkt en reeds talrijke koren «eg
den hun medewerking toe. 

Daar waar dit provinciaal zangfeest ver
leden Jaar ruim duizend aanwezigen telde, 
verwachten de inrichters dit jaar nog veel 
meer volk. 

Voor nadere Inlichtingen gelieve men 
zich te wenden tot : dhr, Leo Van Esser, 
Guldo Gezellestraat 7 te Genk (teL 
011.52.985 Genk). 

GEBOORTE 

Een eerste kindje, KRISTEL, kwam de 
haard van Moeke en Vake BAPLUE-VER-
STREPEN te Borgerhout verrijken. Onze 
hartelijkste gelukwensen. 

Schuimrubbermat-rassen 
met 
G«breveteerde bedakkinflagsn 
(Brevet -^ 529768) 

Ressortmal-rassen 
met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet -^ 5127*7> 

• l i l 
Cewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 

PROVINCIALE OVERWINNINGSMEETING TE BERCHEM 

op donderdag, 18 mei 1961 te 20 uur In de feestzaal Rubens, 
Statiestraat, 175, Berchem (vlakbij Berchem-statlon). 
Voorzitter : Dr Hektor Goemans. 
Sprekers : — dhr Karel Dillen 

— volksvertegenwoordiger Raymond Mattheyssens 
Groet namens het arrondissement Mechelen door. Ludo Sels, 
provincieraadslid, en door dr. jur. Jo Belmans, namens het ar
rondissement Turnhout. 
Tijdens de vergadering zal dhr Frans de Graef (Schilde) een 
veertigtal diapositieven projekteren van de propagandakaravaan. 
alsook van de « dank-karavaan » gehouden de zaterdag na de 
verkiezingen. 

ONS MUZIEKKORPS VERLEENT ZIJN MEDEWERKING ! 
ü WORDT DAAR STELLIG VERWACHT ! 

Frans Van der Eist in de Kamer 

gjtiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiMnmiUHiniiimiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii^ 

I HOOGSTRAAT 15a en 17 | 
1 A N T W E R P E N | 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
I T. V. — Wasmachines | 
I Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 

25 TOT 30 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

OOK EYSKENS 
BELOOFDE VEEL... 

Kontant - Krediet 
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

^iiiiiniii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiitiHiniiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiitiHiinwinÊ 

(Vervolg van blz. 1) 
Wann"er zal deie gehouden worden ? On
verwijld ? Wanneer is dat ? Waarom geen 
datnni, geen termijn ? Hoelang zal het du
ren vooraleer de nltslafen van dexe tellin? 
officieel zullen brkpnd geniaalst worden ? 
Met dit alles kunnen twee jaar verlopen 
vooraleer de zetelaanpassing er komt 
Het is geenszins denkbeeldig dat bij een 
vervroegde ontt)inding van het parlement 
nogmaals verkiezingen zonden gehouden 
worden zonder zetelaanpassing. Deze toe
stand is onduldbaar en de zetelaa-npassing 
moet onmiddellijk doorgevoerd worden. 

De passus in de regeringsverklaring over 
de herziening van de taalwetgeving en over 
'de verwezenUJlcIng van een rechtvaardig 
evenwicht tussen de taalrollen — !s op 
zichzelf prijzenswaardig. 

Doch wij herinneren ons gelijkluidende 
verklaringen uit vrwgere regeringsverkla
ringen, die. helaas, dode letter bleven. 

De vorige minister van buitenlandse za
ken, de heer Wigny, werd tevergeefs on
der dmk gezet door de Vlaamse senatoren 
van zijn partij. Wat gaat de nieuwe mi
nister van buitenlandse zaken, de heer 
Spaak, doen ? Is hij bereid uitzonderlijke 
maatregelen te nemen ? Eist men ook van 
hem een verbintenis 7 

R E P R E S S I E EN E P Ü R ^ T I E . 

De regeringsverklaring bevat ook 
een passus in verband het de repres
sie- en epuratieproblemen. 

Wat de bedoeling is van de rege
ring in verband met artikel 123 
sexies is niet duidelijk. 

Ik heb herhaaldelijk betoogd dat 
de enige afdoende oplossing is de 
afschaffing van deze retroactieve 
strafbepaling. Ik zal het wetsvoor
stel daartoe strekkend dat ik inge
diend had, doch dat verworpen 
werd, opnieuw indienen. 

Het is te hopen dat de minister 
van justitie die lid was van de se
naatscommissie van justitie zich de 
discussie zal herinneren in deze 
commissie en het verslag van de 
heer Ancot eens zal herlezen. 

Waar men het heeft over het her
stel van het prestige van ons land 
In het buitenland ware het toch 
wenselijk een veroordeling door het 
Europees Hof voor de Rechten v.d. 
Mens te voorkomen ' 

Het verheugt mij dat de regering 
aandacht schenkt aan twee proble
men die voor de voorgaande rege
ring blijkbaar niet bestonden. 

Ik bedoel het probleem van de 
pensioenen voor de afgezette amb
tenaren en onderwijzers en het pro
bleem van de oorlogschade voor hen 
die door de repressie getroffen wer
den. 

De kwestie van het pensioen voor 
afgezette ambtenaren en onderwij
zers, Is een pijnlijke en dringende 
kwestie, waarop ik tevergeefs de 
aandacht van de vorige regering en
kel gevestigd heb. Wanneer men nog 
Jaren wacht Is er geen oplossing 
meer nodig. Wat de oortogschade 

voor incivieken betrelt is men on
rechtvaardig geweest en ik heb een 
wetsvoorstel ingediend om dit on
recht te herstellen. 

Ook is er het lot van hen die 17 
jaar na de oorlog nog steeds in de 
gevangenissen verblijven : wanneer 
wi) een vergelijking maken met de 
andere landen, waar men ook bezet
ting en collaboratie heeft gekend 
waar ook veroordelingen uitgespro
ken werden, moeten wij vast stellen 
dat ons land het triestig rekord 
slaat met een abnormaal groot aan
tal gedetineerden wegens oorlogs-
feiten. Elders werden zij allen, op 
weinige uitzonderingen na, reeds 
lang in vrijheid gesteld. 

Ik dring er op aan dat de vrij
lating van de resterende gevallen 
zou bespoedigd worden. 

Ten slotte wil ik er aan herinne
ren dat het standpunt van mijn 
groep blijft dat alleen amnestie een 
voldoeninggevende oplossing biedt 
voor de overdrijvingen waaraan 
men zich in de naoorlogse periode 
bezondigd heeft. 

Vervolg in 't volgend nummer 

De h. Potiou achlte het nodig 
Xr. Van lier Hlil tijdens aijn redf 
in de Kamer te onderbrekea. Wi 
beweerde dal rit voii^ regering 
.VJ 000 nieame luerkgelegenheden 
geschapen hiui 'ttaor lïare expantie-
weigeviiig. Zeer terecht antwoordde 
,Wr, Van der Etit dat oofc rekerhing 
moei gehouden wordon met de fa-
briekxliiilingen en de njgeichojie 

werl\gelegen)iedeii. 

Tijdens deielhU silting van de 
Kamer xeUigde de socialist 'foubeau 
er de annilacltl op dut in één jaar 
in het Centrttm en de Borinage 
20.000 werkgelegenheden afgeschafl 
werden I Wij roudeii er nog kun
nen aan herinneren dal in Zwitser-
tand, kleiner land dan Relgië, in 
één jo'ir iS.000 nieuwe werkgele
genheden in de industrie tot sland 
gebracht werden... In Nederland 
werden er in de periode 19^8-1952 
niel minder dan 211.000 arheids-
pleuitsen in de ituluUeie gescliapen 
en 218.000 in de periode 7.9.52-i957. 
Dal kan men feu minste een te-
werkslellingspoiieith noemen. 

Maar Posson riiidt hft reeds een 
prcKhtig resallnal vsanneer de re
gering Hyskeiis van 1956 tol I'JSl 
met veet tamtam kan wijzen naar 
30.000 Hieuwt vterlcgelegenheden... 
termijl er evenveel a^gesetMJl werden 
en de werkloosiveid even groot Hetj. 

Wi^ magen daar de aandacht niet 
op vestigen, want, ztgl de heer 
Posson, wtf ttenmen daar niets i>an t 

Na een ontslag... 
(Vervolg vaa blz. 1) 

Vlaams program, maar uiteindelijk 
schiet er niet veel van over. Het 
blijkt een kunstmatig rookgordijn. 

Zetelaanpassing pas na de volks
telling. Dus ten vroet;ste einde vol
gend jaar. Het valt te hopen dat het 
nog voor de volgende verkiezingen 
zal gebeuren ! 

Splitsing van onderwijs en kui
tuur in zeer bescheiden mate. En 
zo het er zou komen, dan nog zou 
een franstalige minister het beslis
singsrecht behouden voor de benoe
mingen in de Nederlandstalige kul-
turele sektor ! 

Vastlegging van de taalgrens ? 
Waar ? Er Is geen .sprake van Over
maas, Moeskroen, Ronse en Edingen. 
Wel van verfransing In de acht 
randgemeenten ! Van het stopzetten 
van het schandalig verfranslngspro-
ces tegen alle taalwetten in, te Brus
sel zelf, geen woord. 

Universiteit te Antwerpen ? Niet 
nodig! Zou het een franstalige 
moeten zijn voor Lefèvre ? 

GeUjkheld van nederlands- en 
franstaligen bij de hogere ambtena
ren en In de hogere legerkaders? 
Geen konkreet plan. 

Opslorping van de werkloosheid 
en de mobiliteit in Vlaanderen ? 
Weinig over gehoord 

En toch vindt de Vlaamse kamer-
groep van de C.V.P dat de franskil
jon Lefèvre en de unitaristische 
Brusse'aar Spaak moeien gesteund 
worden. Dat vindt ook Jan Verro
ken, in tegenstelling met Van den 
Daele. 

Wij vernamen dat Verroken wei
nig fier was toen hij zijn steun aan 
de regering kwam toezeggen op het 
podium. Hij had inderdaad ook wei
nig reden om trots te zijn. 

Het is inderdaad fantastisch hoe 
C.V.P en Vlaamse liidzaamh^'d ge
paard gaan. 

Een zaak wensen we echter Theo 
Lefèvre te vertellen. Als de man 
meent dat hij nu genoeg over de 
Vlaamse vraagstukken gesproken 
heeft om de klassieke flamingant 
te laten jubelen, ook wanneer Lefè
vre hem verder de strop rond de 
hals zal trekken, dan ziet hij de za
ken verkeerd. De Volksuniek:ezers 
waren niet zozeer de oudere f'amin-
ganten, maar wel de jongeren. En 
die zijn de opflessentrekkerij kots
beu. En de aankomende generatie, 
die van 17 tot 21 jaar, is nog 
vlaamsgezinder en nog ongc'uldi-
ger dan degene die nu mocht kie
zen. Op de draad vers'et en franskil
jonse smoesjes kunnen hen niet 
paaien. Die wekken al'een hun .spot
lust en hun woede op 

Theo Lefèvre zal het vlugger ver
nemen dan hem lief is. En de ou
dere flamingant Verroken eveneens. 

