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WATERLOO TE STBOHBEEK-BEVEB 

Nederlaag van ' 'Bloc" en 
provokatle van BIjkswacM 

(Van onze rednkteur ter plaatse) 
£1 . heren van het . Bloc de la Uberté Lin^istique * en de * Rassemhle-
1 , " '^" / .^ ; ' ' - ' ' ^ ' /«" «^«'•e la Tyrannie linguistique . die enlcele maanden qa. 
leden te ^t. Pieters-Leeuw een publieke vergadering belegden, werdentoen 
flinh op hun nummer gezet door enkele kordate Vlamingen uit de Brusselse 
agglomeratie en de randgemeenten. St. Pieters-Leeuw, waar Daniël De Co-
nmck zo schuierend ging tegenspreken, was een eerste betvijs ervoor dat de 
Vlaamse macht ,n het Brusselse weer sterk genoeg was om iedere provokatie 

van het franse kultuurimperiahsme m de randgemeenten de kop in te drukken, 
lot die overtuiging woeten destijds ook de heren van het . Bloc » gekomen 
zijn, want het heeft maanden geduurd vooraleer ze terug op adem kwamen. 
Op vnjdag 19 mei tenslotte dierven ze het aan, opnieuw een openbare verga, 
dering te beleggen en wel te Strombeek-Bever. ' ^ ' ^ 

G E V A A R ! 

TWEEDE FRONT 
HALLE 
Iedereen kent de pogingen 

die de fransdoUen ondernemen 
om Brussel te verbinden met 
Wallonië over St Genesius-
Rode. Ondanks de klinkende 
afstraffing op 26 maart geeft 
dat franskiljons kliekje haar 
pogingen niet op. Thans pro
beren ze een nieuwe verbin
ding met Wallonië te verwe
zenlijken over St-Pieters-Leeuw 
en Halle. Daarom zou ook daar 
meer franstallg onderwijs moe
ten komen. 

Te Halle wordt de fransta-
lige middelbare school - het 
enig relikt in Vlaanderen van 
officieel middelbaar onderwijs 
- niet alleen niet afgeschaft 
maar poogt men ze uit te 
breiden. De leerlingen van het 
laatste jaar van de franstalige 
middelbare school werden ver
wittigd dat ze volgend jaar 
ter plaatse aan het ateneum 
verder kunnen studeren. Ver
mits er hier geen sprake is 
van een nieuwe school zou 
geen toelating van hogerhand 
nodig zijn. Een eenvoudige 
beslissing van het schoolbe
stuur zou voldoende zijn ! 

Wij vestigen andermaal de 
aandacht van Vlaanderen op 
dit gevaar. En terzelfdertijd 
stellen we de vraag of de trans
mutatieklassen te Halle en el
ders nog transmutatieklassen 
zijn. Sinds jaren was er geen 
inspektie. Sinds jaren ging er 
geen leerling daarvan over 
naar NederlandstaUg middel
baar onderwijs. Het zou de be
doeling van onze achtereen
volgende franstalige ministers 
voor onderwijs zijn die klassen 
geleidelijk aan tot zuivere 
Franse klassen om te vormen. 

Daarom het mes er in ! 
Overal dient volgend jaar 

het eerste jaar van de trans
mutatieklassen afgeschaft. Wie 
in het Frans wil studeren moet 
maar naar Wallonië of naar 
Frankrijk trekken. Volks
vreemden en volksverraders 
zullen we graag missen. 

Toen de vergadering om haUnegen in het 
restaurant « Wellington » begon, hebben 
de inrichters een ogenblik geloofd dat ui t . 
houdingsvermogen steeds wordt beloond: 
een 150-tal belangstellenden hadden gevolg 
gegeven aan de uitnodiging. Na een paar 
minuten bleek echter dat er ergens een 
vergissing in het spel moest zijn want de 
reakties van het publiek waren eerder on
verwacht. 

OVATIES 

Onder de c belangstellenden » hadden wij
zelf al gauw de aanwezigheid genoteerd 
van een 130-tal vlaamsgezinden uit Strom
beek-Bever en de andere randgemeenten. 
Nnast dhr Bové, K. Bei-ghs en W. Borgh» 
van het Vlaamse Komitee Strombeek-Be
ver bemerkten we volksvertegenwoordiger 
Daniël De C:k)ninck met een flinke groep 
Volksunie-militanten w.o dlir De Eerlan
ger, de Dobbeleer, Bob Maes, Steegmans, 
Van den Houtte, Van der Sickel, van Mal-
deren en T. van Overstraetsn. 
Di \ select gezelschap van vrienden van het 
f Bloc » bracht de spreker van de vergade. 

.ring, dhr Pemand Rigot, al dadelijk na 
zijn eerste woorden een minutenlange 
ovatie. Deze onverwachte waardering van 
Vlaamse zijde herinnerde spreker er aan 
dat hij In zijn prille jeugd nog wel wat 
« vloms » had gestameld, zodat hij deze 
min of meer vergeten taalkennis thans 
kon gebruiken om aan te kondigen dat het 
n ie t om een tegensprekelijke meeting 
ging. De overgrote meerderheid der aan
wezigen verklaarde zich hiermede onder 
nieuwe minutenlange ovaties volmondig 
akkoord. Toen dhr Rigot uitweidde over 
zijn antecedenten en o.m. verwees naa r 
het feit dat hij vroeger f VOOT de Vlaam
se zaak » had gestreden, kenden de bijvals-
betuigingen een hoogtepimt. 

