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WETSVOORSTEL
AFSCHAFFiKG

123 SEXIES

Door Mr van der Eist werd opnieuw een wetsvoorstel ingediend
tot afschaffing van het berucht artiekel 123 sexies. Dit wetsvoorstel
werd mede-ondertekend door de
overige volksvertegenwoordigers van
de Volksunie.
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Onze hopkultuur (voorlopig) gered ü
Toen de Volksunie 2 weken geleden met haar aktie ten
voordele van de hopboeren startte, hadden we ons zelf een termijn van 14 dagen gesteld, waarop we zinnens waren resultaten
af te dwingen van de Minister.
Op 6 dagen minder, namelijk op 8 dagen tijd, zijn we in
onze opzet geslaagd !
Wie onze 2 vorige nummers gelezen heeft, is op de hoogte
van de tragische toestand in de hopstreken van ons land, van
de resultaten, die we willen bekomen met onze aktie en van het
werkschema, dat we opgesteld hadden om binnen deze tijdspann^^van 14 dagen voor omse hopboeren genoegdoening te beic r.'ll* ? " * * stadium van onze aktie sloten we op dinsdag,
lb-5-61. af met de interpellaties, die in de Kamer gericht werden
tot de Mmister van Landbouw door volksvertegenwoordigers
van de verschillende partijen. (Zie hierover onze « Parlementaire
kroniek »)
Wat we beoogden is gebeurd ; de Minister heeft volgende
maatregelen aangekondigd :
Ie) opkopen van de overschot oogst 60
2e) verstrekken van kredieten aan verlaagde rentevoet
3e) een regeling uitwerken voor de oogst 61.
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rheoe inoso
of ex- 1st?
Reeds een paar maal heeft
M.G.R. in de Standaard geschreven dat Theo Lefèvre
voor de oorlog, simpatizant
zou geweest zijn van het Verdinaso. Simpatizant is natuurlijk een zeer rekbaar begrip en
na zoveel jaren is het moeilijk
na te gaan wat daar van aan
is. In ieder geval was Theo
Lefèvre in Dinaso-kringeo»
volslagen onV-kend. Daarentegen zijn er oud-Rexisten die
ons formeel verklaard hebben
dat Theo destijds Rexist was
en dat zij in die jaren Rexistisch
propaganda-materiaal
moesten gaan afhalen
bij
Theo Lefèvre. Wel te verstaan
gaat het hier over de vooroorlogse periode. Dit lijkt ons
veel aannemelijker voor iemand die in zijn studentenjaren met een Waalse «Tok»
rondliep en behoorde tot de
kring van de franskiljonse,
franssprekende katolieke studenten aan de universiteit te
Gent.
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VLAAMS

De studiegroep kwam tot de vaststeUlnf
d a t de beoogde fabriek in h a a r beglnsta.
dium afgestemd moet zijn op de voortbrengst van platte produkten (halfdikke
en dunne platen) in staal van zeer hoge
kwaliteit, bereid volgens h e t L.-D. procédé
(Linz-Donawitz). Het nieuwe bedrijf zal
dus geen grote konkurrent zijn van de
Waalse staalbedrijven. In de productie van
koudgewalste platen o.m. voor koetswerk
Is de Waalse staalnijverheid niet gespecialiseerd. Deze voortbrengst vergt trouwens
zeer zuivere, niet fosforeuze ijzerertsen die
uit Zweden, K a n a d a en Noord-Afrika worden ingevoerd. De waalse industrie gebruikt fosforeuse ertsen uit F r a n s Lotharingen.
EEN STUWENDE BEDRIJFSTAK
De oprichting van dit grote staalcomplex langs het kanaal
Gent-Terneuzen
komt zeer gelegen. Men voorziet d a t minstens 5000 arbeiders, bedienden en technici van alle rang er een lonende betrekking zullen vinden. Dat zal een grote verbetering zijn voor deze door werkloosheid
geteisterde streek. Dit slaalcombinaat is
tevens een stuwende bedrijfstak. Dit betekent dat zeer waarschijnUfk een reeks a n .
dere bedrijfstakken (scheikunde, metaal
verwerking, cement e.d.m.) zich in dezelfde industriezone zullen komen vestigen
Naar verluidt zou de electriciteitsmaat^
schappi EBES reeds zinnens zijn de electnciteitscentrale van Langerbrugge te ontdubbelen om, parallel met de oprichting
van het staalcomplex, een nieuwe ultramoderne centrale op te richten op de
rechteroever van h e t kanaal. Deze centraIe zou de gassen van de staalfabriek kunnen recupereren en anderzijds er de eleo.
trische stroom le\eren.
STREEK

<c De Nieuwe Gids » meldt echter anderzijds « Het luUen kaderieden zijn uit de
Franse, Belgische en Luxemburgse staalbedrijven, die Sidemar oprichten, die het
kader zuUen vormen, m a a r er zal een inspanning gedaan worden om de taalproblemen in een frisse en vernieuwende geest
a a n te pakken. Wat de bouw van de fabrieken betreft zijn het waalse en Luxemburgse ondernemingen die de installaties
lulien doen met arbeiders en technici fer
plaatse en van elders ». Wij verheugen ons
ten zeerste over de geplande oprichting
van dit grote bedrijf, m a a r wij zullen er

Het spreekt van zelf dat we moeten blijven ageren en toekijken om te zorgen dat de Minister zijn beloften niet vergeet.
Dat wordt dan het 2e stadium van onze aktie, en daaraan beginnen we nu.
dokter Herman Le Compte,
Plaatsvervangend volksvertegenwoordiger
" *

Dit werd reeds \roeger in de pers gemeld en dat was voor de Waalse socialist
Gailly de aanleiding om daartegen bezwaren te opperen bij de E.G.K.S.

WERK IN EIGEN
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Op 9 en 10 mei j.L hingen te Gent de vlaggen uit. Daar was
een goede voor : het studiesyndicaat SIDEMAR (Syndicat fiidérurgique Maritime) had zijn keuze laten vallen op de Gentse
Kanaalzone voor de oprichting van een nieuw staalcomplex.
Reeds sinds vorig jaar hield deze studiegroep, waarbij de
belangengroepen Arbed, Cockerill-Ougrée, Providence, Brufina
en Schneider betrokken zijn, zich bezig met een onderzoek betreffende de oprichting en uitbating van een groot staalbedrijf
op een plaats in België, die goed toegankelijk zou zijn voor
ertsschepen tot 60.000 ton.

BENOEMIHGEN
Een tweede gericht tot de eersteminister, over het ondemokratisch
en ongrondwettelijk karakter van
het geheim akkoord dat op 2 augustus 1960 ondertekend werd door
de voorzitters van de drie zogenaamde traditionele partijen, inzake de benoemingen bij de Belgische
Radio en T.V. en waarvan het bestaan onthuld werd door de heer
Collard in de vergadering van de
Kamer van 24 januari 1961.
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Grool Slaalbedriif in
Gentse k a n a a l z o n e

Twee verzoeken tot interpellatie werden door volksvertegenwoordiger F. van der Eist ingebracht. Een eerst gericht tot de minister van nationale opvoeding, over de uitvoering en de toepassing van het schoolpakt in
het licht van bepaalde feiten die zich ter gelegenheid van de verkiezingen
voorgedaan hebben en namelijk de bedreiging en de broodroof om zuiver
politieke redenen ten overstaan van een leraar van het vrij onderwijs.

rond Brussel ?

de nieuwe staalnyverheid meer werkgelegenheid
Gentse haven.

Eindelijk basisïnduslrie in V l a a n d e r e n
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M e e r franse scholen
Hardnekkige geruchten doen de ronde
d a t men zekerheid heeft over de oprichting van een franstalige ateneumafdeling
te Halle volgend schooljaar (er bestaat
t h a n s nog een franstalige
middelbare
school met ongeveer 50 leerlingen). Ook te
St- Pieters-Leeuw wordt gewerkt om een
franstalige afdeling bij de nederlandstalige middelbare school te voegen. Deie
beide gemeenten behoren niet eens tot de
omstreden randgemeenten.
Wij vestigen er tevens de aandacht op
dat in dezelfde streek nog vrije (katolleke) scholen franstalige afdelingen hebben. Zo Heikruis en Bellingen. In het
staatsonderwijs vertelt men d a t adjunkt.
minister van Elslande daar beste maatjes is en voor de afschaffing niets zou
»illen doen. W a t voor hen een verontschuldiging zou zijn om voor meer franstalig staatsonderwijs te ijveren !
Deze idiote en bekrompen
wedijver
dient hardnekkig door alle Vlamingen bestreden. Zoals geen enkele Vlaming mag
rusten vooraleer de laatste
franstalige
school in Vlaanderen verdwenen is.
Daarbij is het dringend nodig van volgend schooljaar af in Vlaanderen eerste
Mas&en van h e t transmutatleonderwijs af
te schaffen.
En te Brussel eindelijk te beginnen met
een degeliike konfrole, door een reeks inspecteurs, uit te oefenen om de stelselmatige taalwettenovertreding doelmatig te
bestrijden.
Er is werk op de plank voor adjunktminister van Elslande.

Hopelijk brengt
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zeer streng op waken, en wij hopen dat de
syndicaten hier niet minder waakzaam
zullen zijn. dat dit nieuwe bedrijf een tewerkstellingscentrum wordt VAN ONZE
EIGEN VLAAMSE MENSEN. Wij bedoelen hierdoor dat in de toekomst niet alleen de arbeiders maar ook de bedienden,
technici en ingenlenrs, dns ook het HOGER KADER gerecniteerd moet worden in
het Vlaamse land. De triestige traditie in
het Oost-Vlaamse bedrijfsleven, d a t aan
de top bijna volledig verfranst is. mag
bier zeker niet worden gevolgd. De universiteit van G«nt en de hogere technische
scholen leveren bekwame krachten genoeg
en zullen het in de toekomst niet minder
doen. opdat de verouderde kolonisatiemetodes zouden voortgezet worden.
DE FINANCIERING
SÏDEMAK heeft nu nog het akkoord
nodig van de E.G.K.S. en van de andere
autoriteiten die h u n toestemming moeten
geven terwijl de beheersraden van de onderscheiden belangengroepen de zaak moe.
ten bekrachtigen. Zodra de nodige akkoor.
den er zijn zal de nieuwe maatschappij
opgericht worden met een beginkapitaal
van 5 miljard B. F. waarvan 20 % onmiddellijk zal worden gestort Het financiële
plan voorziet dat dit kapitaal later tot 9
miljard zal worden opgevoerd en dat een
deel van de investeringen zal worden gefinancierd door langlopende leningen toegestaan door parastatale organismen en
door private instellingen, in het kader van
de Belgische wetten van juli 1959, waarbij
maatregelen worden ingevoerd om de ekonomische expansie te bevorderen. In dit
verband waarschuwt « Vooruit n :
Het organisme Sidemar, dat het staalcomplex zal oprichten, heeft, zoals gemeld de E.G.K.S. (Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal) gevraagd haar
akkoord met de oprichting t e betuigea
We hopen, dat aldaar geen invloeden zul.
len werken om een toestemming te doen
weigeren en wij niet een herhaling zullen kennen van een vorig feit, waarbij een
Waals socialist zich tegen de vestiging van
zwaar-industrie in Vlaanderen heeft ver
z e t ! We verwittigen elkeen, dat we met
alle middelen zullen weten te reageren.
Mogen we vragen hoe het staat met de
toekenning van kredieten, door de openbare kredietinstellingen ?

«
Is het waar, dat bij een bespreking hiervan in de Beheerraad van één der Belgische
kredietinstellingen,
BEZWAREN
WEBDEN GEOPPERD VAN WAALSE
ZIJDE ?

(Lees door blz. 2)
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te St. Kwintens Lennik op 4 juni 1961 te 15 uur
EEN ZEGEDAG VOOR VLAANDEREN
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peuvoreii
FRANSKILJONSE
IMPERIALISTEN
I n haar nummer van 13 mei verdedig^t La Libre Belgique andermaal
de franstaligen in de Brusselse
randgemeenten. Volgens La Libre
djn die franstaligen zich werkelijlc
gaan vestigen in de randgemeenten
met gedachte daar de meerderheid
te vormen en zo die gemeenten te
verfransen.
Zij hebben dit recht volgens deze
krant op grond van de wet van
1932.
La Libre geeft dus openlijk toe
l a t de benaming « imperialistes
fransquillons », waarmee ze de spot
drijft, juist is. Dit imperialisme is
volgens h a a r normaal en gerechtvaardigd.
Wij wensen eens te meer duidelijk te antwoorden. De Vlamingen
in de gemeenten over de taalgrens
zijn vaak talrijker dan de franstaligen in de* Vlaamse gemeenten. Zij
genieten geen « onthaal ». Zij krijgen geen faciliteiten en geen Nederlandse scholen aangeboden. Welnu alle Belgen zijn gelijk voor de
wet. De franstaligen krijgen dat
dus ook niet. Als ze dit eens weten
zullen ze in Waalse dorpen gaan wonen Waarmee dan ook het Waals
ontvolkingsvraagstuk mede opgelost
wordt.
De taalgrens dient nu, eens en
voor goed vastgelegd. Dat is een
daad van patriotisme.
Want zo
wordt een groot twistpunt tussen
de nederlands- en franstallge Belgen blijvend opgelost.
Daarom dient de Libre, die de
naam wil hebben van goed Belgisch
gezinde krant, haar dwaling in te
zien en met ons te vechten voor een
goede c Belgische » oplossing.
En zo worden de franstaligen niet
verplicht de taal van Racine te ruilen voor die van Karel van Cauwelaert zoals de Libre schrijft. En we
voegen er aan toe : noch voor die
van Beulemans.

STUDENTENTAAL
De toon van M.G.R. in De Standaard is heel wat veranderd na de
verkiezingen (zelfs al sinds een p a a r
maand voor de verkiezingen). Toch
blijft hij soms storend aanmatigend. In de jongste « Kamerleden
en Senatoren » schreef hij weer
smalend over onze volksvertegenwoordigers, wanneer die het niet over
de enge Vlaamse probleemstelling
hadden. Dan zouden ze een taal
voeren die past op studentenvergaderingen maar niet in het parlement. Vooreerst zijn die studentenvergaderingen lang zo inhoudloos
niet als M.G.R. het wil laten uitschrijnen. En ten 2e als M.G.R. het
aUemaal zoveel beter weet moet hij
ook maar eens schrijven wat verkeerd gezegd werd en hoe het zou
moeten zijn. En als hij dat zelf niet
kan, mag hij zijn aanmatigende
toon laten varen. Want dan klinkt
die vals.

voegd voor gans de sektor van, de
wetenschappelijke
politiek
geen
daad ? Is de aanstelling van Leburton als coordinator van de sociale
politiek — met inbegrip van de gezinspolitiek — geen daad ? Wat zijn
dan wel daden ?

WAT NU, MR. COLLE 7
Een bericht heeft nu plots de
aandacht gevestigd op de Liberale
Vakbond. Dit anachronistisch verschijnsel, ook wel genoemd de firma Coile en Co, zal waarschijnlijk
niet zo heel lang meer bestaan.
Waar deze vakbond voor de oorlog
nog een betrekkelijk groot aantal
leden h a d is dit na de oorlog nooit
tot 50.000 meer geklommen. Zelfs
niet tot 40.000. De wettelijke vercisten om werklozen te mogen uitbetalen waren er dus niet. Maar
sinds de 2de w.o. waren de liberalen herhaaldelijk in de regering.
En het was vooral wijlen de h. Van
Glabbeke die ervoor zorgde dat de
Liberale Vakbond niet geheel ten
onder ging. De vakbond mocht
we'rklooosheidsvergoedingen uitkeren kwam in allerlei paritaire commissies. Naar men zegt viste dhr
Colle ondertussen naar een parlementair mandaat, wat hij niet
kreeg.
Tot vlak voor de verkiezingen was
er nog geen vuiltje aan de lucht en
nu komt plots dat bericht. De Liberale Partij is toch van vandaag op
morgen niet konservatief geworden!
Boze tongen beweren dat sinds de
dood van dhr Van Glabbeke er
steeds minder voorstanders zijn
van de formule CoUe. Die man
moet dat gewaar geworden hebben.
Men dwarsboomde hem in zijn streven naar een komfortabele kamerof senaatzetel. Is hij dat nu beu.
Diezelfde boze tongen beweren dat
Louis Major reeds een oogje heeft
getrokken en dat Colle en Co bezig
zijn voorbereidingen te treffen om
aan te sluiten bij het A.B.V.V., mits
een gunstige regeling... Men zegt
dat dit niet zo verwonderlijk zou
zijn want dat dhr Colle in de tijd
van de « Unie van h a n d - en geestesarbeiders » ook reeds bepaalde
transaktie voorstelde... Maar wellicht zijn dat alles maar geruchten...