VUirn JMTissea. 
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ANTWERPEN 
OPROEP 

V.M.O. Provinciale leiding ANTWER
PEN. 

VXAAMSE LANDDAG ZONDAG 4 JUNI 
1961. 

Inschrijvingen hiervoor 7f> spoedig mo
gelijk te verzenden aan het Provinciaal 
Sekrelariaat Wim MAES, Lanteernhof-
straat , 28, te BORGERHOÜT. Tel 39.92 06. 

Alle autos - kamlonetten - motos - scoo
ters, komen hiervoor in aanmerking. 

Zorg reeds van nu af voor een leeuwen
vaandel op Uw wagen. 

In het volgend blad - verzamelplaats, 
uur, vertrek, reisweg en verdere gegevens. 

NIEMAND MAG ONTBREKEN i 

PROVINCIAAL KOMITEE-ANTWERPEN 
AANDACHT! 

GROOT TYROLERPEEST FEESTZAAL 
c PALADIUM » Offerandesitraat 42, Ant
werpen. 

Zondag 2 juli 1961 (onmiddellijk na het 
VI, Nat. Zangfeest). Met het prima orkest 
van STAN PHILLIPS. 

Deelname In de onkosten 20 F. 
Kaarten op voorhand te bekomen op het 

Provinciaal Sekretariaat, WIM MAES, Lan-
teemhofstraat 28, te BORGERHOUT. TeL 
39.92.06 of bij RUDl VANDERPAAL, L M I -
ge Gasthuisstraat 16, Antwerpen. Tel. 
33.86.66. 

In dezelfde Peeatzaal te verkrijgen : 
Koffie van 18 tot 20 uui-, 

ALLEN DAARHEEN. 

BESTEL TIJDIG UW KAARTEN. 
LEUTE EN VERMAAK ZULEN ER NIET 

ONTBREKEN. 
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V.M.O. KOLPORTAGE 

Zondag 14 mei 1961. kolportage te Ber-
chem als voorbereiding voor de provinciale 
overwinningsmeeting. 

V.M.O bijeenkomst « Nieuwe Camot », 
om 9,15 uur 

Propagandisten van afdeling Berchem 
om 9.30 uur Berchem Statie. 

HUWELIJK 

Op zaterdag 27 mei treedt onze V.M.O. 
militant Leo CEULEMANS in het huwe
lijk met MeJ. LIEVE DE PRETER. 

Vanwege d? militanten en de V.M.O. lei
ding onze hartelijkste gelukwensen. 

IN HOU WE TROUWE 1 
Joris. 

ANDERLECHT-OrLBEEK 
Op 5 mïi U., werd in het « Ravensteln-

hol », Anderlecht, de eerste kantonnale 
meeting — na de verkiezingen — gehou
den Hel werd ean echte meevaller. 

Achiel Van Malderen handelde als eerste 
spreker over de sociale en ekonoraische 
problemen Hij werd hartelijk toegejuicht 
Drs. Wim Jorissen was persoonlijk aanwe
zig en zijn overtuigende rede, waarin hij 
afrekende met de « dooddoeners » en drog
redenen waarmee de drie kleurpartijen 
OHS hebben bekampit, viel bij ledereen in 
de amiaak. Mr. Daniel Deconinck. lang 

Wie In LEUVEN 
d* BIERKELDER niet bezocht, 

was in LEUVEN niet 

Oude Mark t 22 
l i onze bierkelder 

I 
I I Algemeen agent voor België ; 

ABTS 
I ' STEENWEG OP TIENEN, 94 
I I KORBEEK-LO 

Opgepast voor nanraak DORT I 
1 

Het Witte Paard 
WANDELINGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Pauend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klubt. 

Beste dranken 
tegen matige prijien 

• • • 
• • 
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weerhouden in het Parlement, werd op 
zijn beurt gehuldigd vooral voor zijn ak-
tief optreden in de eerste zltdagen 

Archltekt L. De Coster bedankte op zijn 
beurt allen die hemi bielpen UJdens de 
kiesstrijd. Nieuwe abonnenten en nieuwe 
leden werden aangeworven. De voorberei
ding van de 3de Vlaamse Federale Land
dag in het Payottenland is thans ons vol
gend pHraktisch doel. 

BRU06E 
STICHTING V.U- JONGEREN 

Op aandringen van verscheidene Vlaams-
natlonale Jongeren heeft de arr. raad de 
beslissing genomen een afdeling der V.U.-
jon^eren te stichten 

Reeds werd een voorlopig bestuur sa
mengesteld dat binnen een paar weken 
alle vlaamsvoelende Jongeren van het arr. 
op een eerste samenkomst zal uitnodigen. 

Jongeren, treedt bij en helpt zo aan de 
uitbouw der V.U. in ons arr Meldt U nu 
reeds bij Mr. G. Van In, Minderbroeders
straat, 24, Brugge. 

LEDENWERVING 

Na het overdonderend succes, bij de voor
bije parlementsverkiezingen, hebben onze 
propagandisten en militanten een nieuwe 
ledenwerving ingezet. 

ÜP eersre resultaten aljn meer dan be
moedigend : te Blankenberge werden reeds 
meer dan 40 nieuwe leden Ingeschreven. 
«Niet versas'^n. mannen, doe zo voort I 

BRUSSEL 
PROPAGANOATOCHT 14 MEI 19«l 

Stipt om 8 unr 45 gelieven de propagan
disten aanwezig te zijn achter de K.V.S. 
om het rekord van 30 april, gehaald In 
Londerzeel en Wolveitem, te kloppen. 

Iedereen heeft tot plicht zich in te scha
kelen in deze aangename en doeltreffende 
propagandatochten doorheen ons Vlaamse 
Brabant. 

DENDERMONDE 

WETTERENHAMME-ZELE 
Het arrondissementbestuur richt op zon

dag 21 mei (Sinxen) een reis in, met .lu-
tocar, naar Bokrljk. De prijs bedraagt 
90 P per man. kinderen van 4 tot 10 Jaar 
betalen 4b F. Ook de kleintjes kunnen mee, 
(kmderwagentjes worden meegenomen). 
Inschrijvingen op volgende adressen : 

Dr. J. Van Boxeiare. Margote, Wichelen; 
Karel Tas, Stationstraat. Wichelen, 
Amede De Meyer. Moesstraat, Wetteren; 
Pol Vandermarliere, Ros Bayardsfraat, 

11, Dendermonde; 
• Frans Buggenhout, Rmgstraat , 29. Ham-

me. 
Uur van vertrek wordt later medege

deeld alsook andere mededelingen. 

EISDEN 
Voor woensdag 17 mei te 20 uur wordt 

in het hotel « De Valk » Oude baan te 
Eisden een voorlichtingsvergadering voor
zien onder voorzitterschap van Wim Jo
rissen waarop onze volksvertegenwoordi
gers Frans van der Eist en Leo Wouters 
het woord zullen voeren. 

GENK.WATERSCHEI 
Op zaterdag 6 mei vergaderde het kan

tonaal bestuur Genk, in het lokaal Ober-
bayem te Waterschei. 

Voortaan zal het kanton Genk niet meer 
behoren tot het vroegere kanton Genk-
Hasselt. 

Daarom werd dan ocric een nieuw bestuur 
aangeduid. 

Volgend bestuur kwam uit de bus : voor
zitter : Rob. Hendriks; propaganda : H. 
Vrancken; secretariaat : lokaal Ober-
bayem. 

Alle propagandisten van het kanton zul
len om de 14 dagen in ons lokaal verga
deren op woensdag. De e.v. vergadering zal 
op 15-5 a.s. te 20 uur plaats hebben. 

Langs deze weg nodigen wij alle leden-
simpatisanten en geatwnneerden uit op 
onze gezellige Bieravond, te houden in ons 
lokaal « Oijerbayem » Hoevenzavellaan te 
Waterschei, bij onze slmpatleke lokaalhou
der Mathieu Lemmens, op zaterdag 27-5-61 
te 20 uur. 

GENT 
VJVl.O. 

Verschfiden TMlen en lezers vroesen «ns 
of wlJ opgehouden hadden met werken en 
anders niets meer deden dan feesten en 
vieren. Is er dan na 28 maart niet meer 
gewerkt geworden ? Integendeel, vandaag 
hielden we onze 3de kolportage na de ver
kiezing. W« hadden er twee gewone «on
der geluidswagen, en de laatate die door-
Rling te Maldegem met radiowagen. We on
dervinden de groeiende belangstelling, al
waar de Volksuniewagen verschijnt komt 
oud en Jong bulten en stroomt de sympa-
tie ons toe. 

Zondag 14 mei gaat het rkaar Oosterzele 
en Scheldewindeke. 

Vertrekuur om 9 uur 15 aan het Vlaams 
huis Roelpnd. 

N.V. - Gent. 

GERAARDSBERGEN 
VLAAMSE KLBB 

Met genoegen kunnen wlJ onze lezers 
mededelen dat sedert deze week bij ons 
een Vlaamse klub is ot>gerlcht, en wel door 
Mter Maroel De Boe, uit Ophasselt, die 
trouwens een dergelijk initiatief te ZoCte-
g<mi siikse.=,vol ondernam. 

JETTE 
Kantonaal bestuur opgericht, het sekre

tariaat is gevestigd : «. Remt Soetensstraat 
te Jette. 

Sociale zit dagen. Elke eerste en derde 
woensdag der maand, van 19 tot 20 uur 
in het café «IN HET LAND VAN AALST» 
KARDINAAL MERCTERPLAATS - JETTE. 

3de FEDERALE LANDDAG op 4 juni 
19«1 te SINT-KWINTENS-LENNIK 

Sekretariaat Leplat P., Kerkhoflaan, 5, 
KRAATNETM. 

LEDEBERG 

MERELBEKE 
Op zondag 30-4-81 om 10 tnir 30 ging in 

cafe 't Kantientjs, Merelbeke, de 2de be
stuursvergadering door onder Voor7itter-
schap van Dr. Meysman. 

Na een zeer intere.ssante uiteenzetting 
door de heer P. Martens over de verkie
zingsuitslagen in de 3 aangrenzende kan
tons (Ledeberg. Lochnsti en Ooeterzele) 
alsmede op nationaal vlak, werd door de 
aanwezige medewerkers, merkelijk groter 
in aantal dan op de openingszitting, be
sloten, de pro(>aganda in het gewest en de 
werving van nieuwe abonnenten actief 
door te zetten 

J.D.S. 