HET ZWIJGEN OPLEGGEN 

Volksvenegenwoordiger De Coninck maak. 
te van een adempauze gebruik om de m-
richters diets te maken dat men hun aan . 
wezigheid in het Vlaamse Strwnbeek-Be-
ver hoegenaamd niet op prijs stelde. 
Dhr Rigot, die beschikte over een flink© 
micro-installatie, zette zijn toespraak 
voort in het frans en verklaarde dat de 

Onze volksvertegenwoordiger Daniel 
de Ooninck stelde onmiddellijk na 
de gebeurtenissen te Strombeek vol
gende parlementaire vraag aan de mi
nister van binnenlandse zaken : 
Op vrijdag 19 mei 11. werd t« Strom
beek-Bever een openbare vergad^ 
ring belegd door <c Le Bloc de la 11. 
berté linguistiqne »; er deden zich 
tijdens deze vergadering waar vijf 
politieagenten aanwezig waren die 
niet moesten ingrijpen, geen noe
menswaardige incidenten voor; lawg 
nadat de«e vergadering geëindigd 
was en het publiek uiteengegaan, 
verscheen in de gemeente een groep 
rijkswachters met het geweer in de 
hand, die de herbergen binnen vie. 
len en met brutaliteit optraden te
gen de aanwezige verbruikers; uit 
ingewonnen inllchingen blijkt da t 
de heer Burgemeester van Strom. 
beek-Bever, verantwoordelijk \oor de 
orde in de gemeente, geen beroep 
gedaan had op de ri jkswacht 
De heer .Minister gdieve mij mede 
te delen wie het InlUatlef genomen 
heeft om de tussenkomst van d« 
Rijkswacht te vragen en wie aan de 
rijkswacht het bevel gaf zich naar 
Strombeek-Bever te begeven — waar 
het ongemotiveerd en brutaal inerij-
pen in de gegeven omstandigheden, 
tot zware incidenten aanleiding had 
kunnen geven. 

Vlammgen er niet zouden in slagen het 
Frans te onderdrukken; zijzelf echter zou
den onderdrukt worden. Deze woorden 
werden onthaald op een minutenlang ge-
Jouw dat slechts luwde toen volksvertegen, 
woordiger De Coninck opnieuw het woord 
nam. Dhr Rigot maakte van de nieuwe 
rust gebruik om door de micro te sctireeu-
wen dat hij de onderbrekers wel het zwij
gen zou opleggen, misschien niet des* 
avond maar wel op e=̂ n andere keer en 
dan voorgoed 

(Lees door blz. 4) 

— Een bodem in de emmer? Niet nodig, ik zal wat harder pompen. 

RECHTS 
OF LINKS ; 

Er is heel wat geschreven na de 
•erkiezingen over het sociaal-eko-
nomisch program van de Volksunie. 
Over het algemeen schrijft men dat 
onze partij, meer dan het Vlaams 
Nationaal Verbond voor de oorlog, 
belangstelling heeft voor sociaal-
ekonomische vraagstukken. Week
bladen en tijdschriften zoals Links, 

4oor ^9é,7(^{fna4m 

De Maand en De Rode Vaan heb
ben hun aandacht aan ons gewijd, 
hoofdzakelijk op dit punt. ZIJ pro
beren ons te rangschikken onder de 
uitgesleten begrippen links of 
rechts. 

WAT IS LINKS? WAT IS RECHTS? 

Wat is links ? Betekent bet klas
senstrijd ? De arbeiders tegen het 
grootkapitaal? (Zo staan de libe
ralen rechts). De arbeiders ook te
gen de boeren en de middenstan
ders, zoals bij vele socialisten ? En 
betekent rechts dan de nationale 
binding boven de maatschappelijke 
klassen heen ? 

Zo links klassenstrijd betekent 
en rechts volkse binding boven de 
maatschappelijke klassen heen, dan 
staan we rechts. 

Betekent rechts echter konserva-
tlef of reaktionnair en wil links 
zeggen streven naar lotsverbetering 

van de kleine man om het even tot 
welke maatschappelijke stand hij 
behoort, dan staan wij links. 

Volledig links zelf want de linkse 
vleugels van de B.S.P. of van de 
C.V.P. zijn bitter weinig bekommerd 
om de sociale welstand van de 
kleine middenstander. Vermits die 
niet tot de arbeidersklasse behoort 
is hij geen aandacht waard. 

Volledig links ook omdat wij de 
Vlaamse arbeider 'niet zien als op
geslorpt in de Belgische arbeiders
groep die men als geheel beoordeelt. 
Maar wel als Vlaamse arbeiders
groep afzonderlijk. 

Wij zien de lagere Ionen in 
Vlaanderen, wij aien het tipisch 
Vlaams, werkloosheldsverschijnsel, 
wij zien het kwart miljoen Vlaamse 
mobielen. 

NIET 19de EEUWS, MAAR SO
CIAAL 1961. 

Wij zijn gestart in 1954. Onze vi
sie op het sociale werd niet ge
vormd door 19de eeuwse werken als 
« Das Kapital » of als « Quadrage-
simo Anno », die het over toestan
den hebben die grotendeels achter
haald zijn. Wij hebben de raad van 
Shakespeare < lees in het open boek 
van het leven » gevolgd en hebben 

(Lees door blz. 6) 

< 
W VLAAMS-FEDERALE LANDDAG 
T l StKWINTENS LENNIK 
Of 4 |UNI 1961 TE 15 U. 

Hervorm U staat 
Eer gij vergaat 

Alle rechtgeaarde Vleimingen worden dringend opge
roepen voor deze grootse massabijeenkomst in het 
bedreigde Vlaams-Brabant . 
He t w^ordt een Vlaamse machtsver toon voor zelfbe
s tuur en federalisme, en tegen elke vorift van gebieds-
roof of verdere aantas t ing van het Vlaams erfgebied, 
die openlijk worden voorbereid en me t alle loense 
middelen doorgezet. 
Vlaanderen wil baas zijn in eigen huis : hervorm U 
staat eer gij vergaat ! 
De plaats der bijeenkomst — het rustige en enig mooie 
payot tenland — is tevens bijzonder geschikt voor een 
familiale ui ts tap. 

D e Voorzi t ter van het inrichtend Komitee 
D . Deconinck 
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peRNoreii 
GEZINSPOUTIEK 

De Bond, het weekblad van de 
bond der grote gezinnen, is niet te 
spreken over de houding van de re
gering t.o.v. van de gezinspolitiek : 
er kwam geen ministerie van het 
gezin en anderzijds is hetgeen in 
het regeringsprogramma gezegd 
wordt in verband met de gezinspoli
tiek zeer ontgoochelend. Dit moet 
daarenboven aangevuld worden met 
sommige verklaringen van socialis
tische zijde, waaruit duidelijk blijkt 
dat deze regering, onder druk van 
de socialisten, geen gezinspolitiek 
maar een op de waalse toestanden 
en belangen afgestemde nataliteits-
politiek zal voeren : verhoging van 
de geboortepremie en van de kin
dervergoeding voor het eerste kind. 