ZONDEBOKKEN

Volgens de Volksgazet is Eyskens
kwaad omdat hij door de socialisten a b zondebok uitgemaakt werd.
Inderdaad speelt ook in de politiek
nog het verschijnsel van de epische
koncentratie. Maar dan gewoonlijk
averechts. Gewoonlijk gaat niet
alle lof n a a r een persoon, maar wel
alle kritiek.
Thans kreeg Eyskens zijn beurt.
Vroeger,
in
de
schoolstrijd,
was het CoUard, die de duivel was
op bokkepoten. Thans blijkt Collard een bezadig-de vent in vergelijking met de nieuwe duivel Renard.
De Volksgazet gaf de indruk zich
bij Eyskens te verontschuldigen over
DE DADEN
die
gekoncentreerde
aanvallen.
Hoofdredakteur Jos van Eynde zal
VAN DE REGERING
bij dit alles ook wel aan zichzelf geAFWACHTEN...
dacht hebben. I n de C.VJP.-pers
In « De Standaard » schrijft wordt hij voorgesteld als een domM.G.R. dat wij de daden van de re- me, bulderende polderbison. En volgering moeten afwachten alvorens gens zijn vrienden zou hij zeer onteen oordeel uit te spreken. Maar
wikkeld en gevoelig zijn, en daarondertussen toch maar de regering bij een bovenste beste kameraad.
s t e u n e n ! Wij zouden ALG.R. de
Wij willen graag iets goeds horen,
vraag willen stellen wat hij verstaat
door daden, is de benoeming van de ook van po'itieke tegenstanders.
Waal Hubert tot directeur-generaal Maar zo van Eynde werkelijk gevoel
dan $ifKK daad volgens hem ? Is de zou hebben, dan kunnen we toch
aanstelling van minister Larock als niet begrijpen hoe hij vorige week
uitsluitend verantwoordelijk en be- nog te keer ging tegen de Incivie••••••••••••••••••••••••••••••
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OPGEPAST
De tarieven voor ons blad die verleden week op bladzijde 2 werden meegedeeld zijn niet juist. Het moet als volgt zijn :
1 j a a r : 200 F - half jaar : 100 F - drie maanden : 55 F.

ken. Als men weet dat er tachtig
veroordeelden na 16 jaar nog steeds
in de Belgische gevangenlsen zitten, en tot wrakken werden, dan
zwijgt men. Ofwel heeft men geen
gevoel.

MISVERSTAND 7
« De Standaard » gaat koppig verder met in verband met de ondergeschikte pozitie van adjunkt-minister Van Elslande te schrijven
over « een misverstand ». Er is geen
de minste aanleiding om over een
misverstand te spreken, doch wél
over bewuste misleiding van de
Vlaamse openbare mening door De
Standaard en es. Het rijn rij die de
leugen verspreid hebben over de
twee gelijkwaardige ministers, dan
wanneer het koninklijk
besluit
waarbij de ministers benoemd werden ondubbelzinnig Larock als minister en Van Elslande als adjunktminister aanstelde. Dat mochten de
lezers van De Standaard echter niet
vernemen. In de Kamer heeft B.S.P.
voorzitter CoUard scherp geprotesteerd tegen de misleidende en valse
voorstdling door de Vlaamse C.V.P.pers gegeven en bevestigd dat volgens het akkoordt C.V.P.-B.S.P. alleen dh. Larock minister is Theo Lefèvre heeft dat niet durven tegenspreken. Niettemin duurt de misleiding voort, om de naïeve flamingante te paaien...

HET KABINET VAN
MINISTER CUSTERS
De gewezen vlaams-nationalist
Custers heeft het tot minister gebracht. Weliswaar maar minister
van tweede rang, onder de voogdij
van de Waalse socialist Leburton,
die ook gezinspolitiek onder zijn
supervisie krijgt, maar toch minister...
Een van van de eerste daden van
een nieuwe minister is de keuze van
zijn naaste medewerkers, de samenstelling van zijn kabinet.
Welnu minister Custers heeft ook
zijn kabinet samengesteld : kabinetschef is de Waal Wibail en adJunkt-kabinetschef de weerstander
en epurateur Spruyt.
In 1944 heeft deze heer Spruyt
zich bizonder hatelijk aangesteld
door de jacht op de Incivieken te
organizeren in het departement.
Gelukkig voor minister Custers dat
hij in 1944 niet af te rekenen gehad
heeft met een Spruyt, hij zou nu
geen minister zijn.
Deze keuze van rijn naaste medewerkers is kenschetsend voor de
geestesgesteldheid van een renegaat:
zoveel mogelijk waarborgen geven
dat hij «betrouwbaar» is en zijn
verleden vergeten heeft...

HET EINDE VAN DE
VLAAMSE KAMERGROEP
VAN DE O.V.P. 7
Na de verkiezingen is de Vlaamse
Kamergroep van de C.V.P. plotseling wakker geschoten en is ontzettend aktief geworden. Het bestuur
vergaderde alle dagen in het parlement. Pogingen om door de formateur ontvangen te worden mislukten
wel is waar, maar zij stelden toch
h u n eisen en van deze eisen zouden
zij deze keer geen voetbreed afwijken. Sedertdien is er een en a n der gebeurd... De voorzitter van de
Vlaamse Kamergroep, oud-minister
Van den Daele, werd immers door
gans de groep in de steek gelaten
en sloeg dan ook de deur dicht.
De vraag is of de Vlaamse Kamergroep dit beschamend avontuur zal
overleven en of er nog iemand met
enig gezag bereid zal gevonden
worden om voorzitter te worden...
Men begrijpt dat Tfaéo Lefèvre rich
niet in het minst stoort om de protesten en de eisen van dergelijke
lammelingen en zonder dralen de
Waal Hubert benoemd heeft tot
directeur-generaal... wat Eyskens
niet had willen doen.

GROOT SMALBEDRQF IN DE GENTSE
KAN&AIZONE
(Vervolc van biz. 1)
Dat we zulks onmogelijk kunnen
nemen en d a t we, als 't nodig blijkt,
n a a m en titel de heren zullen van
woord dienen, weze hier een kleine
wittiging.
Yle blijven zeer nauwgezet de gang
zaken volgen.

aanmet
antvervan

GESCHIKTE PLAATS
Het bedrijf zal opgericht worden op de
rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen tussen Terdonk en Zelzate. Reeds in
1930 kocht ARBED 255 ha. grond tussen
Stk Kruis-Winkel en Zelzd^te met h e t oog
op de mogelijke vestiging van een staalbedrijf. Het kwijnen van de Gentse haven
als gevolg van de nauwe sluis te Terneuzen was mede oorzaak van h e t uitstellen
der beslissing. Het akkoord met Nederland
omtrent de bouw van een nieuwe sluis te
Terneuzen heeft ongetwijfeld veel bijgedragen tot de huidige beslissing. Het staalcmnplex zelf zal 5 a 600 ha. nodig h e b .
ben.
NU GEEN T U D MEER VERLIEZEN
De snelle uitvoering van h e t projekt zal
natuorlijk voor een goed deel afhangen

van h e t tempo waarmee de infrastructurele
werken worden uitgevoerd De Industrieweg en de industriespoorweg Gent Zelzate
op de rechteroever dienen zo vlug mogelijk aangelegd. De verdere uitdieping en
verbreding van bet kanaal en vooral de
bouw van de nieuwe sluis dienen onverwijld aangepakt te worden.

Wij hopen dat In dit opzicht geen enkele tegenwerking, van waar dan ook, zal
ondervonden worden. Als alles naar wen*
verloopt zou naar verluidt einde 1964. begin 1965 met de produktie een aanvang
genomen worden.
Wij hopen uit gans ons h a r t dat dit
staalbedrijf er komt, en vlug, en wij hippen d a t het sterk mag bijdragen tot de
opslorping van de werkloosheid in OostVlaanderen en tot de verhoging vai. het
loonpeil van onze arbeiders.
Wij hopen tevens d a t het een Vlaams
bedrijf mag worden, van laag tot hoog,
met eerbied voor de mensen die hot tewerk stelt. Het grootkapitaal — en ook de
centrale overheid — hebben hier een unieke kans om konkreet te tonen of ze willen
rekening houden met de rechtva irdige
verzuchtingen van het Vlaamse volk.
Doen zij dit niet dan zullen in d > toe.
komst geen middelen ons te min zijn om
te nemen wat ons recht is.
M.H.

PARLEMENTAIRE

KRONIEK

Vorige week vergaderde alleen de Senaat.
Aangezien,
men
niet
terzeljdertijd
de
Jeugd én een senatorzelel
kan
hebben,
verlopen de debatten daar heel wat rustiger dan in de Kamer.
Onderbrekingen
tn de aard van de tussenkomsten,
die Jot
Van Eynde en Moulin regelmatig
in de
Kamer houden, kent men er niet.

Landbouw. Dr. Van Lecmputten was de
enige die over de « Vlaamse » hop sprak,
in plaats van over de « belgische » eii hij
was eveneens de enige, die de opmerking
maakte, dat h e t toch niet opging dat dit
specifieke rlaamse probleem behandeld
wordt door een nedcrlandsonkutidig minister.

Toch laat onze Jraktie niet op haar kop
zitten. Bij de bespreking van de regeringsverklaring kwam dr. liooseru
tussenbeide
met een opmerkelijke
redevoering en vorige week vroeg senator Diependaele
bij
hoogdringendheid
het woord om, op de
bescheiden
maar toch vinnige wijze, die
hem tiert, protest aan te tekenen
tegen
de benoeming door de eerse minister
van
de Heer Hubert — als derde waal I — tol
direkteur-generaal
van de
kanselarij.

Tot grool genoegen van de Volkiunje, die
deze aki ie in gang gesloken heelt, was et
geen enkele partij, die wou ol kon ten
achter blijven. Alhoewel we ons over h u n
intenties geen illusies moeten m a k e n . —
Was de Volksunie-frak lie yoltallig aanwezig, dan waren van de andere partijen
alleen de interpellanten achtergebleven.
Dus in totaal ( m e t de Minister en de
Voorzitter meegerekend) 13 m a n .
En was het niet volksvei-tegen\\<j<)idiger
D'Haeseleer, die acliteraf in de wandMgangeu op een geringschattend toontje
verklaarde : « H o t is toch geen nationaal
probleem; m a a r alleen m a a r een rcgionaJe
kwestie » P
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De Kamer die deze week bijeenkwam, begon veelbelovend mot ecu indrukwekkende inlerpellalie over de hoi>problemein.
Niet m i n d e r d a n 7 volksvertegenwoordigers vAn C.V.P., socialisten, liberalen en
Volksunie interpelleerdon de Minii^er van

dokter Herman. Le &>mpte,
plaatsvervangend volksvertegenwoordiger.

JANNEKE VERROKEN
Wij voelen een diep medelijden met J a n Verroken. Zijn positie wordt hoe langer doe dwazer. Hij wenst in de C.V.P. de rol
te spelen van de Vlaamse voorman, hij slaat telkens weer krijgshaftige en manmoedige taal aan, vooral wanneer het er op
aan komt te bewijzen dat de Volksunie overbodig is.
En wat is er nu weer gebeurd ? Terwijl oud-minister Gerard
Van den Daele radikaal zijn vertrouwen aan de regering geweigerd heeft, om Vlaamse motieven; terwijl in de senaat senator De Winter eveneens zijn vertrouwen geweigerd heeft, om
Vlaamse motieven, heeft Janneke Verroken gedwee als een
schaap nog maar eens het vertrouwen gestemd. Het is vervelend,
voor hem, voor de overige C.V.P.-flaminganten, voor « De Standaard » en es. Inderdaad : zijn Van den Daele en De Winter
onbetrouwbare extremisten, dwazerikken, stompzinnige negativisten ? Of hebben zij overschot van gelijk en zijn zij alleen
maar konsekwent in hun houding? Wie heeft zich weer eens
hopeloos belachelijk gemaakt : de flaminganten van de Vlaamse
parlementsgroepen van de C.V.P. die eens temeer door de knieën
gezakt zijn of de heren Van den Daele en De Winter ?
«De Standaard» vindt het dan nog wenselijk er de aandacht op te vestigen dat het hoofdzakelijk Waalse C.V.P.-ers zijn
die hun vertrouwen aan de regering geweigerd hebben. De
Vlaamse C.V.P.-ers hadden daartoe waarschijnlijk geen reden !
Ook niet nadat een van de eerste benoemingen door eerste
minister Lefèvre gedaan, een benoeming is waartegen « De Standaard » destijds zo lelijk te keer gegaan is dat Eyskens er voor
teruggeschrikt was ze tedoen : de Waal Hubert werd zo pas benoemd tot directeur-generaal bij de kanselarij van de eersteminister. Daarmee zijn de drie directeurs-generaal in de diensten van öe eerste minister alle drie Walen, allen eentalig Frans!
Dat is het taalevenwicht dat de franskiljon Theo Lefèvre belooft,
belofte waaraan wij zouden moeten geloof hechten.
Maar het is waar ook : er werden koptelefoons geïnstalleerd
in de vergaderzaal van de ministerraad en wanneer voortaan
een Vlaamse zonderling in de kabinetsraad de zeldzame moed
zou hebben Nederlands te spreken kan er onmiddellijk gezorgd
worden voor een vertaling in de officiële taal, het Frans. Ten
overstaan van dergelijke verovering, verrinken alle nog bestaande Vlaamse grieven in het niet...
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TIJD VOOR SALAZAR ?