LfEDEKERKE 
Op zaterdag 20 mei 1961 groot Vlaams 

baj als buldebetoon aan onze kanddaait 
R. Vandenborre, gegsven in de dancing 
.Anne-Marie, Opperstraat, 205, Liedekerke, 
toespraak door volksvertegenwoordiger D. 
De Coninck. Het huldebetoon aan onze 
kandidaat wordt gebracht door R. Van 
Nieuwenborgh, afdeling sekretaris. Daarop 
dans en vemia ; met medewerking van 
een puik orkest. Gans het kanton A,s.se, 
moet er zijn, de afdeling Denderleeuw, 
Welle, Ninove enz... zijn welkom en laat 
de leeuwen dansen in Liedekerke ! 

lüECHELEN 
Te Sint-Amands brachten onze Jongeren 

een 100-tal nummers van ons blad aan de 
man, in Tisselt werden het er 48. Een puike 
verrichting, die hen zeker een har t onder 
de riem zal steken. 

MORTSEL 
MEIBOOMPLANTING 

De 10de Nationale Meiboomplanting van 
de K.V.V.F. op zondag 14 mei 1961 groeit 
uit tot een grootse Juegdmanif<?stalie : 
Volksktmstgioepen uit geheel het Vlaam.se 
land zullen er aan deelnemen. Talrijke 
Jeugdgroepen uit Mortsel en de omliggen
de gemeenten verlenen htm medewerking. 

Ter gelegenheid van de 2de Meiixjom-
planttng zal er die dag eveneens een ten
toonstelling van kunstzinnige handeraroeid 
gehouden worden in de zaal Holsters te 
Mortsel (Statlelel). 
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BOND VAN VLAAMSE RESERVEOFFICIEREN 
Jaarvergadering op 13 mei 

Op zaterdag 13 mei om 15 uur houdt de Bond van Vlaam
se Reserveoflicieren zijn eetate jaarltjkse algemene vergade
ring tn het Bondsgebouw van de V.T.B., Sint Jaliolwmarlit 45, te 
Antwerpen. 

Deze bijeenkomst, die het trefpunt is van de leden uit de 
vijf Vlaamse provincies, is ook rrtj toeganfcelijk voor de actteve 
en reserveofficieren die zich persoonlijk op de hoogte willen 
stellen van het streven en de werking van de Bond. Belang
stellende niet-leden die het volledig programma wensen te ont-
•angen kannen dit aanvragen aan het algemeen secretariaat 
van de B.V.R.O., Paardemarkt 116, te Antwerpen. 

Daar deze vergadering voor de vele Vlaamse leserveofficie-
ren een enige gelegenheid is om de veraprefde vrienden 
van vroeger weer te ontmoeten is hef te verwachten dat zij een 
ruime belangstelling zal wekften. 

WNOVE 
Het kantonaal huldefeest vond plaats 

plaats in de zaal « De Ster » Stationsplein 
te Ninove op 29 april J.1 

Omstreeks 9 uur werd de avond inge
zet door de heer Goessens van de afdeling 
Denderleeuw door de plaatselijke voorzit
ter de heer M. De Geest. 

Op de tonen van een dreunende Vlaam
se Leeuw deden dan Senator Diependaele 
en Volksvertegenwoordiger Van Leemput-
ten met hun dames, hun Intrede in de 
zaal. 

Nadien werden de dames Mevr. Dtspen-
daele en Van Leempirtten en de heer Cau-
dron in de bloemen gezet en werd de He
ren Senator, Volksvertegenwoordiger en 
provincieraadslid een boek « De geschiede
nis der stad Ninove » als herinnering aan
geboden 

OOSTENDE 
VERGADERING 

Alle propagandisten en sjmipatisanten 
worden uitgenodigd tot de gewestvergade
ring op donderdag 18 mei e.k om 20 uur 
tn « Het Prinsenhof » lepersfraat Oosten
de. 

Dagorde : verdere uitwerking gewest -
uitbrMdine bestuur - abonnernenwervlng, 
en7. 
ADRESSEN 

Met het oog op onze aktle tot werving 
van atx)nnementen werden alle propagan
disten, .sympatlsanten en abonnementen 
gevraagd ons zoveel mogelijk adressen te 
sturen van mogelijke nieuwe abonnemen
ten. Dat elk een lijst opmaakt en In.stuurt 
aan de gewe.stleider : H. Provoost, Dr. Mo-
reaulaan 89, Oosende. Tel. 725.03. 
ABONNEMENTEN 

Militanten walke zouden nieuwe abonne
menten geworven en die rechtstreeks door
gestuurd hebben aan Mr De Bondt of 
hoofdsecretariaat (M W. Jorissen) werden 
verzocht die namen en adre.ssen bekend t« 
maken aan dp gjwestleider H. Provoost. 

ROESELARE 
PLECHTIGE DODENHERDENKING 

Op zondag 14 mei 1981 heeft te Roese-
lare voor de 10de maal de Jaarlijkse DO
DENHERDENKING plaats. Het wordt een 
Lustrum Te 10 uur : plechtige mis In de 
Paterskerk. De kanselrede wordt gehouden 
door Dom. A. DUMON, benedlktijn 

Na de godsdienstige plechtigheid volgt de 
algemene vergadering in de zaal Cloet, 
vlak achter de kerk gelegen. Iedereen 
wordt ook daar verwacht De h. FRANS 
VANDER STRAETEN zal het woord tot 
zijn vrienden richten. Predikant en spre
ker zijn beiden mannen van het eerste 
uur. Tien Jaar ge!ed!>n waren zij ook op 
post ! 

Er Js eetgelegenheid bij Cloet mits in
schrijving aidaar; prijs 80 P . 

SCHILDE 
WIJNEGEM 

Thans is de abonnementenslag volop 
aan de gang; dagelijks komen nieuwe in
tekeningen binnen, tot soms vijf psr 
avond ! En paralleel hiermee werkt de af
deling intens mee aan Vlaamse kulturele 
aktie (Davidsfonds, V.O.S., Bedevaart-
komitee. enz. J 

In het raam van deze aktie wordt op 
zondag 14 mei een grootscheepse kolpor
tage — de eerste dit Jaar — In de twee 
gemeenten gehouden. 

Vlaams-nationalisten, sluit aan bij Uw 
afdeling. 

Voor medewerking en/of inlichtingen : 
SCHILDE : 

Maurits van der Bruggen. Riemstraat, 
47. bel. 79.07.9,5; 

Pol van de Putte : Gouwt>ergdreef, 16, 
tel. 53.66,14. 
WIJNEGEM : 

Wim van Oampenhout, Kasteellei, 121 
lel. 53.67.47; 

Wim De Graef, Forteveldstraat, 41 

S O C I A A L F I S K A A L V E R W E E R 
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Tijdens de afgelopen week ovsrlred dhr. 
Hubert Daniels uft Kermt, trouw lid en 
lezer van de Volksunie. 

We bieden de famill» Daniels onze op
recht christelijke deelneming aan. 

Ten gevolge van een smartelijk ongeval 
te Wassi*naar f Nederland» overleed te 
Leuven op 2 mei Jan van Haegfndoren, 
.stAident tn de toegepaste psvcholostie, Aan 
de diepbeproefde ouders Dr. en Mevrouw 
Maurits van Haegendoren-Cloots biedt, de 
redaktie haar innige deelneming aan. 

Te Antwerpen overleed de heer Frans 
van Dessel, vader van onz'e kandidaat 
Frans van Dessel uit BeerzeT fMechelen). 
Aan onze vriend Frans en achtbare fami
lie onze welgemeende deelneming bij het 
zwaar verlies dat hem trof 

\ ' » J v . ! *iW**. '• '1.. * 

ZOEKERTJS^^ 
Te huur : Etterbeek 750 P net inge

richte^ kajner^stroaiend ^Mteiv electr. in-
b ^ g f ^ i f Z.W^-Honèljt!5èi^!jB^ 21 

Boekhouder (expedftlie>, 58 ƒ. aoeKi werk; 
eventueel ad taterium al.'» twekhouder, kas
sier of veri/rouwenspost. Onmidd. vrij. Ant
werpen of ompfevtng; Schrtlven bimsei blad. 

Student, 22 J. ekon. humaniora-opleiding 
vi-aagt werk voor 4 ^ 5 maand als bedlen
de, verkoper of dergelijke .Sch-rIJven bu
reel blad. 

Zoekt betrekking : Mechelen, Antwer
pen of Brussel. Als oppaigoer In school Of 
vakantieoord (ook gebrekkige kinderen) 

Zoekt ijetrekking : eveneens Mechelen, 
Antwerpen of Brussel als verkoper in wa
renhuis of winkel of bureauwerk fhulp). 
Beroep kleermaker-snijder (gediplomerd). 
Gehuwd 2 kinderen. Kent Nederlands en 
Frans, Duits (redelijk), notities Engels. 
Schrijven kantoor blad. 

Vlaams Natumalist, 22 j . , volledige Or.-
Lat. Humaniora, kennis machi?nsclirlft, 
zoekt pa s^nde betrekking als bediende te 
Gent. 

ZETBLPABRIEK vraagt 2 zelfst. reizi
gers, ingeburgerd in meubelzaken, voor 
Limburg en Antwerpen met vlaams Bra
bant. Opgave referenties « curr. vitae ». 
Schrijven V.U. letters N.G. 

Bediende, goede kennis van boei:hou-
ding, .snelschrift, vlet machienschrijven. 
Spreekt en schrijft, : Nederlands, Frans, 
ïingels, Duits, goede notities Italiaans. 

K. Dillen, Huytwechtsstraat ftl, Antwer-
pen-Borgprhout (tel, 35.2.5.84). 

GEZOCHT ; herenhuis met werkplaats. 
Centrum .stad Gent. Schrijven bur. blad. 

V.U.-kame'raa<f zoekt betr. als autovoer
der of werkman voor alle werk. Schrijven 
blad V.CH. 

Men zoekt het huidig adres te kermen 
van Walter BURSSENS, uit Mechïlen af
komstig en gewezen politieofficier der 
stad Antwerpen. Schr of tel. bureel blad, 
dat zal doorgeven 

Werk gevraagd als magaz., nachtw., te-
lef. volkomen tweetalig, goede notie van 
Duits. 

Van der Maesen, Azaleastraat 59, St. 
Amandsberg (Gent), 

V«»pl«egsteT, 7 Jaar praktijk poliklmiek 
(algemene chirurgie radiologie - gynecologic 
enz.) zoekt halve dienst anondissement 
Gent. I s door het R.Z.I erkend voor thuis
verpleging, bezit auto. Schrijven biU'. blad 
onder letters O.M. 

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 . 

Gevraagd vtior Antwerpen en omgeving: 
persoon om ronde v. dagbladen en tijd
schriften uit te Utmwwh -f boekprospektie. 
Tel. 32.21.53. 
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DE STEM VAN HET VOLK 
Geachte redaktie. 

Het halfmaandelijks ledenblad voor de 
maand april, dat de C.V.P. uitgeeft onder 
de benaming « DE STEM VAN HET 
VOLK » stelt een gewetensonderzoek om
trent de oorzaken van de verkiezingsneder
laag (van de CV.P natuurlijk...). 