Het is klaar dat dergelijke poli
tiek in het nadeel van de grote ge
zinnen en van Vlaanderen uitvalt. 
Reeds heeft de Volksunie bij mon
de van haar vertegenwoordigers in 
Kamer en Senaat geprotesteerd en 
een echte gezinspolitiek geëist. 

Wat is de houding van de minis
ter van Volksgezondheid en het Ge
zin, senator Custers, t.o.v. deze poli
tiek ? 

Het is toch ondenkbaar dat de 
heer Custers deze ministerporte
feuille zou aanvaard hebben zonder 
te weten wat er in zake gezinspoli
tiek overeengekomen was tussen de 
regerende partijen ! Zoals voor de 
andere punten van het regerings
programma bestaat daarover een 
akkoord tussen C.V.P. en B.S.P., 
waarvan de volledige en juiste In
houd niet bekend gemaakt werd. 
De heer- Casters zal toch ten min
ste geelst hebben kennis te mogen 
nemen van de inhoud van dit ak
koord alvorens te aanvaarden mi
nister te worden ? 

het grootkapitaal en verhoogt de 
belastingen voor de middenstand. 
Eveneens steunen de liberalen de 
grootwarenhuizen, die als tegen
prestatie dan ook flink wat gelde
lijke steun geven aan de liberalen. 

De liberale partij is de partij van 
de grootwarenhuizen en van het 
grootkapitaal. In die sfeer leeft ze. 
Vandaar ook hun aftands franskit-
jonisme. Hoeveel liberale parlemen
tairen in Vlaanderen spreken aan 
huis Nederlands ? 

FLINKE START 
In het begin van dit jaar be

noemde eerste-minister Eyskens 
twee franstaligen tot direkteur-
generaal bij de kanselarij in de 
diensten van de eerste-minister. 
Een derde benoeming diende nog 
gedaan. De nieuwe eerste-minister 
Theo Lefèvre gelastte zich daarmee 
en benoemde die derde. Ook een 
franstalige natuurlijk. Hij kon an
ders best een nederlandstallge ge
bruiken. Die kon hem misschien le
ren dat « voorbarig » vertrouwen 
het tegendeel is van hetgeen Theo 
denk t ! 

Anderzijds heeft de nieuwbakken 
Limburgse minister Bertrand een 
oproep in het Staatsblad laten ver
schijnen voor de aanwerving van 
franstalige kontroleurs voor het 
Bestuur der Luchtvaart, waarbij de 
kennis van het Nederlands niet 
eens vereist wordt. En dit voor Za-
ventem, eentalige Nederlandse ge
meente ! 

De oud voorzitter en oud onder
voorzitter van de C.V.P. hebben 
hierbij nog eens bewezen dat het 
vertrouwen van de Vlaamse C.V.P. 
parlementairen In de nieuwe rege
ring alleszins « voorbarig » is. 

BUNDELINGS 
Zo neen, dan is het duidelijk dat 

het de heer Custers er om te doen 
was minister te worden onder om 
het even welke voorwaarden, dat 
hij bereid was blindelings om 't 
even welke politiek te voeren die 
hem voorgeschreven werd; w) ja dan 
heeft hij voorafgaandelijk zijn 
foedkeuring gehecht aan een ge-
xinspolitiek die er geen is, die in 
feite voor de grote gezinnen en 
voor Vlaanderen bizonder nadelig 
la. Wat er dan eveneens op neer 
komt dat Custers absoluut minister 
wilde worden, ten prijze van alles, 
ook ten prijze van wat hij voorheen 
verdedigde. Hij was toch niet ver
plicht minister te worden? Indien 
hij niet akkoord was met de gezins
politiek door de socialisten opge
drongen was het dan geen kwestie 
van elementaire eerlijkheid zijn 
medewerking te weigeren aan de 
uitvoering van deze politiek ? De 
Bond vergist zich wanneer hij zijn 
hoop stelt op minister Custers! 

Minister Custers zal als een trou
we knecht de door de socialistische 
Walen voorgeschreven « gezinspoli
tiek » ten uitvoer leggen. Hij heeft 
zich daartoe verbonden ! 

FLAUWE KUL 
De liberaal Van Audenhove ver

weet de socialisten in de senaat ex
tra-parlementaire druk op de vo
rige regering te hebben iiitgeoefend 
tijdens de stakingen. Wat alleszins 
juist is. 

De socialist De Block antwoordde 
echter zeer gevat dat de liberalen 
dit ook doen en wel door de druk 
van de banken op de regering. Hij 
had ook de holdings kunnen ver
melden. Het is Immers een feit dat 
de liberale partij niet de partij is 
van de middenstand zoals ze zich 
aandient, maar wel de partij van 
het grootkapitaal. Als ze in de re
gering komt (regering Van Acker, 
tegering Eyskens) spaart ze telkens 

EENTALIG GHETTO 
In verband met het federalistisch 

manifest door Waalse en Vlaamse 
kultuurverenigingen gezamenlijk 
uitgegeven krijgt de Standaard, die 
het verdedigt, een sabelhouw toe
gediend door La Libre Belgique. 
Voor deze krant met een mentali
teit uit voorvaderstijd betekent het 
federalisme de volledige afzonde
ring van Vlaanderen! Alsof het 
federalisme in de Verenigde Sta
ten, Duitsland, Kanada of Zwitser
land om maar die landen te noe
men zou beletten dat die gebieden 
modern zijn en een open blik heb
ben op de wereld. Vlaanderen zou 
zich door het federalisme opsluiten 
in een « eentalig ghetto » ! Als er 
personen zijn die zich opsluiten in 
een « eentalig ghetto » dan zijn het 
waarlijk de franstaligen. Als een 
land werkelijk door de gebeurtenis
sen voorbij gestreefd wordt dan is 
dat Frankrijk met zijn 15de eeuws 
unitair staatsnationallsme en zijn 
18de eeuwse kultuurpolitiek. Zij zit
ten werkelijk in een « eentalig 
gheto » dat hen tot navelaanbidders 
gemaakt heeft. Met hun « grandeur 
fran^aise » kuituur werden zij een 
voorbeeld van spot voor de gehele 
wereld. Een levend stuk folklore ! 