ANGOLA: VIIF VOOR TWAALF
Het grote nieuws deze week Is wel de aankondiging van een
waarschijnlijke ontmoeting K.-K. in de eerste dagen van juni
te Wenen of elders. Wie de eerste stap naar deze ontmoeting
heeft gedaan Is nog niet duidelijk op het ogenblik dat we dH
schrijven. In ieder geval is het zo, dat beide partijen bij dez«
dlrekte top wel garen hopen te spinnen. Het is altijd de opvatting van dhr Kroesjtsjev geweest dat alleen kontakten op het
hoogste vlak de verhouding tussen Oost en West kunnen normalizeren. Wellicht denkt de Rus met enig heimwee terug aan de
historische tijden toen wijlen oom Joe zijn persoonlijke ontmoetingen met Roosevelt in evenveel Russische successen wlsl
om te zetten. Na de Camp-David-euforie en de Parijse Top-ontnuchtering onder Eisenhower heeft men te Moskou onmiddellijk verklaard, in de toekomst nieuwe ontmoetingen op het
hoogste vlak na te zullen streven. Kennedy van zijn kant bevestigde reeds gedurende zijn verkiezingskampanje dat hl] op
ieder ogenblijk bereid zou zijn de Russische leider te ontmoeten,
indien zulks hem nuttig en nodig zou lijken. De ontmoeting
komt in ieder geval op een gepast ogenblik : de tijden zijn rijp.
Alhoewel de toestand in Kongo nog verre van opgeklaard is,
vormt onze voormalige kolonie momenteel toch geen rechtstreeks wrijvingsvlak tussen de twee groten. Laos schijnt sind«
het begin van de Geneefse konferentie voorlopig ook als struikelblok uitgediend te hebben. Cuba ligt weer op het ijs. De
belde staatslieden zullen dus hun aandacht kunnen besteden
aan problemen met een algemener karakter.
Een dezer problemen blijft stellig de atoom-ontwapening.
Het lijkt er verdacht sterk op dat de ontwapeningskonferentie
«planmassig » is mislukt. Want ook inzake de atoom-ontwapening hebben de Russen steeds beweerd dat het probleem te belangrijk was om het toe te vertrouwen aan deskundigen op lager vlag. De grote hinderpaal terzake is momenteel de houding
der Fransen. De GauUe heeft op geen enkel ogenblik aanvaard
dat Frankrijk zou gebonden zijn door de overeenkomst betreffende het stopzetten der kernproefnemingen. Hij liet dus rustig
zijn knalpotten in de Sahara verder omhoog gaan. Daar de
ontmoeting K.-K. plaatsgrijpen zal dadelijk na de ontmoeting
Kennedy-De GauUe is het waarschijnlijk dat de Amerikaanse
prezident het atoomvraagstuk met de Franse staatsman zal bespreken en druk zal trachten uit te oefenen.
Kennedy zal nog een paar andere dingen aan De Gaulle's
verstand wensen te brengen. De belangrijkste bezoeker aan het
Witte Huis sinds de nieuwe prezident er woont was dhr Boerguiba; die er enkele dagen geleden zijn opwachting ging maken.
Boerguiba gaat door voor een gematigd, ruimdenkend politikus
met uitgesproken Westerse neigingen. Gewoonlijk onderdrukt
hij deze neigingen omdat hij in Tunis af te rekenen heeft met
een sterke neutrallstlsche stroming en met onverkapte simpat i t o voor het Oosten. Tijdens zijn bezoek aan Washington heeft
hij de Amerikaanse prezident ervan kunnen overtuigen dat de
V.S. op ruimere schaal belangloos hulp moeten verlenen aan
Noord-Afrika en dat het Westen best gediend is met een vlugge
oplos^ng van het Algerijnse vraagstuk. Kennedy, die in Afrika
één der sleutelpozities van de huidige wereldsituatie ziet, heeft
aan de verklaringen van de Tunezier de nodige aandacht geschonken en zal stellig niet nalaten tijdens zijn bezoek aan De
Gaulle ook aan te dringen op spoed Inzake Algerlè. De komende
weken brengen dus een verhoogde diplomatieke bedri^jvigheid
en het is waarschijnlijk dat enkele problemen die rijp zijn, thans
vlug zullen evolueren.
Een dezer vraagstukken is, zoals hierboven reeds gezegd,
Algecië. Algerijnen en Fransen gaan dus voorgoed te Evlan aan
de tafel zitten en de uitkomst lijkt nauwelijks twijfelachtig. Een
andere vraag is, hoe de rezultaten van deze konferentie zullen
kunnen opgedrongen worden aan het miljoen Algerijnse Fransen, aan de plastiekleggers en aan de samenzweerders van de
O.A.S.
Vooraleer Kennedy op reis is gegaan, bracht hij gauw nog
wat orde in de Zuid-Amerikaanse zaken. De Amerikaanse prezident schijnt de Cubaanse les wel degelijk ter harte te zullen
nemen. Er zijn vooreerst de berichten als zou C.I.A.-diktator
Allan Dulles de woestijn ingestuurd worden. Er is vervolgens het
bericht van de twee miljèird dollar-lening aan Brazilië en het
13 mlljoen-dollar-krediet aan Bollvië.
Kennedy blijkt dan tenslotte dus toch niet zo'n slechte
leerling te zijn. Wellicht dankt hij dat aan zijn oude professoren
uit Harvard die in de New York Times een volledige pagina afhuurden om hun oud-leerling er op te wijzen dat de baardige
rebel in Havana best bestreden wordt met dollarhulp aan de
Zuid-Amerikaanse noodgebieden.
Alleszins een niet onaardig succes voor de professoren en
voor de ongeschoren man op het suikereiland.
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Tot voor korte tijd leek het ot Portugal zou ontsnappen aan de stormwind die
sinds enkele Jaren 6ver d« wereld waait.
Het regime bleef er vastgeroest In de éénmaal verworven stellingen; het koloniaal
bezit was <Hiaangetast en nergens was er
enig teken dat op een spoedige verandering wees. Wie echter terugdenkt aan de
wervelvlnd die tussen Januari 19S9 en Juni 1960 over de Belgische kolonie trok,
beseft meteen dat veranderingen in h«t
Afrikaans koloniaal bezit vlug en grondig
ilJn.
Het probleem Portugal werd voor het
onontkoombaar gesteld enkele maanden
geleden, door de piratenatreek van kapitein Galvao op de « Santa Maria ». Tot
op dat ogenblik was Galvao praktisch een
onbekende; alleen enkele Ingewijden en
specialisten kenden zijn rapport over het
Portugees koloniaal (>eJeid in Angola, waar
Galvao een hoge funkUe had bekleed. Dit
rapport, geschreven In 1947, betekende
trouwens de definitieve breuk tussen de
latere kaper en het regime-Salazar; het
kostte zijn auteur een paar Jaar gevangenis.
Salazar heeft zich steeds op het stand,
punt gesteld dat Portugal geen « koloniën » heeft, doch wel « overzeese gebiedsdelen ». De inwoners van die « overzese gebiedsdelen » zijn Portugezen « k
part entière » — een fiktie die ook eL
ders werd opgehouden doch onhoudbaar
is gebleken.
Met de rechten van de overzese Portugezen is het echter eigenaardig gesteld.
In Angola zijn de toestanden thans nauwelijks beter dan gedurende de drie eeuwen dat de Portugezen vanuit dit land
een bloelende slavenhandel op Amerika
dreven; de enige merkbare verandering is,
dat ^e neger vandaag niet meer overzee
wordt gevoerd voor zijn slavenwerk. Handel in zwarte mankracht is nog steeds een
lonend bedrijf in het Portugese Angola t
sinds de laatste uereldoorlog leverde de
kolonie zowat 140.000 arbeiders aan de
Zuid Afrikaanse en Rhodesiaanse mijnen.
De/p « uitgevoerde » arbeiders, die aan de
Portugezen een T.'iO F rekruteringstaks peil
hoofd opbrengen, zijn dan nog in zekere
zin he\ oorrecAten. De arbeidsvoonraar.
den. de sociale on hvgiéni<irhe voorzieningen bil de grote mtJnmaats<happHen in
het Zuiden voldoen tenminste aan de ele.
mentaire eisen terzake. In Angoüa zelf is
de toestand voor de zwarte arbeider m-nsonterend. FVuwen slavenhandel hebben
de Portugezen ervan overtuigd dat de inboorling een soort werkvee is. dat op ieder ogenblik naar iedere willekeurige taak
kan worden gedreven. Het rapport Gal.
vao is daarover buitengewoon leerzaam !
« Ten tiide van de slavemil beschouwde
de slavendrijver ziin slaven als kapitaal;
hij h^d er alle belang bil dat dit kapl. taal werd behouden en zorgde dus voor
de gezondheid en de werkkracht van zijn
slaven. Vandaag wordt de Inboorling niet
meer gekocht, maar doodeenvoudig gehuurd van het goevemement. Het gaat de
huurder niet aan of zHn inbooriingen
riek worden en sterven; het komt er
slerhts op aan dat ze. zolang ze leven,
aan het werk blijven. Het volstaat, een
nieuwe aanvraag aan het bestuur te richten o-n vervan£ring<acrachten te krijgen
voor de overleden of werkonbekwame Inlanders ».
Het zijn deze 400.000 <( contratados »,
« verplichte arbeiders ». die thans in Angola het vuur aan de lont hebben gestoken. Hun opstand begon op 15 maart in
de koffieplantage « Primavera », In de
omgeving van San Salvador do Congo.
Sindsdien Is de brand uitgesiaan over
heel de provincie Kongo, naar Malanga,
Nova Lisboa en Loeanda. Honderden Europeanen werden gedood. De Portugese
vergelding op haar beurt was uitzonderlijk hard : tientallen dorpen werden met
de grond geliik gemaakt door napalmbombardementen, duizenden i< rebellen «
werden terechtgesteld of in gevecht gedood, ganse stammen werden uitgeroeid.
Zelfs wanneer de Portugezen er thans
in slagen, de opstand In Angola bloedig
te onderdrukken, dan nog zal hun pozitle op betrekkelijk korte termijn onhoudbaar blijken. Het uurwerk kan nu éénmaal niet worden teruggezet : de wind
van onafhankelijkheid die over Afrika

Tieef Kaiitt, Schild en ZwBord van Vlmndefen!

waalt, moest ook in Angola het stof doen
opgaan. Een kolonialisme dat, na eeuwen
beheer, er nog steeds niet is In geslaagd
tnlandae kaders t« vormen, moet noodgedwongen spoedig verdwijnen. Het i« wel
interessant hier even te onderstrepen dat
d« enige inlander die ooit aan een Portugese universiteit heeft gestudeerd, zulks
t« danken had aan het feit dat hij in een
loterij het groot lot had gewonnen.

De beste nummers in de loterij zijn echter alle reeds uitgekomen. Voor het hoog
spel dat Salazar thans In Angola speelt,
is het te laat. En het valt te voorzien dat,
wanneer hij zich vastklampt aan het
wrakhout van de Portugese macht in
Afrika, hij ook de macht In het Europese
Portugal tal verliezen.

BINNENLANDSE SPIEGEL
Nadat de regering Lefèvre In de Kamer het vertrouwen
had gekregen, heeft men zich links en rechts vermeid in het
maken van een aardig rekensommetje. De volksvertegenwoordigers die « ja > stemden, waren ten getale van 147, waaronder
78 socialisten. De 55 Vlaamse C.V.P.-€rs die him stem aan de
koalltie gaven, lieten bij monde van dhr Verroken uitdrukkelijk verklaren dat zulks gebeurde « onder (het gebruikelijk
N. T. d. R.) voorbehoud .». Zodat uiteindelijk slechts 14 christendemokraten volmondig en volkomen hun vertrouwen aan
de ex-voorzitter van de C.V.P. hebben gegeven.
Alhoewel het rekensommetje niet helemaal zuiver op de
graat is. illustreert het wel zeer duidelijk de hopeloze verdeeldheid die sinds 26 maart in de C.V.P. heerst. Maar niet alleen
In de C.V.P. werden er brokken gemaakt. De socialistische vertegenwoordiging heeft als één man haar vertrouwen aan de
regering geschonken. Deze eenheid-zonder-barst Is echter maar
schijn; in Wallonië knaagt de niet-parlementaire vleugel van
Renard en zijn M.P.W. verder aan de B S.P.-stelllngen. Ook de
liberalen hebben hun moeilijkheden. De blauwe sindlkaten
hebben openlijk vla de pers aan de partijleiding verweten dat
ze een te konservatieve koers vaart, de slndikalisten weigeren
dan 0 0 ^ aan het normale partij leven deel te nemen tot nader
order. Zo heeft 26 maart in de partijen toch grotere Verwoestingen aangericht dan de — betrekkelijk gering* — verschuiving van de cijfers zou laten vermoeden.
De grootste verwoesJ4ngen werden na*UurHj¥'^al6ifeericht
door de Volksunie ?n> het is de C.V.P. die meent, hiervan het
gelag te betalen en die VTeesi;'\h'^ë''tM^Mi
i'o^'^eim
aangevreten te worden aan haar Vlaamse vleugel. Een der eerste
bekommernissen van dhr Lefèvre is dan ook geweest, de Volksunie-bedreiging eens en voor goed uit te schakelen ! Hij zette
Kijn offensief in nog voor zijn regering was gevormd'en beweerde zonder verpinken, de definitieve oplossing van de VlaamsWaalse problemen te zullen brengen.
Nu is de Gentse franskiljon een uitgesproken neophlet
Inzake Vlaamse problematiek. Nadat hij in zijn regeringsverklaring, onder druk van de Vlaams-natlonale bedreiging, enkele onhoudbare unitaristlsche stellingen had prijsgegeven,
was hij aan het einde van zijn neo-flamingantisch latijn en
sindsdien heeft hij reeds herhaaldelijk In de meest verschillende omstandigheden blijk gegeven van een volslagen onbegrip t.o.v. wat de Vlaamse gemeenschap in werkelijkheid beweegt.
Een eerste flater van belang was de benoeming van een
eentalige Waal aan het hoofd van zijn kanselarij diensten. Naast
deze flater zijn er enkele verklaringen van de eerste-mlnister en
als het waar is que Ie ton fait la musique, dan wordt het in de
komende maanden besUst een flamingantisch scherzo. Er is allereerst de minachtende toon waarmee dhr Lefèvre tijdens het
debat in de Kamer sprak over de Antwerpse universiteit Men
moet wel volkomen bulten de Vlaamse werkelijkheid leven om
op dergelijke wijze te handelen over een probleem dat de Vlamingen van aPe strekking zo nauw aan het h a r t ligt.
De eerste-mlnister zelf schijnt trouwens te begrijpen dat
hij totaal buiten de Vlaamse gemeenschap leeft alleen zo is
het te verklaren dat hij in iets minder dan een week tweemaal
publiek zijn ongenoegen er over uitdrukte dat men hem wel eens
een < geografische Vlaming > heeft genoemd. Om het in de taal
van zijn lievelingsauteur te zeggen : < ce n'est que la vérité qui
blesse > ! En dan is er tenslotte de kapitale blunder geweest op
het zgn. « krizls-banket », een lunch die door de journalisten
traditioneel aan de nieuwe eerste-ministers wordt aangeboden
Bij de koffie wist dhr Lefèvre te vertellen dat de oplossing van
het probleem-Brussel moest gezocht worden in het uitbreiden
van de * individuele tweetaligheid >. Nog eens : men moet in
Vlaanderen werkelijk zo vreemd zijn als een Marsiaan om niet
te weten dat die < individuele tweetaligheid > sinds altijd het
grote wapen van de eentalige Walen en Beulemansen is geweest.
Terwijl op Buitenlandse Zaken bij de eerste bevordering onder de nieuwe regering 9 franssprekenden tegenover 4 Vlamingen van 3de naar 2de kategorie schoven, terwijl in de Senaat
het Justitie-debat kalmptjes voortkabbelde, terwijl het hopboeren-offensief der Volksunie in de Kamer met succes bekroond werd, wordt achter de schermen een hard gevecht geleverd rond de oprichting van het Sidemar-staalkompleks lans;sheen het Kanaal Gent-Temeuzen. Eens te meer zijn Waalse
kringen in het offensief gegaan om de vestiging van dit miljarden-bedrijf In Vlaanderen te verhinderen.
Andere Walen, samen met vertegenwoordigers van de
Vlaamse kultuurverenigingen, publiceerden te Brussel een
Waals-Vlaamse federalistisch manifest. Want ondanks de Theologische afleldingsmanoeuvers bUjft het federalisme aan de orde van de dag.
Wat dhr Craeybeckx niet belet heeft te Rotterdam te gaan
vertellen dat de Waals-Vlaamse samenleving in de unitaire
staat een voorbeeld is voor de Europese integratie. Na de hoeveelste Heinekens was dat, Lode ?
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stuk van de tewerkstelling. En ik
heb steeds betreurd dat de regering
en de Staat tekort geschoten zijn
aan hun plicht tegenover de gemeenschap, want het is naar mijn
opvatting een plicht tegenover de
gemeenschap ervoor te zorgen werkgelegenheid, arbeid aan de mensen
te verschaffen.

Van der Elsl in de Kamer

Konoré gepluimd lol een
raar gezicht treiclcen..
DE FINANCIËLE TOESTAND.
Iedereen weet hoe hachelijk en
ongezond de financiële toestand is
waarin de Staat zich bevindt.
Ongelukkig is de uitleg van de regering over de maatregelen die zij
zinnens is te nemen zeer vaag en
zeer kort.
Het is gemakkelijk te verklaren
dat de fiskale ontvangsten alle uitgaven van de gewone begroting zullen moeten dekken. Maar hoe ?
Door de uitgaven te besnoeien ?
Er wordt daar zeer weinig over gezegd, te weinig. Het zou b.v. interessant zijn te vernemen hoeveel de regering zal besnoeien op de begroting
voor landsverdediging. Daarover
echler geen woord...
Door de uitgaven te besnoeien ?
Daar zal het op neerkomen.
Ik denk dat Honoré gepluimd een
aardige snuit zal trekken wanneer
hij zijn aanslagbiljet zal ontvangen,
getekend niet Eyskens-Van Houtte,
maar Dequae-Thielemans.
Maar het is waar ook dat de regering haar toevlucht gaat nemen
tot de faciliteitsoplossing van de
verhoging van de onrechtstreekse
belastingen ! De door de socialisten
zo scherp bestreden en als sociaalonrechtvaardig bekampte onrechtstreekse belastingen !!! Verhoging
van de onrechtstreekse belastingen
die onvermijdelijk voor gevolg heeft
prijsstijgingen en verminderingen
van de koopkracht der lonen.

Vanaf

De h. Van der Eist : Ik zeg dus dat
Is volmondig toejuich waar de regering de bedoeling te kennen geeft
een aktieve overheidspoUtlek te voeren. Deze politiek moet er op gericht
zijn de investeringen aan te moedigen, maar de Staat moet zo nodig
nog verder gaan. Wanneer het privaat initiatief tekort schiet dan is
het aan de Staat van zelf initiatieven te nemen en wij moeten daarvoor niet terugschrikken. Men heeft
dat ook In Nederland gedaan. Ook
daar heeft de Staat rechtstreeks geïnvesteerd in bedrijven en zelf bedrijven opgericht. Ik moet hier
evenwel een groot voorbehoud m a ken : de achterultstelling van de
Vlaamse gewesten is een ifeit.
vervolg in ons eerstkomend nummer

Mijnheer de Eerste Minister, uw
regeringsverklaring handelt ook over
ekonomische expansie. Dat is uitstekend. Ik heb hier herhaaldelijk
gewezen op de noodzakelijkheid van
een actieve overheidspoUtlek. Ik
heb herhaaldelijk verwezen naar
hetgeen In Nederland en In andere
landen werd verwezenlijkt op het

Uit « De Rode Vaan » van 11 mei 11.
la/,en we onder dit opschrift :

'

België moet het zonder voorbehoud door
allen geliefde vaderland blijven, waar Walen en Vlamingen zich thuis voelen en deselfde mogelijkheden tot ontplooiing vinden.

Zoekt U «en
Vlaams Varzakaringtmakalaar
In hat BruiiaUa 7

MORGEN GAAT HET BETER

« Er Is een alinea in de regeringsverklaring van de heer Lcfèvre, die helemaal
anders luidt naargelang men de nederlandse of de Franse tekst voor ogen heeft
Letterlijk vertaald luidt de Franse tekst :

>'
•
•

BOB MAES

I»

A. Faldhaimttraat 20, Z A V E N T E M

^'

Tél.

i'

: 20.18.59

'
Alia verzakeringstakkan,
alia maatschappijan,
voordeliga tarieven an
afdoende hulp bij ongevallen.