Het blad stelt vast dat de C.V.P. op de 
zes verkiezingen die na de oorlog hebben 
plaa's gehad, slechts die twee keren Is 
achteruitgegaan, toen het politieke leven 
niet overheerst werd door twee belang
rijke kwesties, nl, de koningskwestie en 
de schoolkwestie. 

Deze vaststeUing Is in elk geval zeer 
objectief doch de verdere konklusie lijkt 
ons zeer naief. Het voornoemde blad 
meent immers dat daaruit moet besloten 
worden dat de massa het programma van 
de C.V.P. niet voldoende kent, zodat het 
kiezerskorps bij ontstentenis van konings-
of .schoolkwestie niet bewust genoeg is 
van het breed politiek perspektlef dat 
het C.V.P. progi-amma biedt. 

Nu is het niet de taak van de Volks
unie om de retrospectie te maken. Wij 
kunnen er de Heren van de C.V.P. mis
schien wel even op wijzen dat zij In een 
verkeerde richting zoeken. 

Wij zijn de meenlng toegedaan dat de 
Vlamingen voldoende het programma van 
de CVP. kennen, maar eenvoudigweg 
geen vertrouwen meer hebben In de 
ruggegraatloze C.V.P. leiding Wat baat 
een pixygramma, wat baten beloften als 
de Vlaamse kiezer toch voortdurend 
wordt bedrogen ? 

De C.VJ". heeft de Vlamingen een eer
ste maal in de rug geschoten toen de 
koningskwestie moest worden ongelost. 
Nu de Vlaamse kwestie moet worden ge
regeld, willen de Vlamingen zich geen 
tweede maal om de tuin lelden. Dat is de 
ware reden. D-» kiezers kennen maar al te 
goed het CVP. orogramma maar ze ken
nen ook de mensen die het zouden moe. 
ten uitvoeren 1 

Dat ts de s^em yaa bet volk ! 

EEH DAGBLAD '''r^^^^r^ 
Geachte Here», , , . ^ .«J . : ~f,^ -i/-*rtfei..-

Sinds enk«l*<.m«andAi,iaiA' lwt4neer ^^^^ 
paald te zeggen, vanal de rumoerige em^ 
dejaars- en nieuwiaarsdagen, lees ik regel
matig Uw stritdblad dat. Ik .mij aajischaf 
te het stablftn.sbfblioteek ,varv AAtwerpep-
Zuid. Het heeft tot leidraad gediend van 
vruchtbare dialogen en een vijftal onder 
ons ('misschien ware het er meer) tot een 
klaarder Inzicht gebracht, vooraleer ze 
met hun eeweten In het kieshokje ston
den. 

Ik ben van mening dat de Vlaamse atrljd 
nog verre van gestreden la en nog een 
verre weg dient afgelegd om het gestelde 
doel te bereiken. « Wij heoben een massa, 
maar wil hebben geen volk » dixit Pillp' 
De Pillecyn, is nog immer een rauwe wer
kelijkheid. Een Vlaams-nationaal dagblad, 
voor het Vlaamse volk zou de oplossing 
zijn voor de grote leemte die er bestaat, 
ter versoreiding van onze Ideeën en de 
massa tot bewustzijn te brengen. 

Natuurlijk zal zich hier een financieel 
probleem stellen, maar aou het Vlaamse 
TOlk ntet de Inspanning kimnen opbren. 
gen. om dit blad te steunen en te doen 
leven ? 

Graag zou Ik van de partij-Instanties de 
mening kennen voor wat betreft het syn
dicalisme, zoals wij he In zijn huidige 
vorm kennen. Denken zij er aan. zelf een 
poUtlek-syndlcale beweging in het leven 
te roepen ? 

Wat mij betreft, ik beschouw de syndi. 
katen, de politieke ssTidlcaten wel te ver
staan, als miUtle troepen van de partijen, 
die te pas of onpas kimnen Ingezet wor
den ter verovering van politieke doelein
den. Hier worden de arbeiders (met pen 
of schop) misbruikt, dikwijls tegen elkan

der in het harnas g^Jaa^d, en de spot ge
dreven met beroepsbelangen I 

Is het geen aanfluiting vaa de logika, 
vast te stellen, dat 88 B.S.P. vertegenwoor
digers ± laat ons zeggen, op zijn min^ 
genomen 40 kristen-demokraten, die duj 
samen de meerderheid vormen in de ka
mer niet In staat zijn de wetten te doen 
stemmen die de arbeiders moeten geven 
wat hen toekomt 7 Begrljpe wie kan 1 Ik 
kan het niet begrijpen I 

Ben dezer dagen moogt U mijn over
schrijving verwachten voor een abonne
ment op Uw blad en de brochure 
« Vlaamse Beweging en Vlaams Nationa
lisme ». 

E.N. - Antwerpen. 

ZONDER BIEFSTUKKEN 
Een vaji de vele Vlaamse kiezers schrijft 

ons : 

Geachte Heren, 

Laat me toe U zeer hartelijk te fellcite-
ren met de meer dan bevredigende uitslag 
van de Volksunie in de recente verkiezin
gen. 

En dat zonder enige beefstukkenpoUtiek! 
Schitterend I 

Eindelijk kan er wellicht opnieuw een 
beetje leven komen in ons zo verstarde 
pariementalr gedoe. Hoe spijtig dat onze 
vechtjas Wlm Jori.ssen er nog niet bij is! 

Met vijf volksvertegenwoordigers kan de 
beheerraad van de B.R.T., hoe partijdig 
ook, nu nog onmogelijk langer het woord 
ontzeggen aan de Volksunie voor radio en 
T.V. Vooral dit laatste is van onschatbare 
waarde. Maar zelfs voor het programma 
« Elk zijn waarheid » zou de kandidatuiu-
van de Volksunie als tweede man uit de 
oppositie in aanmerking moeten genomsn 
worden. 

Wat het fedei-ali.sme aangaat, zou m.i. 
zonder verwijl met andere federalistische 
groeperingen zowel in Wallonië als in 
Vlaanderen dienen gezocht nasu- de beste 
verstandhouding en samenwerking. Zelfs 
Renard, die men hier m.i. ten onrechte 
voor een gevaarlijke duivel heef willen ver
slijten, lijkl me zeer bruikbaar in dit op
zicht. 

Wat mij enigszins verbaasd heeft, is het 
feit dat Mr. Van der Eist nl?t voorkYam 
op"dè' affiches van de Europese federally 
ten. 'Zou hij dan minder Europeesgezind 
zijn dan een Mertens de Wllmars ? Laten 
we ook deae troef benutten. 

R.V.d.W. 

VLAAMSE GRIEVEN 
Een afgestudeerde van de Koninklijke 

Militaire School staurt ons een afschrift 
van lijn brief aan het blad van V.O.S. 
Hier volgt een uittreksel : 

Geachte Heren, 

ü kunt niet geloven hoe Ik ben teleur
gesteld geweest bij het lezen van de rede 
van dhr. Dr. J. Smets met betrekking tot 
de t oplossing » van de Vlaamse grieven. 

Veel te braaf; en met braafheid komt 
men nergens — toch zeker niet in het uni
taire België ! 

Eerst de toon : . .de Vlamingen vra
gen.. » zolang zij VRAGEN bek<Mnen ze 
NCK)IT iets. Z4J moeten eisïn en afdwin
gen. Hard en kcvdaat dat is de enige taal 
die de vijanden van de grootheid van 
Vlaanderen verstaan. 

Dan voor de Inhoud : men spreekt er 
b.v. van een evenredige verdeling van de 
Inkomsten van het land tussen WaUonië 
en Vlaanderen 

Wie zou er in België aan de eerlijkheid 
van zulke verdeling kunnen geloven ? E^ 
ziet men er de onoverkomelijke moeilijk
heden niet van In? De oplossing der andere 
problemen is uiterst vaag geformuleerd : 
het is precies door zulke vaagheid in de 
wetteksten dat men Vlaanderen er steeds 
onder heeft kunnen houden. 

Het mes In de etterbuU I 
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Zetelfabriek Boterberg 
LEDEZIJDI • LEDE 

Alleenverdeler i 

Engel & C" 
Eigen produktle 

Uitgebreid gamma 
Aan huls geleverd 

Prospektut 
op verzoek 

TEL. (053) 225.60 
Voor leden 

en abonnees 
Volksunie i. 
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: Voor alle veranderingen 
METSELWERK 
STUKADOORWERK 
SCHOUW 
AFVOERBUIZEN 

Een Vlaams adres t 

BAESKENS 
KERKEVELDSTRAAT 107 
BRUSSEL 2 (Laken) 

MATIGE PRIJZEN - VERZORGD WERK 
I KOSTELOZE INLICHTINGEN 
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• Vraag bif het Inrichten 

• van uw woning raad bl| 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

• ASSENEDE 

• TEL. (09) 78 50 57 
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1 Etn VAN DE VIJVER | 

NAAIMACHINES 

HUISHOUDAPPARATEN 

AUTOBEN'<is>IGDHEDEN 

HERSTELLINGEN 

ONDERHOUD 

i St. Jozefitraat 20, Aalst, Tal. 23967 = 

i Kerkstraat 24, Aalst, Tel. 23579 1 
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Advies en bemiddeling g 
In alle ..̂ ^ -^Lg 1 

FISCALE GESCHILLEN 1 

TüUcss 
WÊUheiüuitn 

Jthi 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAC 
WACHENHEIM A.aWEINSTRASSi 

FIJNKOST p.v.h.a. 
Tel. (03) 35 38 54 

POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN 

f Boekhouding E 

1 Sociale Wetten | 

i ^ i 
i BOREFI Fiduciaire 1 
3 = 

1 

Omer DE RAUW | 

Esplanadestraal 7 i 
1 AALST 1 

1 Tel 053 221.42 | 
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B E Z 0 fc K T 
Het Bierhuis 
0 b e rbayern 
H O E V E N Z A V E L ( 
W A T E R S C H E I ^ 

' Trefpunt van alle 
1 Vlaams - Nationalisten ' 

1 ir ' ^ 
Lokaal van de Volksunie \ 

* 
Stemmig Vlaams ^j^Mal ,- -- ^ 

PERSSmOBl 

DE REGERING KREEG HAAR KANS 
De pers was deze week vrijwel algemeen 

van oordeeJ da de regering Lefèvre een 
kans moest krijgen. Zl] Is in de huidige 
omstandigheden de enig mogelijke koaliUe. 
En nieuwe verkiezingen lokken blijkbaar 
niemand aan, zeker niet de C.V.P. dus... 

ACHT MAANDEN 
In DE GAZET (8-5-61) geeft L.M. de re

gering krediet, althans voor een eerste 
termijn van 8 maanden. 