Wat Vlaanderen betreft stellen 
we op het gebied van talenkennis 
een verheugende kentering vast. 

De geestelijke horizon van onze 
jongeren blijft niet langer — zoals 
bij sommige ouderen — beperkt tot 
Frankrijk. Meer en meer groeit de 
belangstelling voor het Engels en 
het Duits die als wereldtalen het 
Frans lang voorbijgestreefd hebben. 
De franstaligen vergeten altijd weer 
dat van jaar t»t jaar het Frans als 
taal achteruitboert. Ze staat thans 
nog op de tiende plaats. Naast het 
Engels zijn het Russisch, het 
Spaans, het Duits en het Portugees 
haar voorbljgestreed om van het 
Chinees, Japans, Hindoestanl, Ben
gaals en Araabs niet te spreken. 

Niets is zo potsierlijks als de 
franstaligen aan de Vlamingen te 
horen verwijten dat ze « eentalig » 
zouden zijn. De franstaligen zijn de 
eentallgen in dit land, niet wij ! 

Altijd weer bemerken we bij die 
franstaligen de hinderlijke voog
denmentaliteit. Door federalisme 
zouden wij ons afsluiten van hun 
rijke geest ! 

Wat hebben zij dan sinds 1830 in 
België al zoveel voortgebracht? De 
kuituur in België sinds 1830 Is 
hoofdzakelijk Nederlands. Het eni
ge wat de franstaligen op ons voor 
hebben in ons land is dat ze over 
meer geld beschikken. 

En dat stelen ze op onze rug door 
stelselmatig Vlaanderen achteruit 
te stellen omdat ons volk zo lam
lendig was steeds te laten begaan. 

NIEUWE BISSCHOPPEN 
Op zondag 30 april werd in alle 

keirken en kapellen van het aarts
bisdom een herderlijke brief voor
gelezen om de gelovigen te herin
neren aan het feit dat Mechelen 
sinds juist geteld vier eeuwen bis
schopsstad geworden is. 

Een merkwaardige brief ? Als 
men weet dat de installatie door de 
Spaanse koning Filips II van veer
tien nieuwe bisschoppen in de Ne
derlanden, een der medebepalende 
oorzaken werd van grote godsdien
stige en politieke ontevredenheid 
die tot gewapende opstand tegen 
Spanje leidde. Een opstand die ook 
het Roomse geloof in de Nederlan
den een slag toebracht waarvan de 
Kerk nooit herstelde en die de toen
maals wordende politïl^e eenheid 
van d« Nederlanden uiteenscheur-
de, zo grondig dat vier eeuwen later 
de Benelux-gedachte nog op ver
wezenlijking wacht ! 

Filips n en zijn ketterjagers 
voerden in onze landen een ramp
zalige politiek waarvan de gevolgen, 
van nationaal standpunt uit gezien, 
tot de ellendigste episodes uit onze 
geschiedenis behoren. Maar over die 
donkere zijden rept de brief geen 
woord. 

Integendeel, de lof van de aarts
bisschop te Mechelen wordt gezon
gen. 

HIJ immers had ten tijde van Al-
brecht en Isabella een volledig her
stel van het Roomse geloof In zijn 
ambtsgebied bewerkt. Waarlijk een 
reden tot juichen ? Terwijl het hele 
noorden verder rebelleerde, calvi
nist geworden was en de Roomse 
godsdienst verbood... 

Onder de persoonlijkheden die de 
bisschopszetel te Mechelen bezet 
hebben worden kardinaal Granvelle 
en kardinaal Mercler op een lijn ge
steld. 

Als anti-nationale kerkvorsten, 
die nooit begrepen wat er In de Ne
derlanden omging, verdienen zij dat 
natuurlijk ! 

Aan het tempo van 1 per zitting wor
den, zowel in kamer als senaat, de begro
tingen op een drafje afgewerkt. 

Toch worden er tussendoor beharlens-
waardige dingen gezegd. 

In de senaat ga) het debat over de be
groting van justitie aanleiding tot een 
voor de senaat ietwat ongewoon vinnig 
heen en weer gepraat. Een uitspraak van 
minister Vermeylen is te onthouden, nl. 
dat hij van oordeel is dat een oorlogs-in-
validiteitspensioen altijd moet uitbelaald 
worden, ook in geval van veroordeling, 
piist zoals het dragen van een ereteken 
een recht is dat men niet kan onttrekken! 

In verband met de onlusten van decem
ber en januari jongstleden, die weer eens 
ter sprake kwamen, werd door de socia
listen een steek boven water gegeven op 
« een overheidspersoon van Mechelen », 

die « een zeer grool moierl gezag hci't 
in hel land en de onluslcn van 1955 i 
heeft afgekeurd n. 

In de kamer worden de begrotingen m 
haast nog minder animo besproken e 
door de meerderheid goedgekeurd. Vofk-
vertegenwoordigers Verbaanderd en Vei 
boven (onder invloed van de waakzaam 
heid van de Volksunie ?) belokkelden ^ 
even de vlaamse snaar, loen ze ovei di 
begroting van de rijkswacht handelden 
Deze laatste spreker werd bepaald lyrisch 
en zelfs kalolisch, toen hi] de huisvesting 
van de rijkswachl beschreef. Sprak hij 
immers niet over « kapucienengolen » en 
over novenen doen om hieraan Ie rer 
helpen ? 

In elk geval onze frakties van kaïnei en 
senaat volgen nauwlettend de deballcn. 
Als, tegen dat de avond vall, de andere 
frakties al lang afgebrokkeld zijn en nog 
slechts bestaan wt ê man en een paarde-
kop, zitten onze mannen nog steeds daar 
en volgen het spel niet allleen mei de 
belangstelling en de aandacht van de 

nieuweling, maar ook met de zelfzeker 
heid van de doorwinterde oude rat. 
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BEURTOPTREDINGEN 
Moest zoiets te Antwerpen gebeu-

ran, dan zou er over een « schan
daal » gesproken worden... 