43 Stedenbouwstraat
GANSHOREN - BRUSSEL
Vraag ons bezoek.

De h. Deconinck : Dat Is zeer juist.

EKONOMISCHE EXPANTIE.

•

ZONDER KOSTEN

De h. Van der Eist : Maar gij spreekt
niet over de bedrijven die werden
gesloten en de afgeschafte werkgelegenheden.

Wij weten wat « tijdelijk » in België betekent. Maar erger is : indien
de prijzen stijgen, hoe zult gij ze dan
opnieuw doen dalen ? Dat is een ander probleem. De prijsstijging zal
niet tijdelijk zijn.

wandt U tot

3,75 %

De h. Posson : De vorige regering
heeft veel gedaan. Zi] heeft 31.000
nieuwe werkgelegenheden geschapen.

Mijne heren, ik weet het, deze regering evenals de vorige, kondigt
aan dat de verhoging slechts tijdelijk zal zijn. Ik herinner U aan het
spotgelach dat is opgegaan bij de
leden van de B.S.P. toen de beren
Eyskens en Van Houtte hier aankondigden dat de verhoging slechts
tijdelijk zou zijn.

•

F GELD

De h. Van der Eist : De vorige regering heeft veel beloofd, maar de
resultaten zijn mager.

Het is naar mijn mening veel belangrijker de koopkracht van de lonen te handhaven dan een verhoging door te voeren van wedden,
lonen en pensioenen. Ik geloof dat
de loontrekkenden en de gepensioneerden, alsook de kleine renteniers,
veel meer gediend zijn wanneer
wordt gewaakt over de koopkracht
van het geld dan wanneer eventuele
prijstijgingen moeten achterna gelopen worden met een verhoging
van de lonen, wedden en pensioenen.

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

NIEUWBOUW
AANKOOPHUIZEN
OP ONROEREND

De h .Posson : Dat heeft de vorige
regering gedaan.

•

Schuimrubbermatrassen

Maar In het Nederlands klinkt het als
volgt :
Wij willen van België het vaderland
maken dat wij allen zonder voorbehoud
kunnen liefhebben, waar Vlamingen en
Walen zich volledig thuis voelen en gelijke mogelijkheden tot ontplooiing vinden.
Voor de Walen Is h e t parool : « So
schön wie heut', so must es bleiben ».
Voor de Vlamingen Is het dus : « Morgen gaat h e t beter, beter, beter »...
Wij bekennen graag dat we h e t deze
m a a l niet beter kunnen schrijven d a n
« De Rode Vaan ». We stippen hierbij
eveneens aan dat « D e Rode Vaan » een
zakelijk verslag gaf ovex onae perskonferentie betreffende de hopteelt en dat z*
ons en onze besluiten voor een flink stuk
bijtrad.

NAAR DE VLAAMSE DA6
TE ST KWINTENS-IEHNIK
AALST
Br vertrekt op 4 juni een autobus naar
de Vlaams-nationale Landdag te Eizerlngen.
Plaatsen kunnen van n u af a a n oeaproken worden blJ de propagandisten of telefonisch op at 217.66 van het sekretartaat.
Reiskosten : 50 P. Nadere Inlichtingen in
h e t volgend blad.

BRABANT
3de VLAAMSE LANDDAG
WERKVERGADERING
De ingekomen
t)erichten
voorspellen
een overweldigende opkomst voor d* 3de
Vlaamse Federale Landdag te Sint-Kwlntens-Lennlk
Ook dit jaar wordt beroep gedaan op
zoveel mogelijk helpers en helpsters, opdat alle diensten (verkoop, verkeer, orde,
propaganda) zo degelijk mogelijk zouden
werken
Een werkvergadering wordt door h e t inrichtend komltee belegd, met het doel
het verdelai der taken tot in de puntjes
uit te werken, op VRIJDAG 26 MEI 1961
om 19 uur 30.
IN HET LOKAAL WALTRA - Arduinkaai (links van de K.V.S. in de Lakenstraat) BRUSSEL.
Wie wenst mee te werken wordt aldaar
dringend verwacht.

KORTRIJK
Wij nodigen al onze leden en simpatisanten uit, op 4 juni dee! te nemen a a n
de 3de Vlaamse Federale Landdag.
Reeds verleden jaar reisden tal van
vrienden naar St. Kwintens Lennik. Dit
j a a r wordt het een nog prachtiger sukses.
Het moet immers blijken dat o<* h e t
Kortrijksj kan bijdragMi tot het welslagen van Vlaanderens en meteen de Volksunie's zegedag. Kamex-aden reist mee !
Vertrekuren :
Menen 9 u.; Wevelgerïi 9 u. 10; Lauwe
9 u. 20; Marke 9 u. 30; Kortrijk 9 u. 40;
Bellegem 9 u. 50; Anzegem 10 u. 15.
Rpisonkosten : 65 F.
Inschrijvingen :
Menen : Rik Sohier, Pontneufstraat 21;
Wevelgem : Jules Gadeyne, G. Gezellesti-aat 14;
Lauwe : Deconinck « Pen,huis », Schools'raat;
Kortrijk : « Stadskelder », Leiestraat 2;
« Vlaams Huis », Groeningestraat;
Bellegem : Pernand Duthoit, Nieuwstraat;
Ani'jegem ; Jos DelX)sschere, Plaat-s:
Beveren Lsie : Jules Desmedt, Paanderstraat 35.

GENT
In karavaan trekken we op 4 juli n a a r
Eizeringen.
We roepen langs deze weg al onas deelnemers van de verkiezingstochten op om
ook op 4 juli onze rangen a a n te vullen.
Vertrek a a n de Roeland om 13 u u i stipt,
vorming der karavaan 12 uur 45. Autobussen worden eveneens van uit Gent
vertrekkende ingelegd, men schrijft liefst
zo .spoedig mogelijk in bij Guido Dekeyzer,
Onderbergen 1, of in lokaal Roeland, Korte Kruissfr. 3, Gent. Prijs 60 F.
Blijf jong !
Elke dinsdag van 20 tot 22 uur fcumoefeningen in schouwburg Roeland, alwaar naast gezanvsnlijke oe.eningen ook
« judo, lx)ksen en schermen » aangeleerd
worden.

ONS DOEL : Gezond denkende en handelende mannen te vormen.
Voetbalclub Roeland geeft gelegenheid
aan sport in open lucht.
De meest dynamische onder u, sluiten
aan bij de V.M.O.

LIMBURG
Op zondag 4 juni a.s. ter gelegenheid
van de 3de Vlaamse Federale Landdag 'u
Eizeringen in Vlaams Brabant richt d«
provincie Limburg een autokaravaan in.
Deze karavaan moet een bevestiging worden van onze klesoverwlnnlng.
ledereen die kan deelnemen heizij met
een persoonlijke wagen hetzij met de auto.
bu."! gelieve zich te laten inschrijven bl]
zijn plaatselijke kern of bij een der volgende adressen en dit voor 27 mei a s . :
Jacobs Jozef, St. Hulsertusstraat 44 H a »
selt; Schevemels Jan, Wouterssta-aat 42
Hasselt; Jeurissen Alfons, Weierstraat 3
Zonhoven; Robert Hendriks, weg naar Aa
25 Genk; Degraeve Joris, leraar, Niel bij
As; Oolemont Luc, Kommelo 10 Beringen;
Vict Sneyers, Molenveld 14 Beringen;
HeylJgen Marcel, Sportlaan 6 Koersel; Co
lemont Clem, Diestweg 452 Nieuwerkerken;
s'Heren Eugeen, Greven.smolenweg 14 Sfc.
Truiden; Cïollas Berti, Hanesteeg Eigenbilzen; Peremans R?ne, Schalbroek 108
LuRMiwn.
Deelnemingskosten voor de autobus :
110 F (indien minimum 35 deelnemers).
Het uur van vertrek dat rond h e t
middaguur zal liegen wordt later meegedeeld.
Verdere gegevens over verzamelpunt»
versiering wagens enz. zullen aan de plaatselijke kernen verstrekt worden.
0.0.

LIER
Deelneming aan de landdag op 4 juni,
prijs 50 F per persoon. Inschrijven bij 1
LIER : Bouwens Edgarc. Eeuwfeestlaan,
tel. 70.11.52; Maes Remi, St. Gummarusstraat 5.
NIJLEN : Van Dessel Lode, Zandvekeavelden 8, tel. 70.82.76.
BERLAAR : Luyten Walter, Dorp 41,
tei. 70.60.88.
HEIST O/D BERG : Hermans Jozef,
Biekorl'straat 3.
BROECHEM : Vleminckx Staf, Molenweg 34, tel. 29.53.98.

LEUVEN
Zondag 4 juni 1961 - Landdag.
, Axrondissemeiit Leuven moet flink V6S.
tegenwoordigd zijn op de landdag.
Daarom rijdt ledereen mede met oozs
bussen. Vertrek aan het Gerechtshof t»
12 u. 45. Prijs 50 F. Dringend Inschi-ijven
in ons lokaai « Crlstal » of bij « PaUleter » ten laatste op 28 m^i.
Wie met eigen wagen rijdt wordt vrlen^
delijk verzocht a a n te sluiten om In ka»
ravaan te rijden.

MECHELEN
Niemand vergete de uiterst belangrijke
datum : 2 juni, 3de Vlaams-nationale landdag te Sint-Kwintens-Lennik
Alle autobezitters uit het an'ondissemejit
verzamelen die dag te Mechelen, WoUem a r k t om 10 uur. Liefhebbers die over
geen vo?rtuig beschikken zullen gemakkelijk een plaa'sje vinden in een van de tstlrijke wagens.

met
Gabreveteerda bedekkinslagan
(Brevet ^ 529768)

Ressortmatrassen
met Gebreveteerda karkasten
(Brevet if 512767)

Cevfatieerde bedspreien

Wollen dekens
?ELE

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.
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HOOGSTRAAT 15a en 17
ANTWERPEN
Slaapkamers - Eetkamers — Salons
T. V.
Wasmachines
Casvuren - Kinderwagens — Stoven

1
1
|

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

|
|

Kontant — Krediet

1

i
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR
I
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A. JEÜRISSEN-GLOOSTERMANS en ZONEN
KV.aA. Z O N H O V E N TEL. i32.«
ROLLUIKEN - ZONNCTENTEN - ROLHEKKEN ^ SCHUIFHEKICEN . TERRA5MEUBELEM
EVENWICHTIG WENTELENDE GARAQEPOORTEN - VENETIAANSE BLINDEN "SOMBRILLA-FLEXTUINPARA50LS - ALLIS VOOR AFSLUiTlNQ EN ZONNEWERING. - KAM PEERTENTEN

OE VOLKSUNIE - N' 20 - 20 MEI t9«1

*5
KASTERLEE

ANTWERPEN
Met deze roepen wlJ alle kameraden uit
het Antwerpse op om zo haast mogelijk
onze rangen te veorvoegen Het is voldoende een kaartje te schrijven aan ons
afdellngssekretariaat p a Karel Van Marcke Mechelse steenweg 32 Antwerpen. Dit
seluetariaat Is veider open voor het publiek elke dinsdagavond vanaf 19 u. 30
Kunst en ontsp>anningskrlng Tijl verzoekt alle geïnteresseerden voor de volgende aktivlteiten • zang, toneel, sport;
zich zohaast mogelijk aan te melden hetzij
op het afdellngssekretanaat hetzij op vod.
gend adres : St Jansvliet 16, tel 33 30 76
V.M.O.
Op 21 mei (Pinksteren) ter gelegenheid
der bierfe€st«n te Oostmalle, optreden der
muziekkapel te Oost- en te Westmalle
Samenkomst der leden van het muziekkorps aan de Nieuwe Camot te Antwerpen om 15 uur stipt Vertrek om 15 u 30
stipt Gelieve zo veel mogelijk met eigen
vervoer aanwezig te zijn, daar en anders
plaatsgebrek zal zijn
Wil nemen deel aan de bierfeesten.
Wij nodigen al onze simpatisanten van
hel Antwerpse uit. zoveel nu^elljk samen
met ons aan deze feesten deel te nemen.
Diegenen die mee willen verzamelen eveneens aan de Nieuwe C a m o t te 15 uur
GEBOORTE
In het gezin van onze Ijverige piropagandlst Prans Gevers Hartmaim, werd
een tweede kindje geboren dat Ingrid gekerstend werd Vanwege de V M O leiding
en alle propagandisten een hartelijke gelukwens
KONTAKTCHTB
De Kontaktklub voor de provmcue Antwerpen, die ledere vrijdag samenkomt,
heeft een voorlopig bestuur samengesteld
als volgt : advokaat en gemeenteraadslid
Hugo Schiltz (voorzitter), Karel Dillen
ondervoorzitter), Rudi Van der Paal (sokretaris), gemeenteraadslid Juul
Dillen
(penningmeester), lic Dirk Stappaerts, dr.
]ur Jo Belmans, ir. Oskar Renard
Het voorlopig sekretarlaat is gevestigd
bij Rudi Van der Paal. Lange Gasthuisstraat. 16, Antwerpen (tel 83 85 65).
PBOVINCIAAL KOMITEE
Op donderdag, 18 mei (O H. Hemelvaart)
vergaderde het provinciaaj komltee-Antwerpen onder voorzitterschap van Rudl
Van der Paal provinciaal voorzitter
Het komitee besprak de aanstelling van
Wim Maes tot provmciaal sekretaris, en
stelde een dagehjks bestuur aan. bestaande uit a . Van der Paal, Drs. Wim J a n s sen, Wun Maes, Ward Rolus en schepen
H Paelmckx In het uitgebreid komitee
werden opgenomen • Bernard Stappaerts
(voorzitter
Antwerpen stad),
Murrath
(verslaggever),
volksvertegenwoordiger»
van der Eist en Mattheyssens senator Dr.
Roo<iens. de provmcieraadsleden Kunnen,
Sels, CJeuppens; Slosse, Herman Bosman»,
Piet Vereecken, accountant A Ouyper»,
bc Luyten, ir. Oskar Renard, Jos van
B-aggen, Domlen Nijs, Pol Venken, K
Dil'en.

W i * In LEUVEN
I d« BIERKELDER nUt bezocht,
)
w i t in LEUVEN niat

I Oude M a r k t 2 2
U enz*

bicrkeidar

•

) Alg«meen agartt voor Belgi* .

ABTS
STEENWEG

OP

TIENEN, 94
KORBEEK-LO

Ambtswege werden op)genamen Toon van
Overstraeten en Staf de Lie
Alle leden van het komitee kregen ean
vaat omlijnde taak.
De voorzitter kondigde aan dat « Strijd »
opnieuw maandelijks zou verschijnen, wat
Intussen reeds geschied Is Het komitee
besprak verder de organisatie van de overwinningsmeetmg, de Kontaktklub, de orgsuiisatie van de pirovmcie, de nationale
betogmg van 2 juli, de financiële mobilisatie. de organisatie van het dienstbetoon, de autokaravaan naar de Landdag
van 4 Juni. het avondfeest dat plaats heeft
onmiddellijk na het zangfeest, enz
Verder werd lezing gegeven van verschillende ingezonden brieven
uitgaande van
mandatarissen en afdelingen
Het provinciaal komitee is gevestigd bij
Wim Maes, Lantaamhofstraat, 28, Borgerhout (tel 39 92 06)

BILZEN
Eigenbilzen hield smds de Jongste verkiezingen redes een drietal voorUchtings.
vergaderingen voor een volle zaal
Te Bilzen had de nationale sekretans
Wim Janssen voeling met enkele Jongeren, die hier de Volksunie werk ing zullen
opnemen Een 50 tal nieuwe abonnees te
Bilzen de eerstvolgende weken is de eerste taak die deze Jongeren zich te BUsen
gesteld hebben

BISSEGEM
GEBOORTE
Te Bissegem werd bij het gezin (3aatelein-Messely op 12 mei Jl e-^n dochtertje
geboren dat Haimelore werd genoemd De
Volksunie biedt haar hartelijkste wensen
aan

BORGERHOUT
Het afdelmgsbestuux van Borgerhout
heeft eraan gehecht de overwinning van
26 m a a r t te vieren door het inrichten van
een gezellig samenzijn, d a t plaats vond op
6 mei m ons lokaal te Borgerhout Het
werd bijgewoond door • volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens, provincieraadsleaen Ward Rolus, Benoit Oeuppens
en Hippollet Paelinckx De kunstzangeres
Maria Michel en de gekende Vlaamse zanger Walter 't Jolljn luisterden de avond
op
Gemeenteraadslid Juui Dillen bood onze
vriend Rik Van Oamp een bo?k aan als
blijk van waardering voor de bereidwilligheid waarmee hiJ zijn wonmg ter beschik,
king stelde van onze propagandaploegen,
tevens werden alle V M O leden verzocht
dit gebaar te aanzien als een bUjk van
erkentelijkheid voor het werk d a t ziJ belangloos hehben geleverd

Wie de reis wü meemaken per autokar,
gelieven zich vanaf heden reeds kenbaar
te maken bij onze propagandisten

PROPAQANDATOCHTEN

BRUSSEL

KOERSEL

Op zondag 28 mei om 8 u 45 moeten
er ook prop>agandlsten aanwezig zijn uit
andere hoeken van het arrondissement.
Vertrek aan de Vlaamse Schouwburg
Voor meer inlichtingen, telefoneer :
S3 13 30 of SQhriJf n a a r : M VAN DAMME,,
A Lambiottesitraat 133, Brussel 3.