Wat wi] reeds vroeger schreven herha
len wij : de regering dient een emitige 
kans te krijgen en daarom moest zl] het 
vertrouwen ontvangen. 

In de Kamer is nu de teerling gewor. 
pen. Het zal in de Senaat ook zeker niet 
zonder moeilijkheden gaan. Het zal eens 
te meer een waarschuwing vormen : voor 
de regering om zich met alle kracht in 
te zetten ter verwezenlijking van haar pro
gramma, voor het parlement en gans het 
land om wcuikzaam en oplettend toe te 
Kien. 

VOORWAARDELIJK 
VERTROUWEN 
DE VOLKSMACHT (6-5-61) schrijft ! 

Wij kunnen dus met voldoening de goe
de Inzichten van de regering t.ov. de 
Vlaamse ei.sen acteren. Er is maar één 
voorbehoud : het zijn inzichten. In het 
parlement bestaat een grondregel die zegt 
« dat men een regering niet mag onder
vragen of kritiseren op Inzichten ». Er is 
op die regel maar één uitzondering en dat 
la het debat over een regeringsverklaring. 
Deze laatste kan uiteraard niets anders 
zijn dan een opsomming van inzichten, 
doorgaans zelfs van goede inzichten. Het 
vertrouwen dat de regering zal krijgen en 
dat wij haar schenken is dus voorwaarde
lijk. Wij behouden ons het recht voor, 
wanneer de uitvoering faalt, onmiddellijk 
ons vertrouwen tei-ug te nemen. Wij zul
len de regering definitief beoordelen op 
haar daden. 

i DE ADJUNCT-MINISTER 
In de C.V.P.-pers is heel wat herrie ge

weest in verband met het adjimctschap 
van Mr. Van Elslande. Veel geblaat maar 
weinig wol. En het begint eens te meer 
met een toegeven om « hogere belangen » 
van de Vlaamse C.V.P.-ers tot grote woe
de van Oeraard Van den Daele). Reeda 
op 3 mei j.1. schreef L^o CoUard in VOOR
UIT : 

Het ambt van adjunct-minister werd ge
schapen omdat men terecht of ten onrech-
te gemeend heeft dat het begrip van het 
staatssecretariaat op Juridisch plan nog 
moet worden bepaald. Men heeft niet wil
len improvtseren. 

Het staat echter vast. dat er nooit sprake 
van geweest Is het departement van de 
Nationale Opvoeding te voorzien van twee 
ministers, die beiden een gelijke bevoegd
heid zonden uitoefenen In ĝ eheel de sec
tor van het onderwijs. 

Is dat dan de zgn. splitsing vaa het mi-
nisferle van openbaar onderwijs. In ieder 
geval niet die welke de Vlamingen vragen. 

Als Theo de andere Vlaams-Waalse oro-
blemen in dezelfde zin gaat oplossen, staat 
er de CVP. bij de volgende verkiez'ngon 
zeker weer le*s te wachten In het Vlaam
se land. 

VOLMACHTEN VOOR THEO ? 
De NIEUWE GIDS spreekbuis van dhr 

Lefèvre schrijft op 8 mei J.1. : 
De regering heeft een breed plan van 

grondige hervormingen aangekondigd, te 
verw<>zenlijken voor het einde van het 
jaar. Indien het Parlement voortgaat op 
de wijze. waaroD het verleden ween zijn 
werkzaamheden heeft aangevat, dan zal m 
de gestelde oeriode niet de helft verwe
zenlijkt worden van wat Is aangekondigd. 
En dan za! de regering Lefèvre-Spaak. van 
welke veel wordt verwacht, wel een zeer 
pover figuiE- slaan. 

Nodig zal zijn de werkmethodes gron
dig te veranderen; gedurende de komende 
zomer, zo nodig door te werken om aan 
het land te bewijzen dat zijn noodwendig-
heden de voorrang hebben op per'soonllj. 
ke h>ekoromeringen en gemakzucht 

Ieder is het erover eens dat ons land 
een plaats van anzlen heeft te heroveren 
onder de andere naties, dat zijn financiën 
gezond dienen gemaakt en zijn economie 
ten bate van allen, tot hogere bloei ge
bracht. 

Het ziet er naar uit dat de volksvertegen
woordigers dit jaar niet zo'n lang « re
ces » zullen hebben. Nu, dat zullen zij al
leen maar so'jtig vinden . 

EEN ANACHRONISME DAT 
VERDWIJNT ? 

Verschillende bladen gaven kommentaar 
op het communiqué van de Liberale Vak
bonden die zich verzeti«n tegen het toe
nemend conservatisme van de Liberale 
Partij. 

e Overtuigd dat zij trouw blijft aan de 
fundamentele tradities van het Belgisch 
syndi kalisme t)etreurt de Algemene Cen-
trale der Liberale Vakbonden van België 

deze tendens naar het conservatisme daar 
zij werknemers en werkgevers verder van 
eikaar verwijdert, de klas-senstrijd opnieuw 
op de voorgrond brengt en de liberale 
partij het ri.sico loopt de steun van haar 
sociale werken te verliezen » 

Het Is schoon gezegd. Wat er achter die 
woorden schuilt zullen wij mis-schien bin
nenkort weten Maar het zou naief zijn 
dat de A.C.L.V.B. pas vandaag inziet dat 
de Liberale Partij op sociaal ekonomi.sch 
gebied een verzameling m van konserva-
tieve rechtsen. 

ZWEEP OP CV.P. 
Ten slotte nog een echo van de verkie

zingen In het maandblad STREVEN (mei 
1961) oordeel L. Claes als volgi over de 
Volksimlevooruitgang : 

De verraissing is dan ook gelegen in het 
feit dat het verlammend besef dal het 
toch niets zou uithalen (of indien men wil 
de realistische afkeer van het vergooien 
van zijn stem), zich ditmaal niet meer 
heeft doan gelden. Het is ook oovallend 
dat het ontbreken van een pers, van oen 
grootscheepse propaganda, en zelfs van 
een uitgebreide organistaie een verkiezinfjs-
overwinning niet verhindert, indien enkele 
fundamentele factoren aanwezig zijn. voor
al het bestaan van een gelijkgezind milieu 
(waarin vooral de vertegenwoordigers van 
de nog werkelijk onafhankelijke beroepen 
znals de genessheren op de voorg'-ond tre
den). Nu de Volksunie deẑ e besli.s-sende 
hindernis onverwacht heeft genomen zal 
men voorzichtig moeten zijn met voorsnel-
Imgen over haar verdere toekomst. Kleine 
partijen zonder vooruitzichten om aan het' 
bewind deel te nemen dienen meer als 
pressuregrcmps be.schouwd te worden en 
zo beschouwen de leiders en aanhangers 
der Volksunie zichzelf ook (« de zweep 
op de CVP. »). De In de Belgische poli
tiek Ingetreden labiliteit waar we verder 
op terugkomen, en de toenemende actuali
teit van het Vlaamse-Waalse probleem op 
welhaast alle gebieden van het ooenbaar 
leven, welke wij hier herhaaldelijk heb
ben aangetoond, kunnen de Volksunie, 
thans reeds even groot als de Waalse of 
de Brusselse vleugel van de Lit>erale Par
tij, echter nog heel wat verder brengen. 

BOEKBESPREKINQ 

D. Van Rielvelde 

« BLOBIGROEP O)) 
Uitgeverij « Westland » Merksem-

Antwerpen. Gebonden 339 blz. 135 F 
Hier een boeiend, meeslepend boelc 

van D. Van Rietvelde. 
Een aangrijpende reeks van on

gekende, uiterst zware spanningen, 
schitterend beschreven door een 
Vlaams Kunstenaar. 

Hier, een brok naakte werkelijk
heid uit de laatste dagen van onze 
afschuwelijke tweede wereldoorlog. 

Hier, een waardevol historisch do
cument over de eindeloze < trelts » 
uit het Oosten naar het Westen, vol 
verschrikking en ontzetting, waar
over ons Westen zwijgt. 

Hier, een zeer knappe zielkundige 
ontleding van mensen, vluchtend 
om het vege lijf te redden. 

Hier wordt de hoofdpersoon Wal
ter Hofman ten lijve uit, nauwkeu
rig, voorbeeldig eerlijk, natuurlijk, 
scherp getekend, met alle andere 
personen in diepe lijdensnood, 
in het besef van een verloren idea
lisme. « Bloedgroep O » is geen kin
derverhaaltje, miaar het schokkend 
relaas van een reeks belevenissen 
die tal van jeugdige Idealisten heb
ben meegemaakt. 

Daarom willen we « Moed-
groep O », dat reeds zijn 2de druk 
beleefde, in ons bezit, lezen en her-
lezem 
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BLOEDGROEP O 
(Van Rietvelde) 

Gebonden : 339 blz. : 135 F 
De eerste druk van deze Oost
frontman was op enkele maan
den uitgeput! Een historisch 
dokument. 

DE DOOD MET DE KOGEL 
(Valeer Depauw) 

Gebonden : 270 blz. : 75 F. 
Behandelt de repressie-moord 
op Leo Vlndevogel. 

BOEKHANDEL 
VAN BOGHOÜT-LOGIEB 

Jordaenskaai 3, Antwerpen 
TeL 32.21.53. P.C.B. 42.93.87 
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frons Jozef DE CORT 
Het heeft er de schijn van gehad dat er een noodlot drukte 

op de Vlaamse letterkunde : enkele van haar meest begaafde 
beoefenaars werden op jonge leeftijd uit het leven vi^eggerukt. 
Rodenbach is wel het meest tragische voorbeeld. Maar ook To
ny Bergmann was een zwaar verlies en zijn boezemvriend, de 
Antwerpse dichter De Cort was een rijke belofte toen hij op 15-
jarige leeft'jd stierf. 

Frans Jozef De Cort werd geboren te Antwerpen op 21 juni 
1834. Zijn nagelaten gedichten zijn niet w> talrijk; zulks hoeft 
niet te verbazen wanneer men bij J. Van Droogenbroeck leest hoe 
onverbiddelijk streng de dichter zijn eigen werk keurde en be
oordeelde. Veel zijner liederen zijn lang zeer populair gebleven. 

Sinds 1861 bestuurde De Cort het tijdschrift «De Toekomst» 
dat later onder de leiding van Domien Sleeckx kwam. Hij publi
ceerde enkele dichtbundels, bezorgde een vertaling van gedich
ten van Robert Burns en schreef ook uitmuntende metrische 
verzen zoals de « Open Brief aan PanJ Fredericq ». 

In maart 1878 stierf hij te Eisene waar hij werd begraven. 

/ ^ VLAANDEREN VLAAMSCH ! 