En moest het omgekeerde te Luik 
gebeuren... nee, dat Is natuurlijk 
uitgesloten ! 

Wij bedoelen de zgn. « beurtop-
tredingen » in de stadsschouwburg 
te Mechelen. 

Het optreden van elke Mechelse 
toneelvereniging wordt geloot. 
Met dien verstande dat vooraf 
reeds ZES vertoningen per jaar 
c d'office » werden vastgelegd voor 
het optreden van het.. . Thé&tre na
tional de Belgique ! 

Voorrang dus voor een Fransta
lig fezelschap in een door en door 
Ylaamse stad I 

Men kome nu niet aandraven met 
de dooddoener dat het hier een af
deling betreft van het officieel «Na
tionaal » Toneel; dat wie zich daar 
niet kan bij neerleggen een « slech
te Belg » is, enz., enz. 

Werd er aan de tienduizenden 
Vlamingen te Luik ooit gevraagd of 
zij geen Nederlandse toneelvoorstel
lingen wilden ? 't Is waar, te Luik 
zijn de Vlamingen maar arbeiders, 
proleten en te Mechelen zijn de 
laatste Mohikanen bij de Franskil
jons... bourgeois, dat is het verschil. 

Zal het stadsmagistraat dit spel
letje blijven spelen of blijven dul
den althans ? 

Zo het nodig is voor enkele men
sen te Mechelen Franstalige verto
ningen te geven (waarom trouwens 
ook geen Engels- en Duitstalige 
vertoningen?), ons goed, maar dan 
moeten de anderstaligen zich schik
ken naar de mogelijkheden en 
laatst aan bod komen. 

DE LIJN DOORTREKKEN 
In haar nummer van 12 dezer had 

La Libre Belgique het tegen minis
ter Larock. Deze laatste had de 
stelling van Goethe verworpen waar 
die zegt : « Ik verkies een onrecht
vaardigheid te begaan Uever dan 
iets wanordelijks te ondergaan ». 
Larock beweerde dat hij zich zou 
beijveren onrechtvaardigheid niet 
boven wanorde te laten gaan. 

La Libre Belgique neemt dan stel
ling voor de wet tegen de opstand. 

Dit heeft ons aan het denken ge
zet. België Is door opstand tegen de 
wet tot stand gekomen. Het is een 
onecht kind in staat van erfzonde 
geboren. 

En toch voert La Libre Belgique 
trots haar naam : « Het vrije Bel
gië ». Een naam zelf die een be
spotting is van de wetten die toen 
door een straatomwenteling op 
kant gezet werden. 

Zo La Libre Belgique haar rede
nering konsekwent doorzette dan 
zou ze haar naam dienen te veran
deren, elke dag het zelfstandig be
staan van België moeten bevechten 
en de nieuwe politieke eenheid van 
de Beneluxlanden prediken. 

Wij hopen dat ze dit zal Inzien 
want haar ^echt voorbeeld spoort 
aan tot nieuwe straatopstand. 

LIBERALE BESPARINGEN 
Bij het opmaken van de lijst van 

de tijdelijke betrekkingen In het 
departement van Openbare Werken 
en van het Wegenfonds onder de 
nieuwe regering Lefèvre - Spaak 
werd vastgesteld dat niet minder 
dan 402 (vierhonderd en twee !) 
tijdelijke ambtenaren afkomstig 
zijn uit DIest en omgeving ! Dat is 
het werk van oud-minister Van Au
denhove, huidige voorzitter van de 
Liberale partij ! 

Ofwel waren die bedienden w 
nodig en dan kunnen we onmoge

lijk begrijpen dat alle bekwame 
mensen daartoe te DIest en omge
ving woonden. Bekwamere jongens 
van elders werden dus benadeeld. 
Ofwel waren ze er niet nodig en 
heeft Van Audenhove zijn stem
menaanwinst gekocht met miljoe
nen uit de zak van de belastingbe
talers. Want die 402 ambtenaren 
moesten betaald worden. Niet door 
hem, maar door ons. 

Opgedragen aan de zelfstandigen 
die nog menen dat de liberalen de 
geldverspilling bestrijden. Als ze 
aan het bewind zijn verspillen ze 
nog meer dan de andere twee grote 
partijen. 

HUBERT NIET AKKOORD 
Volgens senator Leynen zijn ,de 

Antwerpenaren «pretentieus» of 
aanmatigend door een volledige uni
versiteit te willen opeisen. Inder
daad dat past Antwerpen niet ï 
Waarom zouden wij willen wat «gro
tere » steden als Luik, Gent en Leu-

• ven reeds hebben. Hubert kraamt 
wat uit de laatste tijd. Dit doet ons 
denken aan Hubert en de gebeorlij-
ke vestiging van Taunusfabrieken 
te Genk. De Duitse fabriek stuurde 
een Vlaamse «inciviek» als vertrou
wensman voor de onderhandelin
gen. Dit ontdekte Hubert en hij 
raakte in opwinding ! Gans «lei
dend » Limburg werd door hem op
gejaagd. Ongelukkig genoeg durfde 
toen een gedeelte van de Limburg&e 
overheid de zaak niet meer ernstig 
verder te bespreken vla een tussen
persoon die het vertrouwen had van 
de Duitsers. Als aan zulke realisten 
de Limburgse ekonomische belangen 
toevertrouwd zijn dan kan men be
grijpen dat Limburg nog geen noe
menswaardige industrie heeft. Voor 
Wallonië zou Renard niet geaarzeld 
hebben Industrie uit Duitse en in-
civieke handen te ontvangen ! Hoe
wel Leynen die zaak mee wilde ver
brodden aarzelde hij niet de dag 
voor de verkiezingen die zelfde in
dustrievestiging te beloven in « H6t 
Belang van Limburg » '. Onbegrijpe
lijk dat die man nog geen minister 
Is. 
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SCHRWFSTIFTEN-AKTIE 