De afdelmg Beringen hield verleden
week een stiohtingsvergaderlng voor de
nieuwe kern te Koersel.
Deze werkgroep omvat vertegenwoordigers uit alle standen d i arbeiders, middenstanders, bedienden, landbouwers en
hogeschool gediplomeerden Onze plaatselijke kandidaat Marcel Heyligen wordt
thans bijgestaan door een schaar knappe
werkers

Op zondag 30 april werd door de V Z W .
Jeugdzorg een Bonrusherdenking ingericht
welke bestond uit een plechtige heilige mis
ter nagedachtenis van A BOHMS Ond«r
de vele vooi aanstaande personaliteiten bemerkten we de heer H Metsers (Hulst)
— d l de vroegere vriend van Borms —
alsook de heer J Verniers voorzitter van
de Volksunie van St Niklaas
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I HALVE TYPOCRAAF | Dienstbetoon
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Schrijven
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WANDELINGENSTRAAT, 1 4
t * LEUVEN
Pataend an aartganaam lokaal
voor vargadarlngan an kluba.
Batta drankan
tagan matlga pri|xan

=

DENDERMONDE
WETTEREN-HAMME-ZELE
Op Sinksen reizen wij per autobus n a a r
Boknjk
Reisweg : Antwerpen. Lier, H&rentaJs,
Geel, Mol, Leopoldsburg en over Beringen
n a a r Bokrijk
Terugweg • over Hasselt naar Diest,
Aarschot, Leuven. Mechelen. Dendermonde
Vertrek te Wetteren om 7 uur op de
Markt; te Wichelen om 7 u 15 aan de
kerk, te Dendermonde om 7 u. 30 op de
Marict; te Hamme om 8 uur aan het lokaal « Hertog van Lotharingen »
VLAAMSE ZIEKENKAS
Inschrijvingen en inlichtingen • Paul
Buggenhout, Ringstraat, 29, Hanune Verplicht verzekerden kunnen om de drie
maand averkomen, vrij verzekerden elke
maand
DIENSTBETOON
Piskaliteit . geUeve afspraak te maken
op het Arr .«lekretariaat, Rlngstraatv 29,
Hamme
VM.O.
Kolportage te Wetteren op 27 mei e k
Verzamelplaats en uur worden medegedeeld Op zondag 11 Juni koiporage te Wic helen

GENT-EEKLO
ZITDAGEN
Volksvertegenwoordiger Leo Wouters in
lokaal Roeland ledere vrijdag om 20 uur
Ten huize van Dr Wannljn te Nevele iedere 1ste zaterdag der maand vanaf 18 u
Provmcleraadslld Omer Van de Kerkhove iedere zaterdag te Aalter van 14 tot
16 uur. Brugstraat 3
Provincieraadslid Jos De Moor te Me.
relbeke elke laatste zondag der m a a n d
van 10 tot 12 uur café c Kantientje >
Merelbeke station.
HUWELIJKEN
Te <3«nt treedt op zaterdag 27 mei de
heer Karel Riga in het huwelijk met mej
Trees de Volder Onze beste wensen aan
h e t Jonge paar.

De werkgroep Hasselt vergaderde tijdens de afgelopen week om de leden- en
abonnementenslag
te bespreken.
Deze
flinke kern is eindelijk kunnen doorbreken wa«t een hele reeks lldkaarten werden in de afgelopen maand geplaatst. Er
werd besloten van regelmatig huisbezoeken
te gaan afleggen

WEEKBLAD

REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur,

Het Witte Paard

=

Illlllllllllllllli

Uitgave van de v.z v^. VOLKSUNIE

Beizegemstraat, 20, N O Heembeek (Brussel 1 2 ) . Tel. 1 6 2 8 3 3

• • •

MACSHINKZETTER diploma A3
24
j a a r - 3 jaar praktijk - zoekt dringend
werk Zich wenden : M CATTOIR, Kasteelfltraat 64 Destelbergen (Gent)

—
ST. NIKLAAS

DE VOLKSUNIE
Opgspait voor namaak DORT I

ZETELFABRIEK vraagt 2 zelfst reizigers, ingeburgerd in meubelzaken, voor
Limburg e r Antwerpen met Vlaams Brabant. Opgave referenties « curr. vitae »
Schrijven V U letters N G

WERF ABONNEMENTEN NU !

HASSELT

VOLKSVERG\DEBING VAN t JULI TE
ANTWERPEN
Ook vanuit Brussel moet een machtige
autokaravaan op 2 juli naar Antwerpen
vertrekken Eigenaars van wagens gelieven
nu reeds plannen te maken om samen met
h u n kameraden deze overwlnnmgstocht
mee te maken

ZOEKERTJ

Weer had zich op 14 mei een flinke
ploeg (met vele Jongeren I) aangeboden
om In de gemeenten Eppegem. Elewljt en
Zemst ons blad te verkopen.

BRUGGE
V.ü. JONGEREN
Het voorlopig bestuur der V U . J o n g e ren, arr Brugge, belegt op zondag 28 mei
te 10 u 30 in Oafé Vlissinghe, Blekersstraat te Brugge, een eerste bijeenkomst
AUe Vlaamse Jongeren worden welkom
geheten
Verscheidene aeer belangrijk* punten
zullen op deze vergadering besproken wof^
den
Vlaams-nationale
en
sociaal ekononü.
sclie schohng voor de jongeren;
Het vormen van sprekers;
Voorbereiding van het 11 JuU-feest der
Jongeren
Jongeren treedt bij en bouwt mee aan
een sterke VOLKSUNIE
Wie nu reeds lid wenst te worden, meldt
zich bij Mr G Van In, Minderbroedewstraat, 24 Brugge
HUWELIJK
Op zaterdag ;20 mei treedt een der meeet
aktieve Jongeren, Hugo De Soete m het
huwelijk met Me] Lucienne M a n e n .
Wij wensen hen goede vaart I

PINKSTERKAMP VOOR MEISJES
De D M B Ik Dien nodigt alle Vlaamse
meisjes uit op haar Jaarlijks PINKSTERItAMP, dat doorgaat te KASTERLEE,
midden in de Kempische bossen
Het kamp wordt geopend op » t e r d a g 20
mei te 17 uur en eindigt op m a a n d a g 22
mei te 15 uur
Deelnemingskosten 60 P (zusjes 50 P ) .
We zullen die dagen het mooie Kempische land en Volk leren kennen Genieten
van hun gastvrijheid en h u n mooie natuur, en luisteren naar hun boeiende verhalen We zullen ook samen eens nadenken over • het « Ik Dien » meisje als jonge
meisje in deze tijd
Voor verdere inlichtingen wende men
zich tot Goedroen DEBROEY, c Heidebrouw » te KASTERLEE

Dr* Witn Jorissen, Dr. L Wouters en Mr. De Coninck : leden.
Al'e briefwisseling voor redaktie naar : Rotatyp, Dupulalaan 110, Brus.-7.
Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brus»el 1 , Tel. 11 8 2 1 6
Alle klachten /oor met ontvangen van blad op dit adres
Jaarabonnement : 200 F - Hslfiaarll|k« t 100 F - Drlemaandelijkt i 55 P.
Steunabonnement : 500 F (Minimum) - Losse nummers : 6 f.
Abonnement b i . ' 3nland : 250 F • Par lucKitpost : 600 F.
Alle stortingen voor het blad op pottgiro 54 45.46, W Jorissen, Brussel.
Veranfv/oordelijke uitgever : Mr f. Van der |l$t, Beizegemsfraat, 20, Brussel 12

: V U sekretariaaHokaai
e Oristal » Parijsstraat 12 Leuven; elke
dinsdag van 20 tot 22 uur, elke zondag
van 11 tot 12 uur 30
Zaterdag 27 mei 1961 te 20 uur in ons
lokaaj « O i s t a l », vergadering - nadien gezellig samenzijn - wij verwachten ledereen met vrienden en kennissen.

LUMMEN

ST-PIETERS-LEEUW
Op de agenda van de jongste gemeenteraadszitting te St. Pielers-Leeuw ^'ond
een motie voor tweetaligheid Dit had j i o
te belangstelling gelokt Tal van onze propagandisten waren aanwezig evenals onze
nationale sekretaris Wim Jorissen onze
volksvertegenwoordiger
Dr CJoninck en
notaris Ta Hoen
De gro>e belangstelling
meenteraad t^ verrassen
stMnmen De socialist die
droeg en verdedigde, trok

scheen de geen onzeker te
de motie voorze zelf in

De kernafdeling
vergaderde
verleden
week in aanwezigheid van Ir C3olemoot
die een uiteenzetting gaf over de propagandawerking m het kanton Herk de Stad.
Het zijn hoofdzakelijk de Jongeren die,
naast onzo kandidaat Albert (Jolemont,
een intense propaganda voeren in de om11 ggende gem =y>n ten

Enkele propagandisten van de werkgroep St Truiden hebben talrijke hulsbezoeken gedaan in de afgelopen weken.
Het resultaat was uiterst goed want ook
hier kwam een heJe reeks nieuwe leden en
abonnementen binnen

MECHELEN

VIGHTE

Voortaan zal de arrondissementele raad
op de eerste VTijdag van de maand te 8 u.
vergaderen in ons lokaal « Beffershof », zo
werd besloten op de eerste vergadering, zaterdag 8 mei onder voorzitterschap van Ir.
Renard en in aanwezigheid van Drs W.
Jonsfien het Mechels bestuur en afgevaar.
digden van de werkgrospen uit de verschillende kantons
Er werd reeds o m beslL=t a.Tondissementeie kaderdagen en plaataelijke vorm m g s k r i n g ^ op te richten, waarop vooral jonge en nieuwe leden zullen worden
uitgenodigd
Er worden trouwens nog steeds onze 14.
daagse kolportagetochten gehouden, waarbij onze propagandisten reeds bemoedigende aanwinsten boekten
Medewerkers zijn altijd welkom

WIJ nodigen iedereen uit, tot
ons
Vlaams avondfeest op zaterdag 20 mei 1961
in de zaal Oud-Vlaanderen biJ Ernest
WaelkensMaes te Vichte
Het amu.sements dans- en radio orkest,
Lucien Gheklere speelt voor u ten dans.
Eerste d ^ J V U y . l l l } L . . . « o . . - . .
Eerste centjes 25 P
Dit ten voordele propaganda voor Volksunie

MOLENBEEK-JETTE
Het schielijk o\erlijden van onze v n e n d
en medewerker, de Heer G F Goossens,
be<itmirslid en oud gemeenteraadslid treft
andermaal onze gelederen m ons kanton.
Het voorziene feest WOTdt, gezien de
omstandigheden tot latere datum verschoven
Wij bieden in naam van de Volksunie
en alle medewerkers, onze innige deelne.
mlng a a n de beproefde familie
Het bestuur
Wij herinneren aan dat de zltdagen
voor sociale werking in ons kanton plaats
grijpen elke 1ste en 3de woensdag der
m a a n d in iiet cafe « Land van Aalst »,
Kardinaal Mercierplein te Jette.

ST. TRUIDEN

VILVOORDE
Dokter V Anciaur uit Machelen, die de
Volksunie een zeer grote sprong vooruithielp bij de verkiezingen, heeft het voorzit«»schap voor het kanton Vilvoorde
aanvaard.
Dit verheugende nieuws zal de ruim
2000 Volksuniekiezers aldaar aansporen
om hun partij verder uit te bouwen door
leden, en abonnementenwei-ving, zodra blJ
de volgende verkiezingen de sprong n a a r
een verdere verdubbeling van het a a n t a l
stemmen kan gemaakt worden.

ZWIJNAARDE
Een plaatselijke afdeling werd ook hier
eesticht Maandelijkse bijeenkomst iedere
eerste woensdag der m a a n d om 20 uur in
café « Sport » Heirweg Noord 72
Langs deze weg nodigen we nu reeds
alle symptatisanten en leden uit om op
zaterdag 3 juni aanwezig te zijn op ons
eerste Vlaams bal dat m voornoemd lokaal plaats vind^ Er werd voor pen p n m a orkest gezorgd, dat om 20 uur de "erste deuntjes zal laten horen Toegang gra.
tis

MOORSEL
Op zaterdag 6 dz ging de hulde aan oaze verkozene, provincieraadslid J a n Caudron door Nadat een optocht door de gemeente was getrokken, kwamen de vnenden van J a n Caudron bijeen In de stemmig versierde zaal waar het woord werd
gevoerd door volksvertegenwoordiger Van
Leemputten, senator Diependale en Toon
van Overstraeten J a n (3audron, n a meer
dan een halve eeuw Vlaamse stnjd jonger dan ooit, dankte ontroerd de aanwezi.
gen, de kiezers en de propagandisten die
deze overwinning hebben mogelijk gemaakt

OUDENAARDE
RONSE
Na de succesvolle verkiezingsuitslagen,
o<* m dit arrondissement, werd er, m tegenwoordigheid^van volksvertegenwoordi.
ger Dr WOUTERS en het provinciaal bestuur, een algemene vergadering bljeengeroep>en
T e dezer gelegenheid werd h e t nieuw
arrondissementsbestuur verkozen en als
volgt samengesteld :
Voorzitter : Gies COSUNS
Ondervoorzitter : J. VAN DEN ABEELE.
Secretari.<; : K VANHABOST
Schatbewaarder : P r POURNEAU
Pror>agandaleider : Pr DE WITTE
Ook de arrondissementsraad werd aangevuld met vooraanstaand Vlaams over.
tuigend uit de verschülende streken van
het arrondissement.
Verspreidmg der abonnementen en aanwervmg v s ^ leden, zijn de twee eerste
punten op b e t aktie-pa-ogramma.

LIMBURG
2de VLAAMS

NATIONAAL ZANGFEEST

Op zondag 28 mei a.s. in ae zaai Pamilia. Hoeven Zavellaan te Watersche» gaat
te 14 uur 30 ons provinciaal zangfeest door
Na het sukses van 1960 belooft dit zangfeest echt nog iets meer te worden
De regie staat onder leiding van Eug
Floebers Teksten en diktie J Wulms Dirigenten : Lode Dieltiens W De VTeyer
L. van Esser J Wilmots, L van Nevel
De feestrede onder net motto A Vlaan
deren Berst » zal gehouden worden doo
E P Van de Walie, dominikaan
B J B Vendeliers uit Nijlen luisbei'en hel
zangfeest op en meerdere Limburgs^ Ko
ren zegden ons hun medewerkmg to" w c
( Schoonheid » uit Genk en de bekend"
t Savio-zangers » uit Hasselt.
Het Vlaams-Nationale Limburg en de m
richters van het zangfeest staan er borg
voor dat een traditie bewaard oliift n l
het mooiste zangfeest m Vlaanderen is en
bhjft het Limburgse zangfeest
Plaatsen zijn te bekomen tegen 50 30 e r
20 F te bestellen bij de oropagandisten
van de Volkstmie ol telefonisch bij L %^n
Esser, G Gezeilelaan 7 te Genk tel 529J5
en Rob HendriKS, Weg naar As 26 te
Genk. tel 52 936 G Wulms, Houts-aai St
Truiden, tel 73 820 of VTB VAB kan oor
Hasselt, tel 23 570 Tevens kunnen kaarten afgehaald worder hlJ Mathieu Lem
mens, Bierhuis « Oberbdyem », HoevenzaveUaan te Waterschel (tot 1 uur vocw
aanvang van het zangfeest)
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ZO ONTROOFD MEN VLAAMSE

KRAMPEN
Volledig akkoord met V V Brussed waar
hl] onze mensen aanspoort nuchter te blijven als ergens op een geslaagde vergadering de geestdrift van sommigen aanleiding geeft tot minder passende uitingen,
waarbl] vooral het strekken van de a r m
bij het zingen van de Vlaamse Leeuw moet
geiek&nd worden
Persoonlijk ken Is personen, die geen
abonnement durven nemen op de Volksunie maar die toch Vlaamse vergaderingen ontsieren met nutteloos en voor de
Vlaamse zaak schadelijk uiterlijk vertoon.
Als Ik hen aanspreek om een abonnement tè nemen dan beginnen ze geheimzinnig te doen, aJs leven ze in de katakomben
,
Erger : ga 'k naar hen om wat nameloze steun voor onze werking dan fluisteren zij iets « van hun vrouw die van niets
mag wet«n » IVIaar die arm strekken, als
zlJ warm tussen een massa Vlamingen verdoken staan, dat doen zij
Dan houd Ik meer van onze Jonge propagandisten, die onverpoosd de weg opgaan en door kolportages of huisljezoaken
de Volksunie vooruithelpen
Een Brusselse Propagandist
W I J beifrijpen wel In »ekere mate die
katakombenmentallteit bij sommige Vlamiogen, m a a r het wordt stilaan tijd dat
Be verdwijnt.
Waarom zou niet ledereen, die belang
«telt in onze werking, een abonnement mogen nemen op on<i blad *' Wij aanvaarden
geen uitvluchten meer op dat gebied en
kunnen de trouw aan onze zaak enkel meten aan de openlijke steun, die men ons
verleent. Want halve trouw blijft haU verraad en met mensen die enkel doen a a n
woordenkramerlj, maar die zelfs het meest
alledaagse gebaar ; een abonnement nemen op ons blad niet aandurven, met zo'n
mensen kan de Vlaamse zaak niet vooruit.