Spreken Fransch de heeren van Parijs, 
Spaansch de fiere spaansche Dons; 
Hovden 't Duitsek de Micheh hooff in prijs, 
Als hun Britsch de britsche Johns, 
Zoo min als zij 
Loochenen wij 
Om vreemd gehwaale 
De eigene spraak ! 
Vlaamsch in Vlaandren, 
Vlaamsch moet het zijn. 

scherm 
Het beetje standing, dat het POLITIEK 

DEBAT vroeger toch nog had, heeft de 
travalllistische regerings-formule niet 
overleefd. Gezien daarenboven het vleug-
Je humor van de vroegere Van Elslande 
reeds eerder ter liele is gegaan, wordt het 
hele debat volkome ongenietbaar. Met De 
Saeger voor de CV..P. en Gelders voor de 
B.8.P. lijn we nu maar meteen afgezakt 
naar het niveaa van een herberg-debat in 
volle klesstrijd : men gooit hatelijkheden 
naar eJkaars hoofd, onderbreekt voortdu
rend, roept door elkaar en dergelijke kln-
derachtigheden meer. Brave zielen moeten 
leker af en toe de indruk krijgen, dat men 
elk ogenblik van het bevechten naar het 
vuistvechten gaat overschakelen. 

De Vlaamse strijd in de Kamer van 

Vollcsverlegenwoordigers (5) 

"Moor mijne heren, 
is dol geen zonde?.. ff 

Is het Vlaamsch geen goed dat ons behoort f 
Heet ons land niet Vlaanderen meer ' 
Wie het wanen mocht, vememe ons woord : 
Vlaandrens taal is Vlaandrens eer l 
Wte 't dan ook griev', 
Blijft zij ons lief; 
Wie 't dan ook stoor'. 
Zingen wij door : 
Vlaamsch in Vlaandren, 
Vlaamsch moet het zijn ! 

\ 
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Nievwe 
Vrienoen 

(van onze korrespondent in 

Zuid-Afrika) 

Dat Znid-Afnka, na het uittreden 
tiit de Statenbond op zoek was naar 
nieuwe vrienden schreven wij alreeds 
in onze vonge bijdrage, maar dat 
deze vrienden zich zo gauw zouden 
aanmelden, daar waren de grootste 
«ptimisften alhier zich niet van be
wust. 

De oppositie, nog steeds bezig m^t 
het slikken van de republikeinse pil, 
zingt, voor zover deze slikoperatte liet 
toelaat, dag en nacht het deuntje ran 
c het land zonder vrienden ». Het wa$ 
een zware slag voor haar toen deze 
vrienden zich aanboden en hoe groot 
was haar ontsteltenis, toen het op de 
hoop toe nog c gekleurde » vrienden 
bleken te rijn. 

DE REPUBUEK VAN DE 
ZüID-MOLüKKEN 

Toen Dr. Verwoerd uit Londen terug
kwam werd hij op de Johannesburgse Jan 
Smuts Luchthaven opgewacht door een 
60.000 koppige juichende massa, netjes bin
nen de perken van geestdrift en ruimte 
gehouden door Jack Steyl, de sekrearis 
van de Transvaalse Nationale Partij. Maar 
noch Jack Steyl, noch Dr. Verwoerd wis
ten dat er onder deze 60 000. twee perso
nen waren met een onverwachte, maar bij
zondere opdracht. Toen de Eerste Minis
ter dan eindeliik in de koffiekamer kon 
gann rusten, daasden deze twee gezanten 
aldaar op en overhandigden hem een ver-
zoek«chrtft van de (verbannen) regering 
van de Republiek van de Znid-Molukken. 

Daarin werd de regering van de unie 
van Zuid Afrika gevraagd dat zij deze, 
tot het Toonmlige Nederlands-Indië beho
rende <«3at Ton erkennen en dat zij bo-
vendien de rech»vaarrHge zaak van dit 
dappere volk voor de vergadering van de 
rechtva-irdiee zaak van dit dappere volk 
voor de verita/iPring van de Verenigde Na
ties bren?en rm». Een door Soekamo on-
derdnikt <• hnrtn » volk wendde zich dus 
tot het we?et« riin rassenpotttiek « geha
te » Zuid Afrifea, juüjt op bet 
ogenblik dat Zuid Afrika zogezegd om de^ 
zelfde redea een select maar niet selec
tief gezelorhap had moeten verlaten. 

take Gentenaar « i elke .Antwerpenaar, 
gewoon als zlf zijn om hup borrel in 
Zec«iw»Vta<)ndereii en Zeelaad te gaan 
drinken kennen de kwieke « Ambonexeo » 
we4, die » b bannelingen fit Nederlandse 

m Zuid'AMka 
.U'^i—i 

'^/r.. 
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kampen leven en Mize postzegelverzame
laars kennen de postzegels van de Bepo-
bliek van de Zuld-Molukken, die tdjzcm-
der merkwaardig zijn vooral als zegels van 
een land dat misBchien wrt de jure, maar 
de facto nooit heeft bestaan. 

Het Zuidafrikaanse departement v a s 
Buitenlandse Zaken heeft natuurlijk geea 
gras laten groeien over deze zaak en laag* 
diplomatieke weg werd dadeUjk contact 
genomen met Nederiand, want de ZoM-
Molukken zijn in aUe opzichten, zelfs mi
litair, zeer belangrijk. Zij Uggen tussen 
Celebes en het zozeer bedreigde Neder
lands Guinea. Hun bevolking is de meest 
ontwikkelde van geheel Tndonesiè en hna 
trouw aan Nederiand uit zich In de be
naming van hun organisatie (( Door de 
Eeuwen Trouw ». Zelfbestuur en vriend
schap met de Dietse volkeren, dit zijn da 
Idealen van Amben. Daarom ook heeft het 
zijn vertrouwen In Zuld-Afrlka gesteld. 

KAIZEB MATANZIMA 

Wie is d i t? Wrt beste vrienden, kapi
tein Kaizer Matanzima is de 
voorzitter van de Gebiedsovolield van de 
Transkei. Hij is de leider van het Xhosa-
volk. Onder zijn leiding heeft de Trans, 
kelse Gebiedsoverheid, die wij beter het 
«warte parlement van de Transkei zouden 
kunnen noemen, eenparig beslot^i de Ee-
renng van Zuld-Afrika te verzoeken het 
zelfbestuur aan het Xhosa-land toe U, 
kennen. Elders In Afrika hebben derge-
njke verzoeken altijd paniek onder de 
blanken verwekt, en terecht. Hier wortt 
deze vraag van de Xhosa's die al reeds 
pen ruime mate van zelfregering bezitten 
door de blanken met sünpathle begroet 
vooral omdat dit strookt met het principe
wij kunnen graag aan de Banoe, dat, waar 
wij zelf zo trots op zijn : het « Baas in 
eigen Huls ». Maar wat dan wel het be-
^ngrijkste van aHes was, waren de plech-
tige woorden van Kaizer Mafaniima : 
« Met hierdie besluit marsjeer die Trans-
kei ter ondersteuning van die Suid-.Afri-
kaanse regering se beleid van afsonderilke 
ontwikkehng „. De regering is al reeds be
gonnen met de realisatie van het verlan-
K^ der Xhosa-s. De nieuwe benamingen: 
Xhosakabinet, XhosaVoItsraad, Xhosa-
Und verschijnen reeds in de koppen der 
dagbladen. 

De taal, waarin de nieuwelingen de 
meesai sterk-gekleurde waarheid onze 
huiskamer binnenbrengen. Is van aard om 
alle A.B.N.-propagandIsten de stulpen op 
het Bjf te jagen. Het Nederlands, zoaJs De 
Saeger het spreekt, is erbarmelijk, en dat 
de man tussen de St-Romboutatoren en 
de DIjle is grootgebracht, dat kunt ge so 
tot In de Westhoek horen ! De socialist 
denkt er ook niet altijd aan dat hij voor 
een TV-kamera zit Die Gelders doet ons 
trouwens nog om andere redenen heimwee 
krifgen naar de tijd van Fayat. 

De lauweren aan wie ze verdient, de li
beraal Grootjans was ongetwijfeld de ster 
van de avond. Hij was verstandig genoeg 
em de onweerlegbare argumenten van zijn 
tegenstrevers stilzwijgend voorbij te stap
pen en zijn taai was siukken beter ver-
«orgd dan die van de overzijde. Maar dat 
hIJ voorgesteld werd als de vertegenwoor
diger van de oppozitie. dat kunnen we toch 
niet helemaal zonder een korreltje zout 
nemen. Naar de Htel van het programma 
ons telkens leert, sou ieders waarheid daar 
aan bod moeten komen. Maar heeft de 
dlrektle van de B.R.T. wel eens de bere
kening gemaakt naar het percentage van 
de Vlaamse oppozitie dat door de Vlaam
se liberalen wordt vertegenwoordigd ? 

Voor zondagavond stond een realizatle 
van de Bayerische Rundfunk geprogram. 
meerd : « Strahlen aus der Asche » (Gloed 
•It as). Het werd een fihnlUustratie bij 
het Hiroshlma-boek van Robert Jungk, dat 
een beschrijving ge«*t van het ontwaken 
na de atoomdood. Zowel het boek als de 
fflm brengen een rauwe aanklacht tegen 
de verantwoordelijken vow soveei mense
lijke ellende. 

Want al staan de stenen er terug op el
kaar, het leven t© Hiroshima is nog voor 
vele Jaren vergiftigd. Men denke aan de 
•ovele mensen, die nu pas ziek worden D© 
kijken sullen zich het Jonge paartje hcK-
uweren, dat het niet aandurft een wieg 
te bestenen omdat ze geen kreupelen op 
de wereld willen brengen ! De beelden 
toondöj MIS weliswaar een modemgebouw. 
de stad met hoge buildings en brede la-
aen, maar achteraf bleek dat alles eerder 
het geschminkt gelaat van een kapot«e. 
gooide ziel. 

Technisch en estetisch gezien was het 
eigenUjk niet lo een bijzonder-mooie re
portage. Ook kan er over getwist worden 
of een londagavond wel de meest geschik. 
te moment was voor een dergelijke dokn-
mentafr. Het geheel vormde alleszins een 
dissonant rtotakkoord achter het gekwe«4 
van Hannelore Auer in het Spaar-pro-
gramma. 

Niemand zal betwisten dat Priester Daens 
rond de eeuwwisseling een merkwaardige 
rol heeftt gespeeld in het politieke leven 
van dit land. Trouw aan de richtlijnen 
van de Paus, vervat in « Renim Nova-
m m », stelde hij zijn leven en zijn strijd 
In dienst van de Vlaamse arbeidersklasse. 

Hij heeft in de Kamer van Volksverte
genwoordigers een moedige strijd gevoerd, 
en tegen de konservatieve katholieke par 
tij en tegen de socialistische partij, dit 
•lies in de geest van « Berum Novarum ». 

Daarom voelen we ons ook thans weer 
verpU<^t de tussenkomst van Priester 
Daens, ditmaal ter gelegenheid van de be
spreking van de begroting van landbouw 
op 20 maart 1895, aan te halen. 