ten voordele van 
DE I J Z E R T O R E N 

Om de bouw van een nieuw 
verdiep te kunnen betalen 
zullen over heel het vlaamse 
land dulzende geel-zwarte ko-
gelpennen, met in opdruk de 
tekst «Voor de Uzertoren -
AW. W K » verspreid wor
den. 
Bestellingen (van minstens 25 
exemplaren) kunnen gericht 
worden aan A. De Schrijver, 
Ledezijde, 18, Lede (telefoon, 
na 7 uur 's avonds : 053-22560) 
of aan het Bedevaartsekreta-
riaat. Hoge Brug, 86, Kaasker-
ke-DIksmulde. 
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We schreven verleden week dat op dat ogenblik nog niet 
duidelijk bleek, van welke zijde er aangestuurd werd op de ont
moeting K. - K. te Wenen. Het scenario scheen te wijzen op 
een Russisch initiatief : bezoek van de ambassadeur aan het 
Witte Huis, overhandigen van een boodschap van Kroesjtsjev, 
antwoord van Kennedy. Inmiddels is het echter waarschijnlijker 
geworden dat in de eerste plaats Kennedy op een ontmoeting 
heeft aangedrongen. 

In ieder geval is het Kennedy die een dergelijke ontmoeting 
best kan gebruiken. Toen hij begin van dit jaar in het Witte 
Huis kwam, beschikte hij over een ruim krediet in de V.S. en In 
heel de wereld. Algemeen werd verwacht dat de Amerikaanse 
buitenlandse politiek een nieuwe aanpak zou kennen en dat 
zeer spoedig belangrijke rezultaten zouden worden bereikt. 

Deze verwachtingen werden niet ingelost. De eerste maan
den van het Kennedy-beleid waren niet al te gelukkig. In de 
zaak Laos scheen de nieuwe prezident vastgeroest op de stel
lingen van de Eisenhower-administratie : steun aan een onpo
pulair en corrupt regime, opdrijven van de wapenleveringen, 
strijd niet alleen tegen de kommunisten maar ook en vooral te
gen de neutralisten. Het werd zelfs de Engelse bondgenoot wat 
te bar en vanuit Londen werd herhaaldelijk op matigheid aan
gedrongen. 

De ongelukkige Cubaanse affaire was zeker niet van aard, 
het prestige van de jonge prezident te verhogen. Eisenhower, 
die toch nooit nagelaten heeft de blunders te slaan die konden 
geslaan worden, maakte het zelden zo bont. Men heeft nog niet 
te vaak beleefd dat een prezident der V.S. ten aanschijn van 
de gehele wereld begon met zeer hoog van de toren te blazen 
om een paar dagen nadien ver, zeer ver terug te krabbelen. 

De Amerikaanse rol in de putsch van Algiers is nog steeds 
niet duidelijker geworden maar alles laat toe t« veronderstellen 
dat ook daar de prezident door een belangrijk deel van zijn 
administratie bij de neus werd genomen. Tenslotte heeft de 
Amerikaanse burgerlijke en militaire vertegenwoordiging in 
Korea het klaargespeeld om, bij de recente staatsgreep van de 
militaire junta, lang genoeg op het verkeerde paard te spelen 
om ook daar een gek figuur te slaan. 

Ondertussen hebben de Russen kalm hun spel voortgespeeld. 
Ze haalden regelmatig de oogst van de Amerikaanse blunders, 
van de ruimtestunten en van de eigen politieke aktie binnen 
en stelden met genoegen vast dat de Amerikaanse prezident 
zich vastmanoeuvreerde in een onhoudbare pozitle. 

Om terug uit deze pozitie te geraken heeft Kennedy de ont
moeting te Wenen nodig. De verleiding moet voor de prezident 
groot zijn om, na de ongelukkige start, verder de harde jongen 
te spelen en door te gaan op het ingeslagen pad. Het ontbrak 
niet aan mensen in zijn omgeving die hem in die zin adviseer
den. Zijn eigen staf echter, die hem doorheen de verkiezings-
bampanje naar het Witte Huis bracht, drong de laatste tijd 
steeds meer op een radikale koerswijziging aan. Zo is het alge
meen bekend dat de Kennedy-braintrust het Cubaans avontuur 
heeft afgeraden doch dat de prezident uiteindelijk gevolg heeft 
gsgevaa aan de suggesties van het rapport-A. Dulles. Het pleit 
in ieder geval voor Kennedy dat hij de konkluzies trekt uit de 
vaorbije mislukkingen en dat hij Kroesjtsjev wenst te ontmoeten 
op een ogenblik dat zijn eigen koers niet zo heel hoog genoteerd 
staat. Deze ontmoeting kan een nieuwe start zijn. Maar dan 
moet Kennedy eindelijk radlkaal de nieuwe lijn trekken. In 
1961 hebben de recepten van wijlen de heer Dulles of van zijn 
broer totaal afgedaan. Een echte politiek van « containment > 
moet andere middelen gebniiken dan militaire avonturen op 
Ouba of in Laos Steun aan onpopulaire generaal-regimes die 
ais enige verdienste hun niet belangloze « Westerse gezindheid » 
hebtoen, heeft Amerika al meer kwaad dan goed gedaan. Een 
juist Inzicht in de werkelijke pozitie van de neutralen en een 
verhoogde belangstelling voor de ontwikkelingsgebieden daar
entegen slaat de heren van het Kremlin een aantal voortreffe
lijke wapens uit de hand. Er is geen enkele reden waarom de 
V.S. de kommunistische uitdaging op dat terrein uit de weg zou 
moeten gaan. 

Een zware hipoteek op de binnenlandse politiek en op de 
buitenlandse reputatie der V.S. blijft de rassenstrijd in de Zui
delijke staten. Incidenten zoals te Montgomery in Alabama zijn 
niet van aard, de Amerikaanse invloed in Afrika of Azië te ver
groten. Het feit dat U.N.O.-diplomaten en vertegenwoordigers 
van kleurlingen-landen gedurende hun reizen in de V.S. her
haaldelijk het slachtoffer zijn van rassendiskriminatie heeft al 
heel wat kwaad bloed gezet. 

Een oplossing is nog niet voor morgen : de toestanden in 
het Deep South zitten sinds generaties vastgeworteld in voor
oordelen en oude wrok. Het enig lichtend punt is de waardige en 
toch doeltreffende wijze waarop de negerlelders het «geweld
loos verzet» propageren en voeren. Een les voor heel wat blanken! 
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BRONWATER OF PETROLEUM ? 