ZOTTEKENSSPEL MET
IDENTITEITSKAARTEHm.
r f ƒ TM^tnnf \ 1 1 »« j u
BRUSSEL

GROND ROND BRUSSEL

20%

Een lezer uit Vorst schrUft geschiedenis :
Er was een dorp In de omgevhig van
Bnissel waar al de mensen vXaama spraken en elke week ghigen zij bol spelen,
of handboog schieten en ze dronken menige pot lambiek
Zo verliepen Jaren In vreugde en plezier
Maar er kwaomen Walen en verfranste
burgers In h e t Vlaamse Vorst wonen„ Deze bestelden vlees bij de siachter, die bijn a in de grond zonk van schaamte omdat
hlJ die Walen niet verstond BIJ de kleermaker moest de zoon naar de franse kostschool en toen hij geleerd naar huis kwam,
werd hij telkens blJ geroepen als er fians
moest gesproken worden
Onze Vlaamse mensen leerden frans en
waren trots dat zlJ tweetalig waren. Zo
kwam een waal in het gemeentebestuur, en
al die Vlaamse mensen, In plaats van die
vreemdeling te verplichten de taal van him
volk te spreken, aapten de walen n a en
om te tonen dat zij geleerde bollen waren,
werd een waal secretaris benoemd De gemeenteraad werd In het frans gehouden
Op zekere dag vond men de talentelling
uit

I

Een Vlaams adres i
BAESicENS
KERKEVEUDSTRAAT 107
BRUSSEL 2 (Laken)
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MARGARETHA de BOEVE ;
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TEL. (09) 78 50 57

MEER RECHTS DAH DE C.V.P.
Het Nederlands blad « DE T I J D - DE
MAASBODE » schreef op 28-3 61 als kommentaar op de verkiealngen :
Opmerkelijk 1» nog de versterking van
de positie van de Volksunie, een partijtje
dat tot nog toe -niets te betekenen had.
Dit aspect van de verkiezingsuitslag wijst
op een groei van de federalistische godachte, hetgesn dan wel een concreet gevolg zou zijn van de recente politieke stakingen Het zou het antwowd kunnen zijn
op het Waalse federalisme dat door mensen als Renard wordt voorgestaan Maar
terwijl een groep Vlamingen de meer
rechtse Volksunie verkozen heeft boven de
C V P , heeft een andere groep zich aan
de zijde van de Belgische Socialistische
Partij geschaard
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DE TAAL IS GAKS HET VOLK !

Ruim drie kwart eeuw lang stnjden de
Belgische vakverenigingen
zo socialist).
. sche als kristendemokratische, die voor het
Eljn.
merendeel uit Vlamingen bestaan, voor de
vei'heffing van de werklledpnstand En pas
KOMMENTAAR
nu is er spraak van Industnalisenng van
het Vlaamse land ' Hoe komt d a t ? Wel,
Men schijnt inderdaad B r u s s ^ te aandoodeenvoudig, omdat h u n stnjd geen
zien als de vleesmolen waar het unitaristaalstrijd was Hadden zij van meet af
me Vlammgeo en Walen tot « bons bel.
aan In hun strijdbanier de taalstrijd geges » maakt 130 j a a r hebben de Vlaminschreven, dan zouden zij niet enkel biefgen
hartziekten
opgedaan
in
staat,
stukken hebben verkregen, die meestal in
omdat ze zich steeds moesten Icwaad made magen van de Walen terechtkwamen,
ken; vooral In Brussel. Maar hoe sterker
m a a r de ganse ontvoogding ook op econode Volksunie wordt, hoe vlugger kan ook
misch en industrieel gebied, van het
die bron van ergernis drooggelegd worVlaamse vaderland hebben bewerkt
den

DE RODE VAAN (28-3-1961) schrijft :
Het is klaarbUJkellJk dat de Volksunie
«en rechtae politieke formatie Is Maar
men moet er zich voor hoeden ze met h e t
V N V van de jaren 1938 39 te vergelijken:
de Internationale verhoudingen volledig
veranderd zijnde, komt het fascistische
gevaar van de Volksunie als onemdig minder werkelijk voor
Men kan zich afvragen of de door de
C V P gerichte verwijten — waar de barons van de flnancies de plak zwaaien —
werkelijk Ingegeven zijn door het gevaar
voor de democratie dat de vijf zetels van
de Volksunie zouden uitmaken, of indien
ze niet eerder toe te schrijven zijn aan de
grote angst de C V P te zien verbrokkelen »

i

-s

Stellen, wij even een vermuilezelde, verf'anste Brusselaar naast een gaaf gebleven, Vlaams sprekende Vlaming Zal men
beweren dat het enige onderscheid tussen
belden slechts de taal is ? De verfran"=^e
Brusselaar leest een Franse courant en
Franse tijdschriften, kijkt en luistert n a a r
de Franse uitzendingen van televis'e en
radio is over het algemeen ontkerstend,
houdt doorgaans meer van honden dan
van kinderen en zweert niet bij Breidel en
De Coninck. maar blJ « la douce Prance »
Niet slechts rekent hij zich niet meer biJ
de Vlamingen, m a a r hij haat en verfoeit
ze veracht en bekampt ze Door zijn taal
prijs te geven verloor hlJ alle volksverbondenheid met Vlaanderen.

RECHTSE POLITIEKE
FORMATIE

MATIGE PRIJZEN - VERZORGD WERK
KOSTELOZE INLICHTINGEN

y

Deze stedllng werd vroeger ook wel door
Vlaamsgezinden, beknibbeld en aangevochten De Pransgezinden maakfcsn er
zelfs gretig gebruik van, om onze strijd te
klemeren en te be<?tempelen als een romantisch taalkrakeeltje

,

METSELWERK
STUKAPOORWERK
SCHOUW"
AFVOERBUIZEN

In 1961 artuurt men
te Vorst een brief, om
gen in welke taal zij
of het cadaster willen

Het unitarisme heef In « i s land al veel
dwa/ighedeh uitgespookt zoals tweetalige
naambordtn voor onze straten en voor onze gemeenten Het belachelijkste gebeurt
met het uitdelen van identiteitskaarten In
Vlaanderen mag men voortdurend verhuizen zonder eefl andere kaart te moeten
trljgen. Vlea krijgt echter een nieuwe 9
dan nog w ^ een tweetalige als men in
Brussel komt Wil men die kaart dan ' n
het Nederlands laten invullen, dan moet
men bijna altijd ruizle maken.
I n eea land « waar ledereen gelijk is
voor de wet » vraagt men zich af waarom
een Waal zo maar zijn kaart In eigen taal
Ipgevuld krijgt In Brussel, terwijl de Vlaming « J a n de brombeer » moet uithangen
om hetzelfde te bekomen In eigen taal
We hebben nu vijf verkozenen, we vragen hea eens uit te pluizen waar*m die
belachelijke tweetalige kaarten niet afgeschaft worden. Dat men aan de Vlaming
die In Brussel komt wonen, zijn nederlandstalige kaart late en aan de Waal
zijn franstalige Men spaart er geW en
werk mee I
Enkele « J a n Bromberen », die het beu

.

Deze week was het politieke nieuws weinig sensationeel
Daarom willen wij vandaag even nagaan
hoe vriend en tegenstrever de situatie ziet
van de Volksunie m het politieke leven
van ons land Velen stellen zich de vraag
welke weg onze Jonge partij zal opgaan
in de toekomst : of zlJ steeds meer zaj
afwijken n a a r rechts of eerder een partij
zal zijn die IJvert voor de volledige ontvoogdlng van de « kleine lulden » uit oiu
volk Vele m e n s e a van verschillende over.
bulging, kijken daar met grote belfl-^^stelllng n a a r uit.

Voor alle veranderingen

(

Het antwoord dat moet gegeven worden
Is ultfalul end oigasteld in de taal van de
Indringers, en men is zo stout er blJ te
voegen • n In geval gij niet antwoord zal
de briefwls.sellng in het frans geschieden »
Zo wordt Vlaamse grond, Waals be^it
GO
Oostende,

VOLKSUNIE, QUO VADIS ?

KORTINO
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Personen met Vlaamse namen als Wielemans, Vuylsteke, Devriend, Dekeyzer,
Boone. Gyzellnck, Janssens, gaven op d a t
zlJ blJ voorkeur frans spraken en na enkele Jaren ging men officieel beweren d a t
het Vlaamse Vorst een franstalige gemeente geworden was
aan de eigenaars
de mensen te vramet de belastingen
coresponderen

1053) 125.60
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FASCISTISCHE VLEKJES
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ORGANISATIE
BANKKREDIETEN
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De NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT had h e t op 28-3-61 als volgt over de
positie van de C V P
Vooral wanneer straks het gesprek over
de kabinetsformatie gaat beginnen, zal
het van het grootste belang zijn, dat de
C V P niet schrikachtig is geworden *oor
h e t verlies aan de VoIk.<?unle. Het afstoten van deze kiezers (waarvan een aantal
niet ronder fascistische vlekje») Is zeker
geen nadeel

•

i K.V.
1 J. De Windestraat 38
i Dilbeek
I

T. 21.14.58

:

na 18 u.

MEER NUCHTERHEID
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Advies en bemiddeling
In alle

|
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1 FISCALE GESCHILLEN l
Boekhouding
Sociale Wetten

BOREFI Fiduciaire
E

Omer DE RAUW
Esplanadestraai 7
AALST

I
1

Tel 053

i

221.42
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SEKTKELLEREI

B E Z O E K T
H e t Bierhuis
Oberbayern
H O E V E N Z A V E L
W A T E R S C H E I

•

SCHIDSS WACHENHEIMAG

Trefpunt van alle
Vlaams • Nationalisten

•
•

I^CHENHEIMAaWEINSTRASSt
•

FIJNKOST p.v.h.a.
TeL ( 0 3 ) 35 38 54

POTHOEKSTÜAAT, 142
ANTWERPEN

Lokaal van ^
Stemmig

Volksunie

Vlaams

lokaal

De GAZET VAN ANTWERPEN (12 461) beoordeelde als volgt de nieuwe factor
Anderzijds is het klimaat In Vlaanderen wel zeer gewijzigd en is er veel meer
nuchterheid ook biJ strijdende flaminganten
Het zou ons zeer verwonderen indien romantische slogans en agressief anti belglcLsme (zoals in de jaren 30) veel weer.
klank zonden vinden blj de massa In
Vlaanderen. De Volksunie bhjkt zich daar
trouwens rekenschap van te geven.

IRRATIONEEL NATIONALISME
OF SOCIALE VLAAMSE
BEWEGING ?
DE MAAND, katoliek tijdscnrift voor
culturele « i sociale bezuimg vraagt zich
in zijn aprilnummer 1961 af welke weg de
Volksunie In de toekomst zal volgen
« Sedert de bijval van de V U hoort
men In rechtse kringen (conservatieve
persorganen
en C V P - k r m g e n )
steeds
meer stemmen opklmken die de voorrang
eisen voor de Vlaamse problemen
Toch meet hier de vrees uitgesproken
worden dat de grote meerderheid der V.D.stemmerg uit conservatieve middenstandskriogen afkamstlg zijn.
De richting van de jonge partij ligt nog
In bet onbestemde, ofschoon het niet uit.
gesloten is dat het gewicht van de kiezers van de V U . meer m de richting van
het nationalisme dan in de richting van
de sociale bewegmg zullen stuwen ».

VOLKSUNIE, QUO VADIS ?
Het radlcaal-sociallstisch blad LINKS
citeert bovenvermelde tekst uit « De
Maand » In zijn Jongste nummer en geeft
daarbij als kommentaar •
Deze vrees tiestaat Inderdaad blJ zeer
vele Unkse mensen De houding van de
VU-gekozenen die bv In de kamer tegen
amnestie voor de stakers stemmen boez « n t ons weinig vertrouwen In. Langs de
andere kan*; is er in de V.g,. na??t e j n

burgerUJke en kleinbuigerlljke, ook een
arbe'ldersvleugel waarvan talrijke militanten tijdens de laatste staking aan onze
zijde stonden Welk gewicht die vleugel In
de weegschaal legt, m hoeverre de 'eiding
van de V U de klassentegenstellingen In
deze partij zal pogen te overbruggen door
vooral de nationalistische snaar te bespelen en de sociale problement uit de weg
te gaan hi hoeverre dê jonge V ü kieyor»
er zullen in slagen een meer progresslstlsch karakter aan die partij te geven zal
pas in de komende maanden duidelijk
worden,

TRAVAILUSTISCHE
STREKKING WINT VELD
In het apwilnummer van NLtRL^NDIA,
maandblad van het Algemeen Nederlands
Verbond bespreekt de bekende Nederlandse historicus Dr A W WiUemsen de vooruitzichten van de Vlaamse Beweging sinds
de verkiezingen HIJ beoordeelt er de
Volksunie om als volgt •
De Volksunie — dat is gebleken Uiden»
de verkleringseampagne en nlt de r»m.
mentaren daarna — Is verlost al» voortzetting van het vroegere Vla'ams-naMonalisme, van het odium een rechts extremis,
tisohe partij met fa-icistisrhe inslag te
Ei In.
Haar programma is niets anders dan
het programma van het radicale flamingantisme, 2»als dat ook elders op he+ apolitiek vlak en in de grote partijen, d w z in de kathollPke pfutlj en bij een groep
socialisten, vooral rond het weekblad
Links (de Vlaamse teer°nhangers v a n , d e
Waal Renard) in meerdere of mindere mate gestalte vindt
Aangezien de Vlaamse achterstand in
wezen een soriale achterstand is, ^a' üeze
voor een belangrijk deel. behalve door politieke structuurhervormingen, alleen opgeheven kunnen worden door maatreg-elen
van sociaal progressieve aard (democratisering van het hoger onderwils o a ) . Vandaar, dat de travaillisflsche strekkinir in
de Vlaamse Beweging zeer sterk aan invloed wint. Dat wil zeggen, dat het fla
mingantisme, gezien de maatsrhappeliike
verhoudingen waaronder het moe* werken, zijn natuurlijke bondgenoten die een
macht vormen, maar met wie het con'aet
in feite zo lang verbroken was, weer
tracht te vinden : de christen democratie
en het socialisme,

NAAR EEN NIEUW DAENSISME
Het Vlaams-Nationale maandblad HET
PENNOEN (april 1961) verheugt zich -n
de doorbraak van de V U en acht de goe
de weg voor de partij
een democrati'wh
volksnatlonalLsme dat zich richt tot boeren en middenstanders en vooral tot de
arbeiders
Het Vlaams-nationalisme moet een belangstelling en een oplofsglnc h6h1»e» voor
alle problemen, ook voor die welke mis
gohien bii een eerste opzicht nint Vlaams
lijken. Er moet vooral vermeden worden,
zoals we vroeger schreven er een Vlaamse doublure van de r V P van te ma^^n
Bii boeren en mIddenstandejTi keeft het
V'aams nationalisme zich steeds in een
zekere belangstelling verhuurd Nii vnnet
het doordrineen tot de arbeiders, i"- Han
toch nog steeds de meest aktieve klasse
uitmaken.
Van de gekozenen verwachten w» dat ze
zich m de flsfuurlljke ?in van het woord
zouden doodwerken voor het beha-Heen
van de belangen van (i°- Vlaamse arho|ders, boeren en middenstanders N'et zozeer door het louter aanwilzen van de
zeer schriln'>.nde wanverhoudincen tn menig onzicht UKten Vlamlneen en Wnlen,
maar door het schennen van een nleiiw
tehuis voor ledereen J a es» re<^-'aji' Bel
gie, e n federale boiuWaat Vlaanrteren
maar dan een waarin ook de soriati» structuur zou verand'Td worden Br Is ettm «n
kei vlaamsgezlndheid die belet d a t Vlamingen en Walen samen zouden «st^rlldon
te^en trusts en holdings die dan v » ^ vanuit Bru.s.sel belde staat-sgedeelten on h u n
eigen wij7P poogden klein te houden