In deze tussenkomst zal Daens duidelijk 
zijn standpunt bepalen ten overstaan van 
de socialistische paröj. Maar hij zal ook 
op onverbiddelijke wijze zijn houding be
palen ten overstaan van wat hij noemt 
" de slechte dhristenen, de valse broe
ders ». Het hoeft geen betoog dat hIJ hier 
een openlijke aanval doet tegen Woeste, 
de man, die door zijn schijnheilig gestook 
de hogere geestelijkheid er zal toe bren
gen, de pionier van de kristelijke arbeiders
beweging de uitoefening van zijn priester
ambt te verbieden. 

Het rechtstreeks gevolg hiervan was de 
onstuitbare sociaUstlsche opmars. Maar 
laten we nu het woord aan Daens. 

DAENS (AaUt) (Fr.) : „ mes honora-
bles collègues de la WaUonie trouveront 
bon, Je pense, que j'emploie la langue ma. 
temelle, dans laquelle chaque homme «"ez-
prime avec plus de snreté et de précision. 
D'allleurs, c'est au nom du peuple fla-
mand que Je parte lei, au nom de ce peu
ple que J'aime et dont les souffrances de-
viennent Inoirrables, c'est au nom de noa 
laboureurs flamands dont. ne I'oubliez pas. 
Ia patience est k bout. 

DIERICX (Aalst) (Fr.) : „ Grace k 
vous ,^ 

DAENS (AaUt) (Fr.) : « Jfe dIs'la véHlé 
a tout Ie monde, gi vous pouvez prouver 
Ie contraire. Je vous eêderal volontiers la 
parole, mon honorable collègue. C'e*t, dis-
je, au nom des paysans fiamands que Je 
parie. Nous qui vivons au milieu d'eux 
nous entendons tous les Jours ieurs do^ 
lêances, leurs cris de détressc. C'est dans 
leur langue k eeux que Je défendral levr 
cause. 

DE BHÜYN (Mhilster van Landbouw) 
<Fr.) : ,, C'est Ie tort que vous avei. Nos 
cotlegoes Wallons, ne ceraprenant pa« Ie 
flamand, seront pri^é8 dn plalsir de voos 
entendre ». 

WOESTE (Aalst) (Fr.) 
dire ». 

Laissez done 

DAENS (Aalst) (Fr.) : ,< n , ijront te 
traduction au Compte rendu analytique 
francais. D'aiUeurs, M, Woeste me com-
prend, et cela me sufftt (rires k gauche -
protest k drolte). 

Mijne heeren, in zijne laatste redevoer 
ring heeft d» heer VaaderveWe een seort 
van landbouwprogramma uiteengezet. HIJ 
heeft de diepe ellende afgeschilderd waar

onder onze landbouwers zuchten cn be 
zwijken, en hij heeft ook de ...ijdeler. 
.aangeduid welke, volgens bem, dien tov 
stand zouden kunnen verl>eteren. 

Voor sommige punten is hij het eens 
met het programma der Christene Volks^ 
partij : die gemeenzame punten. Wij zul 
len ze voorstaan en doordrijven, niettegen
staande al de beknibbelingen en vitterljen, 
ondanks al de valsche beschuldigingen, 
hierop neerkomende dat wij samenspan
nen en hand in hand gaan met de gezwo
rene vijanden van godsdienst en maat
schappij . 

In vrede wUlen wij leven met iedereen 
met iedereen wlUen wij werken om de die 
pe ellende van onze landbouwers te heeien 
en te genezen. WIJ zoeken doortastende en 
spoedige middelen, geen lapzalf, geene 
plaasters; ja. krachtige middelen moeten 
er zonder langer wachten aangewend wor-
den, anders gaat ons volk over naar de 
socialisten. 

Tot de socialisten zeggen wij : üwe voor
stellen zuUen we niet verwerpen alleen 
omdat ze van U komen. WIJ verschillen 
over de grondslagen der maatschappij, 
maar dat zal ons niet beletten uwe voor
stellen te onderzoeken, waar uwe voorstel
len rechtvaardig en doelmatig zullen schij
nen, daar zullen wij samen werken om ze 
te doen zegepralen. 

Maar, mijne heeren, is dat geen zonde? 
En hebben wij hier In de kamer geen 

woord gehoord van den apostel Paulas, 
die ons oplegt zelfs den goeden dag te 
weigeren, aan degenen die met ons ver
schillen van geloof. 

Integendeel leert ons dezelfde apostel 
Paulns dat wij. Christenen, moeten trach
ten zoveel mogelijk met alle menschen in 
vrede te leven, want aUe menscJien zlfa 
onze broeders. En beveelt hij ons ergens 
de groetenis te weigeren aan sommiRc Ue. 
den, hij bedoelt voornamelijk de slechte 
christenen, de valsche broeders, de schijn
heiligen en pharizeérs, die onder den dek
mantel van godsvrurhtigheid de relieie ha
telijk maken door hunne gierigheid eh 
geldzucht of door hun laster'ijk leven 

Dat wU niet zeggen, mijne heeren, dat 
ik bereid ben de rol te spelen welUc de 
heer Vandcrveide mij, In een lustige luiM, 
heeft opgedragen : de voorlooper *t zijto 
van het soctaHsme in Vlaanderen. eeBe 
soort van PIrter de Kluizenaar in -len se-
elalistischen kruistocht. 

Het achtbaar lid is nog Jong : de jeugd 
koestert zoveel schoone droomen en her-
senschtaMnen. Neen ! Neen ! Wij, christ*. 
nen democraten, wij willen de bres niet 
openen In Vlaanderen; en na ons zullen 
de socialisten niet komen met de ontplooi. 
de roode vlag. Integendeel, waar wij ge
gaan zijn, moeten de socialisten niet meer 
komen. Wij bestrijden het socialisme ep 
een doelmatige en zegepralende witze .. » 

Hoe vaak herhaalt zich de geschiededift 
nietwaar beste lezer. Klinken die verwif-
ten en verdachtmakingen als « ZONDE » 
en « HELPERS VAN DE SOCIALISSEN » 
ü ook nog zo vertrouwd in de oren ? 

Snuffelaar. 

JAPAN 

Ook Japan heeft zich de laatste tijd tot 
«^n vriend van Zuld-Afrika ontpopt. De na-
tlonale japanse vuurpijlenfabriek gaat een 
grote auto-fabriek.in Johannesburg oprich
ten. Ook andere Japanse tmsten beleggen 
thans grote kapitalen te de Onle. Ambas
sadeurs gaan ultgerufld worden. 

Het krijgt er 10 de schijn van, dat wat 
Asië betreft, Zold-Afrika bezig 1» de tm-
dltie van de Verenigde Neder lands-Oostla-
dlsche Compagnie te herstenen ! 

fni T. Die Krscet^VerbOAd, 
Joiuuinerimrf. 

Voor volgen* week staan een paar za
ken geprogrammeerd waarvan we veel ver. 
wachten. Zo krijgen we morgen een evo-
kale van oude minneliederen. In het ver
leden heeft de Vlaamse TV reeds enkde 
mooie realizaties gebracht In dit genre. 
We rekenen ook deze maal op zeer degelijk 
weric. 

Maar het programma, waarnaar door 
heel » kijkend n Vlaanderen met span
ning wordt uitgezien, is wel de one-man-
rtiow van Jef Burm, die dhisdag op ons 
scherm komt. De reputatie van de omet^ 
gelijkbare Jef staat er borg voor, dat onze 
verwachUngen zuHen higelost worden. 

Voor de liefhebbers van klassiek toneel 
staat woensdagavond een stuk van Goethe 
Op het lijstje : « Iphigenie » Iedereen 
herinnert zich van zijn schooljaren dat 
het stuk geschreven werd In 1787 gedu
rende de beroemde Italië-reie, dat het 
werd opgedragen aan Herder e» dat de 
heldin ervan lange dagen aan het strand 
staat « das Land der Griechen mlt der 
Seele sprechend ». Dat het een opgenomen 
NTS-programma i% ktm mlSBdllen afe 
aanbeveUar di«ite& 

WIE DICHT MEE ? 
Het beslissende woord in de Algerijnse putsch is (hoe kon het ook an. 

ders ?) gezegd door de diditeren en dichteressen die iedere week aan deze 
onovertroffen wedstrijd deelnemen. De recente verklaringen van De Gaulle 
voor radio en T Vdoen flauw en oudbakken aan bij de (berijmde) vaats tel
lingen die in Zoetenaaie, Uppelo en elders aan het papier werden toever
trouwd door poëten die meteen hebben bewezen dat de horizon der Vlaam
se dichtkunst wereldwijd is. 

We raden de winnaar, dhr W.B. te Borgerhout, ten sterkste aan, bij het 
<mtvangen van zijn Heidelandtpocket flink uit de doppen te kijken. Gelet 
op de aard van zijn treffer zou het ons geen spier verbazen, moest de « Rode 
Hand » van de gelegenheid gebruik maken Mn een klein jdastlokdingetje 
aangetekend te laten prezenteren : 

De heren parachutisten 
sljn met De Gaulle aan 't twisten : 
blijft Moestafa Frans 
of krijgt hij de kans 
ondanks imperialisten. 

Dese week lag de inspiratie dichter aan huls en wH op het MlnlstcHe 
dat ons aller jeugd heeft vergald, het Ministerie van Onderwijs : 

Wij Uggen weer in de luren : 
de baas van de beide kultnren 
is Larock, naar ons dunkt, 
ca niet de adjnnkt 

De beste (berijmde) balsem op Van Elslande's wonden wordt beloond met 
de klassieke Vtoamse pocket van Heideland. Inzendingen voor donderdag a.8. 
per adres de redaktle aan 

uw dleiMtwUUge Emest. 
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VLAMINGEN 
EN WALEN 
ZIJN TWEE 
VERSCHILLENDE 
VOLKEREN 

De uitslag van de verkiezingen toont eens te meer duidelijk 
aan hoe grondig Vlamingen en Walen van elkaar verschillen. 
Dit blijkt uit de aanhang die de verschillende politieke partijen 
hebben in beide landsgedeelten. 

VLAANDEREN 
lab. 
C.V.P. 
v.u. 
BS.P. 
Komm. 
Andere 

Arr. BRUSSEL 

Lib. 
CVP. 
V.U. 
B.S.P. 
Komm. 
Andere 

WALLONIË : 
Lib. 
C.V.P. 
B.S.P. 
Komm. 
Andere 

11,62 
50,75 
5 88 

29,71 
1,07 
0,74 

der 
der 
der 
der 
der 
der 

stemmen 
stemmen 
stemmen 
stemmen 
stemmen 
stemmen 

( 8 zetels) 
(60 zetels) 
( 4 zetels) 
(32 zetels) 
( O zetels) 
( O zetels) 

15,70 % der stemmen ( 6 zetels) 
32,66 % der stemmen (10 zetels) 

2,51 % der stemmen ( 1 zetel) 
39,26 % der stemmen (13 zetels) 

3,11 % der stemmen ( 1 zetel) 
6,76 % der stemmen ( 1 zetel) 

(Nat. Bew.) 