F.L.N. TE EY IAN 
Z eren Jaw na bet begia van de Alge. 

rijnse opstand !• het nu eindelijk tot 
een g:espre)i geltomen. Zeven jaar geleden 
waren er een handvol rebellen te middjea 
van de « francais k part entière », was er 
een « Algérie fran^aise » waaraan zelff 
Mendes-Fï-ance niet dierf tomen. Van
daag verlclaart de leider van de F.L.N.-

. delegatie, Belkacem Krini, lelf een oud-
maquisard, dat hij naar Evian is gelcomen 
« om er akte te nemen van het feit dot 
Algerië onafhanlcelijk wordt, geheel Alge-
rië, zoals de GauUe het heeft beloofd ». 
Wanneer men temgblilst op de weg die 
door de Algerijnse opstandelingen in de 
zeven jaren van bloedige strijd werd afge. 
legd, dan 1» de uiteindelijke afloop der be
sprekingen niet twijfelachtig. 

De voorspeilingen over de konferentie lo
pen uiteen van « zeer kort » tot « uiterst 
lastig en uiterst lang ». « Afrique-Actic^ » 
bracht een hoofdartikel waarin het heette 
dat (( over een maand, en waarschijnlijk 
veel vroeger, Joxe en Krim namens beide 
partijen een tekst zullen ondertekenen ». 
« Ei Moujahid », het officieel orgaan van 
de voorlopige Algerijnse regering, bracht 
i» zijn laatste nummer een scherpe aan
val op de G-auUe en somde de moeilijlihe-
den op die zich te Evian zullen voordoen. 
Het Madrileense blad ABC intervleuwde 
Boumendjel, één der onderhandelaan van 
Melun en wegbereider voor de huidige 
konferentie, die verklaarde dat één der 
grote struikelblokken te Evian de Sahara. 
kwestie zou zijn. « In plaats van een frans 
Algerië, zegde hij, (( spreken de fransen 
nu van een franse Sahara, in de hoop dat 
We te Evian de woestijn voor de graan
velden zullen mllen ». 

De meeste Franse waarnemers rekenen met 
moeizame en langdurige besprekingen. De 
gevolgen van zeven jaar onmeedogende 
strijd worden zo maar niet in een hand
omdraai weggevaagd. Mannen zoals Bel-
kacem Krim, boer en officier In het re
bellenleger, of Boumendjel, wiens broer 
door de para's werd vermoord, vergeten 
niet zo snel dat de onafhankelljklieidsstriid 
aan het Algerijnse volk meer dan een mil
joen doden heeft gekost en meer dan 
twee miljoen gevangenen In de koncentra, 
tiekampen. 

Naast deze — wat men zou kunnen noe
men — n gevoelsargumenten zijn er nog 
zakelijke arguipenten genoeg die lange en 
moeilijke on^^^liandelingen waarschijnlijk 
maken. Er is In de eerste plaats de kwes. 
tie van het staakt-het-vuren. De Gaulle 
heeft eenzijdig besloten, de gevechten in 
Algerië stop te zetten. De Algerijnen heb
ben onmiddellijk verklaard, hiermee niet 
akkoord te kunnen gaan. Zij hebben in 
het verleden reeds herhaaldelijk de na. 
druk ge'egd op het feit dat een gtaakt^het-
vuren slechts kan worden bevolen nad:vt 
een princiepsakkoord over de belangrijk
ste politieke kwesties Is bekomen. 

Het is duidelijk dat De Gaulle met zijn 
eenzijdige beslissing vooral propagandis
tische mmit wil slaan; dat hij daarin al-
tans gedeeltelijk is gedaagd bewijst ojn. 
een artikel In de « New York Herald » 
dat de houding van het F.LJJ. ten scherp, 
ste laakt. De Franse prezident rekent er 
op dat de buitenlandse druk op de Alge. 
rijnen inzake het staakt-het-vuren de 
Franse pozities zal versterken. 

De belangrijkste politieke kwesties die vol
gens de Algerijnen de voorrang hebben, 
zijn de integriteit van het grondgebied 
der toekomstige republiek — en daarmee 
wordt op de Sahara gedoeld — en de een
heid van het Algerijnse volk — waarmee 
de kwestie van de « Algeriinen van fran
se afkomst » wordt gesteld. De rebellen 
sohiinen niet van plan te zijn. op deze 
beide punten belangrijk* toegevingen te 
doen. Er is wel eens beweerd geworden 
dat de Algerijnse opstand slechts omvaag 
en kansen heeft gekregen na de ontdek, 
king van petroleum in de Sahara. Het is 
Inmiddels zeker dat de Noord-Afrikanen 
deze petroleum betrekken bij het opma
ken van een inventaris van de toekom
stige republiek. De Fransen hebben voor-
gei'eld. de oliebronnen te laten exjdol-
teren door een gemeenschap die alle na
buurlanden van de Sahara plus Frankrijk 
zon omvatten. Het F.L.N. heeft daarop «n-
middellUk gereageerd door politieke steun 
voor de -Algeriinse tezis te gaan zoeken 
bij enkele landen van deze toekomstige 
petroleom-gemeensohap. 

In verband met de blanke bevolking van 
Algerië schrijft men De GauUe de bedoe
ling toe,"~een verdeling van het Algerijns 

Tieef Kfliset, SctiiU en Zwiünl van Vleintieren! 
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gimidgebled na t% itrevcn. Ook hiertegen 
•al de Algerijnse afvaardigin^r angetwij-
feld ten seherpste steOlng kiezen. « El 
Moujahid » aciireef reeds enkele tijd ge
leden dat in Algerië geen plaats was voor 

een Katanga^ 
Naaat deae belangrijke struikelblokken 
lijn er de andere moeilijkheden dl* em-
ttlf op de konferentie drukken. Er biijlTt 
de onverzoenlijke houding van een groot 

deel der blanken in AlgertS, er blijven i» 
plastiqueura van de O.A.S. en het gevaar 
voor een nieuwe putsch, er is de half
slachtige houding van het leger dat er 
nog steeds op rekent, eventuele verkiezing 
gen hl Algerië sterk te kunnen beïnvloe
den. 