RIEDAKTiE-KOMMENTiAR
De Volksunie is een nolitleke forma'le
die radikaal de ALGEHBtJE ortvoogding
nastreeft van de Vlaamse mens Zij i» een
demokratlsche partij die langs de verkl«>.
zingen om, waarin het volk vnl rlln wil
kan uiten, invloed tracht te verwerver 7,ij
is dus afhanJcelifk van de vollcs«ninftt en
heelt nies gemeens met om het ev»n wel
ke autoritaire strekking Het soreetc» daarbij vanzelf dat de aktie van de Vo'icsnnle
In de eerste plaats de emanciDatle beoogt
van de kleine man die het grootste slacht,
offer is van de ekonomische en kulturele
achteruitstelllne
van
Vlaanderen
De
Volksunie zal w trouwovs nooit aan denken bondgenoten te zoeken bii de reactionaire konservatievcn van welke strekking
ook, zij Is bereid In de practlsche oolitiek
«amen te wericen met allen die ondubbelzinnig ijveren voor de ooMtleke, kulturele
en ekonomische ontvoogding van on»
volk
PJVt
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Prudens VAN DUY5E

j

Van Duyse werd op 17 september 1804 te Dendermonde geboren als vijfde kind van Jozef Van Duyse, geneesheer. Vader
van Duyse, die zelf wel eens gedichten schreef en een uitstekend latinist was, gaf aan zijn zoonde liefde -voor de taal mee.
Na een paar maanden notarisklerk te zijn geweest te Laken,
liet Prudens van Duyse zich inl826 (de « Hollandse » tijd) inschrijven in de fakulteit der Rechten aan de Leuvense universiteit. Na een jaar verliet hij Leuven — waarschijnlijk omdat
daar te veel fransgezinden studeerden — en ging te Gent voortstuderen. Hij onderging daar sterk de Invloed van de uitmuntende Vondelkenner prof. Schrant.
In 1830 week Van Duyse — zoals verscheidene andere vooraanstaande Vlamingen, o.a. Snellaert — naar Nederland uit.
Uit die periode stamt zijn vriendschap met ToUens. Na een
paar jaar dreef het heimwee hem echter terug naar de Gentse
universiteit, waar hij in 1832 dr in de rechten werd In 1836
werd hij leraar aan het Atheneum te Gent; in 1838 archivaris
der stad Gent. Een grote ontgoocheling voor hem was de benoeming in 1854 van twee minder-bekwamen voor de leerstoel
in Nederlandse Letterkunde aan de Gentse Universiteit. In 1855
echter werd hij lid van de Koninklijke Akademie en leraar in
Kunstgeschiedenis.
Op 13 november 1859, slechts 55 jaar oud, stierf Prudens
van Duyse, in de volle rijpheid van zijn kunstenaarstalent en
organisatorisch vermogen. Van Duyse was een veelzijdige man :
dichter, schilder, uitstekend violist, komponist, wetenschappelijk werker. Zijn rol in de Vlaamse Beweging was zeer belangrijk In 1837 stichtte hij te Gent « De Tael Is gansch het volk »;
in 1846 was hij de bezieler van het « Duitsch-Vlaamsch Zangverbond ». Hij was de organisator van talloze letterkundige en
artistieke manifestaties.
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Voor zijn oprecht Groot-Nederlands gevoel getuigt o.m. onderstaand gedicht :
ZUID en NOORD

;
S

Ik heb den twist vit 'd afgrond op zien hrehen
En zwaaien hier de roode fakkel om.
Ik heb geweend, wanneer zij opgestekcn.
Vernielend vloog door 't
liefdeheiligdom.
Maar Gode dank, weer waait de vredestander.
En overdekt het eens gescheiden land.
O Zvid en Noord, verbroedert met el kander
En leve Nederland '

Waar
is de
tifd.««
dat de achttiendaagse ooi-log eindigde op
28 mei 1940, voor België was de oorlog gedaan. De Belgische soldaten werden meestal in duitse kampen ondergebracht. Koning Leopold III en andere instanties
spanden zich in om van de duitse overheid te bekwnen. de Belgische krijgsgevangenen vrij te laten. Dit liefdevol optraden werd inderdaad met enig sukses bekroond, want duizenden krijgsgevangenen
werden ontslagen en konden naar hun i&.
miliekring weerkeren
On4ertussen moe.st het leven in 't bezet
België verder gaan. Alhoewel de oorlog
slechts enkele dagen had geduurd, toch
was het land ontredderd. Alles was lam
geslagen.
Er kwam behoefte aan dit en behoefte
aan dat. Vooraanstaanden, die niet gevlucht waren, en gesteund werden door de
sekretarissen-generaal, die de ministeriële diensten regelmatig deden fimgeren,
besloten het werk c Winterhulp » op te
richten, dat moest voorzien In de mond.
behoelten. de kledij en andere noodwendigheden van de noodlijdenden
De bekwame en klaarziende, oud-minister
Heymans, werd voorzitter van dit organisme. Z.H Kardinaal Van Roev stond
naast hem. Gans de bevolking was betrokken bij dit heerlijk werk : de enen om te
geven, de anderen om te krijgen. Winterhulp is een zegen geweest voor 't bezette
land.
We mogen onze ho;d afnemen voor al die
mensen, die in Winterhulp hebben gewroet Dat was sociaal werk bij uitnemendheid. En zeggen dat die sociaalvoelende mannen en vrouwen lastig gevallen
Woelen m 1944 en 45 door oeestachtig gespuis, da» onder de mom van verzet zijn
laagtieid botvierde en die edele mensen
verwees naar concentratiekampen en gevangen issen.
In samenwerking met Wintertaulp kwam
Boerenhulp aan stadskinderen tot stand.
In steden en grote nijverneidsgemeenten
werden kcwiitees opgericht die zich in verbinding stelden met de burgemeesters van
laadbouwgemeenten, waar gezocht werd
naar liefdadige boeren, die een stadskindje wilden aannejnen voor enkele weken
met hel oog oo «en betere voeding. Hooderden boeren zlin oereid gevonden Aldus
Bijn honderden stadskindjes, gered geweest
van ee.". noodlottige ondervoeding. Ook velen van die sociale •werkers hebben het
aaaeten bekoper in 1944 en 45, al wa,-:

het maar omdat !se in goede verstaad.
houding leefden met de oorlogsbm-gemeesters. Uit aOles sloegen de hoerapatriotten
munt Om hun wandaden te verrechtvaar.
digen
Verder werden In 't Wnnenland — de zeekust was uitgesloten wegens de oorlogsomstandigheden
— tehuizen opgericht
voor zwakke kinderen. Duizenden klnder ö i hebben tijdens de benarde oorlogsjaren gelukkige dagen doorgebracbt in een
gezonde omgevmg. waar ze gevoed werden,
gekleed en tezelfdertijd aangepast onderwijs genoten.
Offervaardige dames en hei«n hebben In
die tehuizen vocrbeeldig werk verricht.
Ook deze edelmoedige mensen werden in
44 en 45 gekatologeerd bij de verfoeide afdeling « zw»-tzakken ».
Dixl.

scherm
Voor de hoogdag van vorige week bed de
programma tor van de Vlaamse TV ons
een sociaal probleem uit het mijnwerkersmilieu als hoofdschotel voorgezet : >< LA
GDERRA DE OIOS » (Mensen in Nood)
van de dneast Rafaël Gil. Oe priesterrol
werd gespeeld door Claude Laydn, die
meii zich zeker nog cal herinneren nit
« Journal d'on Cure de Campagne ». De
film van donderdagavond was een evenwichtig gel)onwd werk met veel kwaliteitten op de winstiljde en één geweldig zwakke post op de verlieszijde van de rekening.
Dat de rechtvaardigheid en de leer van de
Kerk uiteindelijk zegevierend uit de mijn
te voorschijn komen, dat konnen we aanvaarden. Maar als we het tdkens moeten
beleven, dat de leer van de Kerk zegeviert
na tussenkomst van een even jonge als
naïeve pastoor, dan moeten we toch eens
naar het waarom daarvan vragen. Het !•
toch werkelijk niet aan te nemen dat een
mijnwerker te ontroeren zou zijn door
hem citaten uit de Bergrede te prezent».
ren op een wijze, die ook een versteende
kwoze] moet doen glimlachen.
Mogen we realizator Gerd Mertens onze
gelukwensen aanbieden voor zijn « METLIEDEKEN » en de oud-nederlandse minneliederen, die hij ons zondagavond heeft
gebracht ? Uit volks tema-materiaal werd
onder zijn handen een uitxendlng geboren, die ons veertig minuten Intens heeft
laten genieten van oude kunst en nooit.
oud romantisme.
Fier waren we ook, want het was werk
van eigen volk. Nn behoren we op verre
na niet tot het ras der << stomme nationalissen 1) waarvoor Jan Walravens ons wU
doen doorgaan. Ah een nationalist fier en
gelukkig is om wat op eigen bodem en
door eigen mensen werd geschapen, dan
heeft dat niets met enggeesUgfaeid te maken.
Onze universele gerichtheid kan gerust konkurreren met de zijne. .Maar dat
alles Iwlet ons toch niet een ogenblik lrot«
te gaan op dit kultuurbeilt nit eigen Nederlands verleden.
De garve minneliederen van zondagavond
behoren trouwens tot het Europees kultunrpatrimoninm, waar ze een essentiëd
«tuk zijn van ons avondland* kunstbezit
Soortgelijke uitzendingen leren de kijker
wat de TV als kulluunerspreider zou kunnen verwezenlijken. De direktie van de
BRT moet dan ook geen ogenblik aarzelen um deze zo volkse als hoogstaande
realizatie aan ome broeders van het
Noorden aan te Meden.
Met het « Klub-lied van de Vlamingen
sinds 1830 ii als steeds terugkerend motief,
is de one-man.show- van Jef Burm uitgebreid tot een on\-ergetelijk uur Vlaamse
kolder en humor. In een programma dat
alle buitenlandse zenders ons kunnen benijden, maakte de Jef zich vrolijk over alles wat ook maar van ver iet« met TV
kan te maken hebben : pauxea, kijkera,
progranunas, barons, enz., eiu. Met muziek van die andere Jef en met teksten
Tam G. Dnmez en L. Verbeek heeft Jef
Burm nog eens op een weergaloze manier
bewezen wat we al lang wisten : dat hij.
Jozef Burm, de beste \1aamse humorist
van het ogenblik is.

BOEKBESPREKING

" Hel geslacht Odmark"
Onze voornaamste vertaler uit de
Skandinaafse talen, Piet Schepens,
is onlangs 50 jaar geworden. Hij
behoort nog tot het ras van oudere
onderwijzers die hun onderwijzersdiploma pas als een inleiding zagen
tot zelfstudie en die zich later tot
intellektuëlen van formaat wisten
op te werken.
De heer Piet Schepens schreef
heel wat letterkundige studies over
figuren uit het hoge noorden, zo
over Selma Lagerlöf, Sigrid Undset,
Knut Hamsun en Strindberg. Ook
heel wat toeristische artikels verschenen van zijn hand.
Hij hielp eveneens onze schrijvers binnenbrengen in het hoge
noorden door artikels in Deense en
Zweedse tijdschriften.
Daarnaast verwierf hij grote
naam als vertaler van Skandinaafse schrijvers. Deze vertalingen verschijnen thans in eigen uitgave
(« Skandinaafse
Bibliotheek
C!oupure links 71 Gent »).
Voor ons ligt « Het geslacht Odmark > de dramatische geschiedenis van een Zweeds boerengeslacht.
Het is van de hand van Ragnar
Holström (schuilnaam Paul Michael Ingel) een van de bekende
hoogstaande
Heimatkunstenaars,
die hun inspiratie zochten in het

De Vlaamse sfrifd In de Kamer van
Yolksverlegenwoordigers (8)

« De landbouw luidl de
noodklok :
de boer ligt op slerven>>
Wij jongeren staan steeds weer versteld
wanneer we, langs een of andere weg, kennis maken met de «nmenselljke sociale
mistoestanden die heersten rond de eeuwwisseling.
Ik hoop dan ook dat de oudere lezers, die
de strljdperiode der sociale verwezenlijkingen hebben meegemaakt, zullen aanvaarden dat ik voor de jongere generatie, in
•en paar bijdragen, een beeld wil ophangen van die wraakroepende mistoestanden.
Wie de parlementaire verslaceu van die
tijd leest komt, of hij het wil of niet, onder de indruk van de harde strijd die de
soiialistische verkozenen er hebben gevoerd
voor de rechten van de armsten onder de
hoe schril ook kontrasteren de hedendaagse salon-socialisten a la Spaak met de pioniers der linkse Brl)eidersbeweglng.
Maar de schoonste figuur in de parlementaire arena, rond de eeuwwisseling, blijft
toch priester Daens. Steeds weer trof mi]
zijn moed en zijn oprechtheid in de strijd
voor de recben van de armsten onder de
armen vit zijn Vlaamse volk, dat hij zo
innig Hef had.
Op 21 maart 1895 wordt in de Kamer de
bespreking van de begroting van landbouw
voortgezet. De heer Heüepufte, woordvoerder van de regering, had de dag voordien
de argumenten van de oppositie, met betrekidng tot de onmenselijke ellende van
de landbouwers, in lyrische bewoordingen
\erworpen en ongegrond genoemd.
Maar than.s is het woord aan priester
Daens, die een beeld ophangt van de « benijdenswaardige » welstand der l)oeren.
DAENS (Aalst) (Ned.) : « Mijne heeren,
ik heb gisteren, zoals gU allen, de onuitputtelijke welsprekendheid bewonderd van*
den heer Helleputte. Dat hij mij echter
toelate te zeggen, dat onze landlieden, die
lederen morgen bij duizenden met gretigheid het beknopt verslag lezen, er met
geene kleine verwondering zullen in gezien
hebben dat tegenwoordig Belgenland zoo
welvarend en rijk is, rijk genoeg um de
grootste ondernemingen te vagen, verre
koloniën te stichten en 't zwarte werelddeel te beschaven of te veroveren.
Waar zijn toch deze rijkdommen, vragen ze
zich af, waar dat welzijn, die algemeene
welvaart 7 Doorloopt Vlaanderen, Brabant,
gaat tot in de pro\incie .ontwerpen, in de
Kempen, te Turnhout, de hoofdplaats dier
streek, waar er zoo veel ellende en zoo vele
misbruiken bestaan, en overal zult gij
achteruitgang en verval ontwaren.
Waar is die rijkdom, die overmatige rijkdom te bespeuren ?
Een tweede opmerking die onze landbou.
wcrs en pachters onmiddellijk zullen doen,
heeft betrekking op de woorden van den
heer Helleputte waar hij beweert dat de
pacht van weinig belang is in deze landbouwtoestand. Of de pachten hoog of laag
zijn, dat doet. volgens hem, weinig ter
zake; zij vertegenwoordigen slechts het
vijfde der belangen van de pachters.
Welnu. — ik zinspeelde er reeds gisteren
op — welke is In onze streek en overal de
grootste bezorgdheid, ja, de vrees van den
landbouwer het gansche jaar door ? Dit
is zijn pachten niet te kunnen betalen.

noorden van Zweden, het « Norrland > met zijn uitgestrekte eenzame bossen, zijn rotsen en zijn
geweldige stromen en watervallen.

Ik bid nog eens den heer minister van
rechtswezen toch voor die werklieden te
willen zorgen. Zij gaan In Frankrijk, van
alles beroofd, zonder steun, zonder hulp,
zonder zelfs die zieletroosters die ik hem
voor hen gevraagd heb, maar die ons g ^
welgerd werden. Nochtans, wij zullen klop.
pen en blijven kloppen hopende dat de
achtbare heer minister onze vraag eindelijk zal inwilligen.
Aan den heer minister van spoorwegen
vraag Ik dat hij aan die werklieden toe.
late te reizen tegen verminderden prij&
Men schenkt vermindering voor t verzen,
den van daiven. men laat plelzierreizen
toe naar Parijs tegen half geld; waarom
zou men dezelfde gunst niet toestaan aan
de arl>eiders ?
ANSEELE (Ned.) : « Men richt zelfs pleziertreinen in om de camavalfeesten van
BInche te gaan bijwonen ! u
DE mMtÉT
(Ministér van Mnnenlandse
zaken en onderwijs) (Fr.) : « Ce n'est paa
poli; a propos du dl.soours de llmnorable
abbé Daens, de parier de carnaval, n
BERXBAND (Fr.) : « Cette interrupUon,
au contraire, vient blen k point «
VOORZITTER (Fr.) : « Pag d'interruiK
tlons, messieurs, n
DAENS (Ned.) : « Wij vragen ook dat
men aan die arme werklieden het kiezers,
recht tcruggeve dat men hun heeft ontstolen op eene linksche wijze : door de
verkiezingen te stellen op een tijdstip, dat
zij in den vreemde verblijven. Onze boerenarbeiders hebben gevraard dat men de
verkiezingT-n zou laten gel)euren op het
«inde van angustos of in september, en
men heeft geantwoord dat dit niet mogelijk was, omdat de kiezingskoort* niet te
lang mocht duren...
Mijne heren, vergeet het niet, en dit is
mijn laatste woord : De landboow luidt de
noodklok; de boer ligt op sterven. »
Ik denk, waarde lezers, dat we aan deze
woorden van priester Daens niets meer
hoeven toe te voegen.
Snnffeiaar.