11,75 % der stemmen ( 6 zetels) 
30,95 % der stemmen (26 zetels) 
46,42 % der st«mmen (39 zetels) 
6 28 % der stemmen ( 4 zetels) 
4,58 % der stemmen ( 1 zetel) 

(Onafh. Parüj) 

Tellen vsdj in Wallonië de stemmen van socialisten en kom-
munisten bij elkaar, dan zien wij dat deze partijen de volstrek
te m?^4^J54pidr (5?,7Q,'^), vai;i i^et Waalse volk vertegenwoordi
gen.,In Vlaanderen hebben deze partijen amper 30,78 % van de 
bevolking achter zich. 

In Wallonië haalt de C.V.P. amper 30,95 % der stemmen. 
Het is dan ook zeer begrijpelijk dat een hoofdzakelijk kriste
lijk Vlaams georiënteerde regering door de Walen niet als de 
hunne wordt aangezien. Hetzelfde gebeurt wanneer de Vlamin
gen staan tegenover een te sterk socialistisch Waals gerichte 
regering. Het ligt voor de hand dat voor zo'n toestand slechts 
de federalistische oplosing beide partners voldoening kan schen
ken. Het federalisme zou ons inziens de politieke verhoudingen 
ook veel kunnen verduidelijken door het minder belang dat de 
godsdienst zou spelen in de politiek. Vlaanderen zou vanzelf
sprekend kristelijk worden bestuurd, Wallonië vrijzinnig, vol
gens de wens van hun respectievelijke bevolkingen. Een belang
rijke hinderpaal voor de toenadering van krlstelijke en vrijzin
nige progressisten en konservatieven zou daardoor wegvallen. 
En veel dubbelzinnigheid meteen. Misschien is het wel daarom 
juist dat sommigen zo sterk gehecht zijn aan het unitarisme ? 

S--§«©««««««««««©«««««®^^»««^««««$^«^^©««$$«e' 

Een 500 jaar 
oude 

familiekulfuur 

in het land 
van Aalst 

en Asse 

wil UTEN HOPKUiniUR MIET 
VERMOORDEN DOOR DRUSSEISE 
ADMINISTRATIE-MACHINE 

Als de Grande Sation ons land niet nog eens op het einde van de l8e eeuw een 
van haar menigvuldige bezoeken had gebracht, ditnuial om ons de Vrijheid te brengen 
op de punt van haar bajonetten en ons door haar Sansculotten de Broederlijkheid en 
Gelijkheid te laten doceren, zou op dit ogenblik onze duizendjarige abdij Ajfligem 
(tweede stichting in 1087) nog overeind staan en de beiaard van de Leuvenaar Vanden 
Gheyn zou boven in de hoge abdijtoren nog klinken en zingen en in de rijke abdij-
biblioteek zouden we in dat duizendjarig archief nog, naast veel andere dingen de 
geschiedenis van de hop kunnen nasporen. 

Helaas, van dat archief schiet niet veel meer over dan wat de laatste Proost 
(+ 1308) daarvan in zijn veeldelige kroniek heeft overgeschreven. 

Gelukkig bleef het archief van de Ninoofse Sint Corneliusabdij — de abdij zelf 
werd eveneeru verworst door dezelfde franse kultmirdragers — beter bewaard dan dat 
van Affligem. 

Zo weten we dat er reeds in 1373 
te Ninove sprake is van « Cobaerde, 
de hoppebrouwer», dat er een 
«hoppelochte» lag in het beluik 
van het Klooster en dat in 1463 Gil
lis van op den Bosch gelast werd 
«met den (h)oplochten te atierne », 
te hanteren, of met andere woorden, 
te bewerken. Gillis voornoemd werkt 
dat jaar 68 winterdagen en 76 1/2 
zomerdagen. Als ge wilt weten, hoe
veel hij daarbij verdiende, verwij
zen we naar A. Van Gassen, Ge
schiedenis van Ninove, II, 173, 
waaraan we het volgende ontlenen: 
< Werklieden spitten, staken en kui
len de hop : «Joesse van Herzele, 
Jan Boene ende Claeuse Scockaerde 
van den hoplochten te gravene, te 
stakene ende te kuulene ». Vrouwen 
binden de klimmende hopranken : 
«tween vrouwen van der hoppen te 
bijndene, elcker van 2 daghen ». De 
blonde hopbellen worden rijp : « van 
te helpen bereckene den hoplichten 
tot den droeghene ». Dus wel eerst 
drogen op het veld en dan brengt 
men de ranken naar het klooster : 
« Van 19 sacken hoppen te pluckene 
inden cloostere betaelt diverse 
vrouwen ^. De hop gaat nu naar het 
hophuis alwaar er ook een bewaar-
en droogzolder is : « van te metsene 
an den nast int hophuis» (1458-58) 

In de 16e eeuw (1566) vermeldt 
het 100e penningboek te Ninove 93 
hoplochtingen. Ze liggen in de stad 
zelf in de onmiddellijke nabijheid 
van de woning der eigenaars. Hun 
oppervlakte verschilt van 25 tot 50 
roeden. Er zijn te Ninove 11 asten. 
De hopteelt blijft even belangrijk in 
de 17e eeuw. De lochtingen binnen 
en buiten de poorten van Ninove 
zijn nog even talrijk als in de vori
ge eeuw. In de omliggende gemeen
ten als Denderwindeke.JPoUare, Ap-

pelterre, Denderhoutem, Dender
leeuw enz. wordt in de 17e eeuw de 
hopkultuur op grote schaal bedre
ven. In Ninove zijn er enkele hon
derden hopstaken per lochting; in 
de dorpen 1000, 1200 en meer. 

In de dorpen van het land van 
Asse zijn er voor zover we weten 
geen dorpsrekeningen bewaard, 
waarin we iets meer over de hopkul
tuur zouden kunnen vernemen, al
leen kerkrekeningen, doorgaans niet 
ouder dan de 17e eeuw en daarin Is 
natuurlijk alleen sprake van de 
kerkhop. 

In « Eigen schoon en de braban-
der», 1926-27, 187, publiceerde P. 
Lindemans een artikel over de hop-
folklore. In de pluktijd, schrijft hij, 
doet de geestelijkheid (niet te He-
kelgem, waar het de kerkmeesters 
zijn -nota van ons) haar ronde om 
de kerkebelle of kerkhop. «De pas
toor komt om hop. De pastoor gaat 
ten huize met de kerkmeester en de 
stoeltjeszetter (?), die de hopzak 
voert. De mensen geven naar gelang 
de grootte van hun hoplochting, de 
ene een korf, de andere een mande 
droge bellen. Dit gebruik moet in 
menige parochie zeer oud zijn. In 
Asse offerde men reeds in de 17e 
eeuw hop aan de kerk en in het no-
taboek (manuale) van de pastoor 
van Mazel is er in 1542 reeds sprake 
van de hoptiende en eveneens van 
de « Vrouwenbruers > (de broeders 
van het O.L.V.-klooster te Aalst), 
die quaemen op Sint Lucasdach 
preken om hoppe. 

Van insecticieden en spuiten en 
sproeien was er ter dien tijde nog 
geen sprake : de mensen aanriepen 
Sint Rochus tegen het zwart en an
dere plagen van de hop. 

Vanaf volgende week verschij
nen op deze plaats een reeks 
reportages van onze redakteur 
Staf de Lie over de hop en de 
deining daarrond ontstaan ge
durende de jongste weken. 

Om onze lezers beter thuis te 
brengen in deze tipische teelt 
brengen wij hier thans eerst, 
een overzichtelijke bijdrage 
van Dr Herman Le Compte 
over de historiek van de hop
teelt. 

Reeds in 1516 stond te Aalst < de 
coophandel van bellen, hoppen, 
graenen ende zaet» - « de neerin-
ghen van de groote coomieden » on
der de bescherming van St. Rochus. 
Te Meldert droeg tijdens de proces
sie van half-oogst het St. Rochus-
beeld een hoprank in de hand. 

Ook te Hekelgem werd St. Rochus 
In de processie meegedragen blijkens 
deze post uit de kerkrekening van 
1717 : «Item gegeven aan Peter -
De Raet twee guldens ende tien 
stuivers over te maecken van een 
lijckberre ende daer sin te rochus op 
gedragen wordt». Een afdruk van 
het Hekelgemse beeld illustreert een 
der volgende reportages. 

In drie ruime veldkapellen van de 
streek van Asse werd St. Rochus bi
zonder « gediend » tegen de plagen 
van de hop : de kapel op Nievel te 
Meldert nabij Affligem; de Sint 
Rochus- of Kints-kapel te Opwijk-
Droeshout op de weg naar Mazel en 
de kapel van Kruisboore te Asse 
waar een Sint Rochusbeeld op het 
altaar staat. 

Deze eredienst mag meetellen in 
de geschiedenis van de Vlaamse 
schilderkunst, want de hierboven 
vermelde «nering van grote koop
lieden » heeft ter versiering van 
haar altaar in de Sint Martinuskerk 
te Aalst aan Peter Pauwei Rubens 
een schilderij besteld dat een van 
diens meesterwerken is geworden. 

Dit feit is belangrijk genoeg om 
er hier wat langer bij te verwijlen 
aan de hand van de gegevens door 
Petrus Van Nuffel opgetekend in 
zijn « Alostum religiosum > blz 50 : 
Het altaar der vrije bierbrouwers 
— aanvankelijk hadden deze Sint 
Arnout voor patroon — werd reeds 
vernieuwd in 1425 en 1437. De 24 
mei 1516 werd de nering der hop--
kooplieden « geoctroyeert» en onder 
de bescherming van Sint Rochus 
gesteld. In 1619 ging het Broeder
schap een lening aan van 800 gul
den tot het oprichten van het nu 
nog bestaande eikenhouten altaar. 
Dit werd bekroond met vier ver
gulde beelden lm20 hoog van Sint 
Antoniusabt, Sint Sebastiaan, Sint 
Chrysistomes en St. Elloi. Op het 
aambeeld van deze laatste staat het 
jaartal 1632. 

Peter Pauwei Rubens schilderde, 
volgens overlevering in de abdij van 
Affligem, zijn merkwaardig tafereel 
« De H. Rochus en de pestzieken », 
dat hem eveneens volgens de over
levering 800 gulden betaald werd. 

Zullen we nu deze eeuwenoude 
kuituur, waarvan 500 jaar lang hon
derden gezinnen in het Land van 
Aalst en Asse hebben geleefd, door 
de Brusselse administratie laten te 
gronde richten zonder voor de ver
dediging ervan iets anders te kun
nen dan wat janken en jammeren ? 

Wij hopen dat onze bopboeren 
zichzelf zullen helpen door daar een 
mannelijk antwoord op te geven ! 

dokter Herman Le Compte, 
plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger. 