WIE DICHT MEE?

Zoals in Knut Hamsuns « Hoe het
groeide > zien we hoe een jonge man
zich opwerkt tot grote boer. In tegenstelling met Hansuns held is
Jonas Odmark echter een getekende. Boven zijn geslacht, een geslacht met onrustig bloed, hangt
onverbiddellijk het noodlot en slaan
de rampen met lange en nadien
met korte tuss3npozen toe. Het boek
eindigt zoals de meest tragische
werken van Shakespeare : somber
met een enkel straaltje licht. Waar
de vader en drie zonen ten onder
gaan zullen twee vrouwen zich
scharen rond een kind, de voortzetter van het geslacht.
Ontgoochelende werken verschijnen
in te groot aantal dan dat we Het
Geslacht Odmark niet zouden de
passende lof brengen.
Het is een werk dat treft door
zijn tragiek.
Uit het Zweeds door Piet Schepens 304 blz., houtvrij papier, formaat 20,5 cm. op 14,5 gebonden simili leder met goudopdruk. Prijs
110 F. Te verkrijgen bij Piet Schepens, CJoupure (Unks) 71, G e n t
Postrekening 4781.82 «-^ Telefoon
(09)23.15.58.

Wilt gij er een doorslaand bewijs van .'
Binnen weinige dagen, zullen duizende
werklieden
uit onze dorpen naar een
vreemd land trekken, waarvan zij de taal
niet eens verstaan, om er zes maanden
lang te zwoegen en te zweeten om eni|f
geld te winnen ten einde hunnen pacht te
kunnen betalen ' Zij gaan vertrekken in
ploegen van 5 of 7, met den knapzak aan
de hand, de spade op den m g ! En 't merendeel hunner gaan heen met een benepen hart.
Ik spreek niet van de jongelingen, altijd
vroHjk en opgeruimd, maar van de ge.
trouwde mannen die vrouw en kinderen
moeten achterlaten, in ellende en verdriet
gedompeld. Maar hij moet weg, die vader,
ondanks alles, niet om rijkdom en weivaart te zoeken, maar omdat hij. In zijn
eigen vaderland, aan zijn gezin het nodige
voedsel niet kan verschaffen niettegenstaande al zijn werken en slaven.
Somtijds heb Ik liet gezien, en mijn hart
brak bij dit schouwspel : eene vrouw
schreiende, en de kinderen, luidop snikkende, zich aan de kleederen hunner ou.
ders vastklampende..

Het volstaat niet (zegde onze oude prof) statistieken te lezen, men moet
•e ook verstaan. Ten onrechte zouden de heren Van Elslandc en Larock
nit de massale deelneming aan deze dichtwedstrijd over hun persoontje
afleiden dat ze zich lekker kunnen koesteren in het zonnetje der publieke
belangstelling.
Het tegendeel is eerder waar ! De 12.496 dichteren en dichteressen, die
naar het Onderwijs-doel in de Wetstraat hebl)en gemikt, deden het kennelijk met de vaste bedoeling, hun (giftige) pijlen diep in de ministeriële l>ody te planten. Oordeel veil!
Recht in het ministerieel zitvlak schoot de kanthaK J.B. uit BerdiemAntwerpen (eo daarvo<» krilgt hij zijn Heideland) :
Op 't kot van Kuituur en van Sch<rien
daar spelen twee eerste violen.
Maar de geel-rode wals
klinkt af en toe vals :
da's één van die kiesplakbrief-goalen l
En verder :
— dhr B 3 . te Lot (een veortreffdijk dichter !) : « doch Theo lapt BAT
aan zijn zolen n.
— dhr A. v.d.H. te Mechelen ; « daar ligt d'om'ntto<ride verscholen n.
Deze week gaan onze (dichterlijke) heilwensen naar de onversUitbare
die, pikkelend op een stoicje, naar zijn dierbare echtgenote is weergekeerd :
Wie heeft daar van sterren gesproken
toen Huysmans zijn be<>n had gebroken ?
Een meeuw op één poot
ifaat daarom nog niet dood
Voor de beste treffer zoals steeds een Vlaamie Pocket van Heideland.
Inzendingen veor donderdag a.s. p/a de Bedaktie aaji
nw dienstwillige Emest.

L«.
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E3 IS SLAGADER VOOR
VLAAMSE HIIVERHEID
DE SNELWEG ANTWERPEN - GENTRUSEL IS BROODNODIG
Deze antoanelweg is sedert 10 Jaar gepland op de Verkeers-conferentle van Geneve. Frankrijk is sinds lang met de uit.
voering van h e t vak Parijs-Rijsel begonnen. Sinds tien jaar « zagen » - en wij
overdrijven niet wanneer wij deze term
gebruiken - alle mogelijke Vlaamse studiediensten over de absolute noodzakelijkheid
van deze « hartslagader der Vlaamse economie ».
W a t zien wij nochtans
viertal maanden geleden.

gebeuren een

Minister Vanaudenhove, die door « Het
Volk » een centraliserend minister werd
genoemd, lanceert zijn Vijftienjarenplan.
Er konnen een heieJ stel autoanellwe^en
In voor, echter niet de snelweg Antwerpen - Gent . Rijsel! Het centraal bestuur
heeft deze weg die op de Conferentie van
Geneve als een der belangrijkste werd beschouwd en daarom E 3-weg werd genummerd (Europa 3), eenvoudig vervangen door een ander project over BrusselBergen-Valenciennes. Omdat h e t Vlaam»
Economisch Verbond dit wat al te bar
vond en heftig itrotesteerdla, heeft Minister Vanaudenhove achteraf de publieke opinie trachten te sussen door te be.
loven d a t deze autoweg op een andere
wijze zou gefinancierd worden. Ondertussen hebben de diensten van Euromarkt,
onder druk van Brussel, de snelweg over
Brussel - Bergen - Valenciennes tot weg
van eerste belang gepromoveerd.

Nochtans bewijzen die Belgische en
Fransb verkeerssta^tisUeken ovOrduidelijk
dat de grenstrafiek over Bergen onbeduidend is in vergelijking met de grenstrafiek Kortrijk - Bijsel.
Waarom deze handelswijze? De E3-wef
zou vooral voor Vlaanderen gunstig zijn,
de andere weg zal Brussel en de Borinage
ten goede komen en voor h e t centraal
bestuur is dit voldoende om h e m voorrang te verlenen.
Ondertussen
is d h r Merlot,
overtuigd Wallingant, minister v a n openbare
werken geworden en wij moeten er niet
a a n twijfelen d a t hij de infrastroktuur
van Wallonië m e t bekwame spoed zal uitbouwen.
Wij kunnen eens te meer wachten. Een
Merlot is trouwens niet toevallig minister
van openbare werken geworden. Als men
regelmatig de waals-socialistische
pers
leest dan weet men vlug waaraan de socialistische
wallinganten
groot
belang
hechten, de aangekondigde betoging voor
de E3 moet voor ons, Vlaamse Nationalisten, een gelegenheid zijn om de aan<
dacht van de publieke opinie te veatigen.
niet alleen op dit schandaal, maar op h e t
systeem van benadeHgIng d a t l a stand
wordt gehouden door de unitaire s t a a t s ,
struktuur. Zelfbestuur zal ons ook in die
zaken beslissingsmacht moeten geven.

KUinsIe hopveld vreet elk
iaar 5 kilometer

((Hopkeesten worden als asperges gegeten»

M.H.
(Van

E 3 moet dadeHik
afgedwongen worden
Zoals wij verleden week aangekondigd hebben zal op
zondag 25 juni een reusachtige protestbetoging gehou^
den worden tegen het uitblijven van de broodnodige
Vlaamse auto-snelweg E.3, lopende van Eindhoven
via Antwerpen en Gent naar Rijsel. Die auto-snelweg
dient er zo spoedig mogelijk te komen, wij eisen hem !
Hier volgt alvast een uurregeling voor de eerste autokaravaan die vertrekt van asui de Franse grens :
Kortrijk 8 uur, Deinze 8 uur 45, Gent 9 uur 30, Lokeren 10 uur 15, St. Niklaas 10 uur 45, aankomst te
Antwerpen te 11 uur 30. De meeting heeft plaats om
12 uur, zodat alles rond 1 uur is afgelopen en de deelnemers over een vrije namiddag kunnen beschikken.
Wij zullen verdere en meer uitgebreide inlichtingen
laten volgen.

ijzerdraad

onze

redakteur)

Even binten Brussel, loopt de prachtige auto-snelweg
van de Hoofdstad
naar
Oostende, door een aartsvaderlijke
streek met glooiende
heuvels en sappiggroene kimmen,
landschappen
die ge kunt terugvinden
op de schilderijen
van
Bruegel, vol van lommerrijke
bosjes, oude kastelen,
landwegen
tussen
twee
ruggen van een verkevendheid
en t propere » velden waar de
landmensen
hard
werken.
Even voorbij de levensgrote
verkeersborden
met de haarspeld-kromme
aamduiding : « Asse », flitsen daar de eerste hopvelden voorbij. Velden vol langgenjde
telefoonpaal-hoge
staken verbonden
met draden en koorden die een
eigenaardig
beeld geékn aan dat
landschap.

Wij zijn n a a r hopboer Omer de Rop,
die in de Kapittelstxaat t e Moorsei Juist
op de grens v a n Aalst woont, gereden.
I n de voorvaderlijke liiuskamer m e t de
zwartberookte balken, de open haai-d en
de vergeelde portretten van boerengeslaciiten zaten wij m e t hem a a n de eiken tafel. Wij zijn toen, als buitenstaander een
beetje wijzer geworden in liet eigenaai-dige huishouden, d a t de hopteelt ten
slotte voor velen van ons is.

vóór '59 overgeschakeld n a a r mazoutbran.
ders, die zeer duur kosten. Over dit aspekt
van de zaak zullen wij h e t echter volgen.
de week hebben.

ONMISBAAR

Vroeger, in de middeleeuwen trok men de
hop met stelten, die echter t h a n s niet
meer gebruikt worden, tenzij in de folkloristische stoeten. Naar h e t schijnt gebruikt men in Engeland echter deze stelten nog wel. Hopboeren beweren d a t h e t
lopen op dergelijke hoge stokken van geen
leien dakje moet gegaan zijn want d a t
men in de weke grond niet gemakkelijk
uit de « voeten » k a n met dergelijke stelten. Bij navraag wist ook geen enkele hopix)er, hoe oud ook, d a t er ooit zo ver zijn
geheugen en d a t van zijn voorouders
reikte, met dergelijke middelen h o p gepliikt werd in onze streken.
S.D.L.

Hop wordt zoals de meeste mensen wel
weten, gebruikt bij h e t blerhrouwen. Tot
h e t bekomen van een goede pint is h e t
een onmisbare grondstof die door een zekere verbinding tijdens de gisting de
smaak geeft aan de door de Vlamingen
in zulke grote m a t e genutte drank. Lupiline heet d e stof, die voortkomt uit de
rijpe hopt)ellen, de Juinvormige bloemen
die de rijpe hop sieren en die geplukt worden in de zomermaanden.
Het IS een overlevende plant die twin,
tig tot dertig j a a r blijft leven en telkenjare terug opsclilet Onze hopboeren ver.
planten echter om de vijf of zes Jaar.
Reeds ten tijde van J a n zonder vrees, i n
1410 ongeveer, werd door deze vorst een
verordening uitgevaardigd, om de hoedanigheid van de hop te verbeteren. Dit tie.
wijst wel d a t de hopteelt i n Vlaanderen
reeds zeer oud is.
Trouwens destijds was Engeland
voornaamste afnemer !

onze

Eens de h o p gedroogd dient hij ijewaard
te blijven en d a t is enkel mogelijk door
een bewerkmg met zwavel die verbrand
wordt en waai-van de uitwasemingen door
de tallen gejaagd worden.
NIET MEER OP STELTEN

Volgende week :
Uitrusting voor hopteelt

Vijf kilometer
ijzerdraad
Zeer tipisch bij de hopteelt Is seker
de uitrusting van de hopvelden. De
lange staken worden rechtgehouden
door schuinstaande palen, die de
dikte en de lengte hebben van tele,
foonpalen. Deze palen komen meestal uit de Ardennen en worden bewerkt in een fabriek te Srombeek
waar de lucht uit het hout gezogen
wordt en men ze volspuit m e t
kreoline om h u n weerstand te verhogen
tegen de weersomstandigheden. De palen op de velden w<wden met dikke touwen of draden
verlwnden, waarna men van boven
naar de grond toe voor iedere plant
een leidraad bevestigd. Op deze wijze zijn er om een voorbeeld te geven
op een veld van 200 bij 200 meter
minstens vijf kilometer draad van
verschillende dikte nodig. Vermits
men deze draden tegelijk met de
ranken afsnijdt, dient men ieder
jaar opnieuw een volledig stel draden te bevestigen.
Op deze wijze vreet h e t kleinste]
veldje per jaar 5 kilometer draad. '
De uitrusting van een hopveld is
dan ook zeer duur. Vroeger gebruikte men l.p.v de draden zeer
lange latten, ongeveer als boonstaken, die echter telkenjare opnieuw
konden gebruikt worden, maar die
thans niet meer dienstig zijn ver- >
mits men d a n moeililker met e e n '
plukmachine kan werken. Zeer opvallende zijn ook de wig-wam vor.
mige stakenhuizen, de hoge mijten
met ongebruikte staken in de h o p .
streken.

kost 700.000 F.

Waar hef om gaaf

HOPKEESTEN
De plant scliiet omhoog in m a a r t en slingert rond de draden die omhooggespannen
werden tussen de — soms acht meter h o .
ge — staken. Rond die tijd eet men in de
streek van Aalst en Asse de « Hoppekeesten » d a t zijn de hopscheuten die gestoken worden. Men bereidt ze (en ze helv
ben trouwens ongeveer de smaak) op dezelfde wijze als asperges.
De hopscheuten worden afgesneden om te
vermijden d a t de plant te vroeg rijp zou
zijn. Komt d a n de pluktijd, d a n wemelen
de hopvelden van plukkers, die zich tussen de staken opstellen en de rankeii aangegooid krijgen van de plukkers die met
lange snijstokken de klimplanten tiovenaan losrukken en onderaan met een snijmes doorknippen. Tegenwoordig rijdt m e n
echter veel met plukmachines door de
hopvelden, ofwel worden de ranken op
wagens geladen die de oogst n a a r de vaststaande machine in de schuur brengen.
I n manden worden de hopbellen n a a r
de hop-eesten gebracht. Deze eesten (ook
asten genoemd In sommige streken) dienen om de bellen te drogen n e t zoals des.
tijds bitterpeeën gedroogd werden. Waar
men vroeger — en fhiffls «eik a « g tn sommige bedrijven — met cokes stookte hebben vele boeren sinds b e t goede seizoen

De hopteelt is uitsluitend
geving van Aalst,
Asse

een Vlaamse
en Poperinge

teelt, die vooral in de omtot uiting
komt.

Op dit ogenblik heerst de grootste nood bij de hopboeren,
doordat
zij hun opbrengst met verkocht krijgen.
Dat is niet te wijten
aan
de Tnindere hoedanigheid
van de Vhiamse hop, in tegendeel
hij
is van de hoogste kwaliteit,
maar wél aan de onverantwoorde
invoer uit andere landen als : Yoego-Slavië,
Tsjecho-Slowakije,
Korea, Roemenie,
Frankrijk,
Duitsland
en Engeland.
Deze massa's worden aan goedkope prijzen op onze markt gebracht,
zodat
de eigen voorthrengst
onverkoopbaar
werd en de hopboeren
met
hun oogst bleven zitten ofwel zeer laag — met verlies — dienden
te verkopen.
Zo was de oogst van '59 1.750.000 kgr groot, de
kostprijs
bedroeg lOi) miljoen
frank.
Men verkocht
heel die opbrengst voor 63 ">ailjoen en ondanks het feit dat een toelage
(uit
het landbouwfonds)
werd toegestaan van 200 F per are, bleef er
een verlies van bijna 30
miljoen.
Hetzelfde
gebeurde mei de oogst van 1960 die een
netto-verlies
van minstens
31 miljoen
F voor gevolg had alhoewel de voorthrengst toen 150.000 kgr lager lag en dan moet men er nog mee
rekening
houden 360.000 kgr niet-verkochte
oogst te kunnen
verkopen aan een noodprijs van 1000 F per kwintaal (50 kgr) daar
waar een lonende prijs rond de 3500 F per kwintaal zou dienen te
liggen.