Te Evian, stad der bronnen, steU men de 
vraag wat de doorslag zal geven : l'ean 
qui pétllle of Ie pétrole qui fait boum. 

Er is al vaker de vraag gesteld of de huidige regering naar 
dhr Lefèvre dient genoemd te worden, dan wel of het niet eer
der de regering-Spaak zou moeten zijn. Er is wel enige grond 
om deze vraag te stellen ! Het is een publiek geheim dat in het 
laatste stadium van de regeringsvorming dhr Spaak kordaat de 
teugels in de hand nam en de koalitie op het nippertje redde; 
dhr Lefèvre beperkte er zich toe, als een ijverig leerling achter 
de (brede) rug van de ex-NATO-man aan te draven. Toen het 
ogenblik aangebroken was om de Koning mee te delen dat de 
formatie-opdracht succesvol beëindigd werd, brak Theo Lefèvre 
met alle Wetstraat-tradities door dhr Spaak mee te nemen naar 
het Paleis. Nooit tevoren had een formateur het nodig geoor
deeld, zich door één van zijn ministers te laten vergezellen. 
Enkele dagen geleden bleek eens te meer dat dhr Spaak wel 
een zeer bijzondere plaats inneemt in de regeringsploeg : tij
dens het krizis-banket dat traditiegetrouw door de pers aan
geboden wordt aan de nieuwe eerste-minister, nam eens te meer 
de onvermijdelijke heer Spaak de honneurs waar aan de zijde 
van dhr Lefèvre. 

Deze stand van zaken wordt trouwens bevestigd door de par
lementaire wiskunde. Op 388 kamerleden en senatoren schon
ken er 268 hun vertrouwen aan de nieuwe regering. Onder die 
268 ja-stemmers waren er 145 socialisten en slechts 123 CV^P.-
ers. Het is dus vooral het socialistisch gewicht dat de weeg
schaal doet overhellen. De alomtegenwoordigheid van dhr Spaak 
is slechts één van de uitwendige tekenen die zulks konsakreren. 

Trouwens, voor wie van tegenstrijdigheden houdt is er re
den te over om deze regering dankbaar te zijn. Zelfs een ban
deloos fantast zal zich in zijn wildste dromen nooit hebben 
voorgesteld dat een regering, waarin de lakens uitgedeeld wor
den door een Gents franskiljon en een onbetrouwbaar « zinne-
ke », de steun zou krijgen van wat zich In de C.V.P. als « fla-
mingantlsch > aandient. En het is alleen in het land van de 
« Stomme van Portlci > mogelijk dat « flaminganten > hun ver
trouwen speciaal hebben gereserveerd voor een regering die in 
het Ministerie van Onderwijs de Vlaamse kuituur de grootste 
mep sinds tientallen jaren heeft gegeven. 

Er zijn nog andere tegenstrijdigheden. De socialisten die in 
december-januari het land overhoop haalden tegen de een-
heldswet en de nieuwe belastingen, zijn vandaag de ijverigste 
toepassers van deze eenheidswet en van belastingen waarvoor 
zelfs Eyskens huiverachtig zou zijn gebleven. Jos Van Eynde 
die nauwelijks enkele maanden geleden werd veroordeeld we
gens belediging van dhr Lefèvre, is vandsiag in de < Volksgazet > 
de grote beschermer van de eerste-minister tegen zijn konser-
vatieve belagers. 

Al deze tegenstrijdigheden mogen de goegemeente dan al 
ergeren of vermaken, ze werpen toch nadrukkelijk de vraag 
naar de leefbaarheid van deze regering op. Want het hoeft wel 
niet meer herhaald te worden dat regerlngsverklailngen en de 
er op volgende vertrouwensstemmingen slechts de inleiding vor
men tot het spel en dat de zware troeven later op tafel komen. 

Voorlopig zal de regering Lefèvre — of de regering Spaak, 
indien U wilt — het niet al te lastig hebben in Kamer en Senaat 
zullen de begrotingsdebatten hun normale gangetje gaan, hoog
stens wat sneller dan gewoonlijk wegens de nabijheid van het 
groot verlof. Voor dit verlof staat de regering voor geen Mikele 
belangrijke vervaldatum. De komkommertijd zal dan duren tot 
op het einde van de zomer, wanneer de vroede vaderen met her
nieuwde moed en met in de gezonde berg- of zeelucht gesmede 
samenzweringen terug naar de Wetstraat stromen. Op dat ogen
blik zal de regering dienen te bewijzen wat ze in haar mars 
heeft. Haar belagers in ieder geval zullen klaar staan. 

En nog tipisch-Belgische tegenstrijdigheden : enkele we
ken geleden ton men het beleven dat een mlnister-in-funk-
tie een huldebetoon aan een verbannen inciviek, Albert Servaes, 
patronneerde. Dezer dagen heeft de sekretaris-generaal uit de 
bezettingstijd, ex-poUtieke-gevangene-na-44, minister Custers 
een super-patriot en inciviekenjager tot adjimkt-kabinets-chef 
benoemd. Of, zoals de boeren bij ons zeggen : < Ons Heer moet 
van alles zijn getal hebben >. 

De opvolger van Vanaudenhove heeft op Openbare Werken 
Inventaris gemaakt en kwam tot de vast^rtelling dat de hberale 
excellentie 402 stadsgenoten uit Diest geparachuteerd had in 
zijn Departement. Het ware interessant, een dergelijke inventa
ris te maken in de Departementen die onder het beheer van dhr 
Segers hebben gestaan. 

Renard en zijn MJ'.W. maken een extra-slechts beurt In 
Vlaanderen door hun kampanje tegen de oprichting van het 
Arbed-staalbedrijf aan het Kanaal Gent-Temeuzen. 
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Van der Eist in de Kamer: 

Werkloosheidsvergoeding 
onmiddeliijl( verliogen! 

Mijnheer de Voorzitter, mevrou
wen, mijne heren, Ik zal niet uit
weiden over de administratieve 
hervorming die door de huidige re-
gprlng eens te meer « ter studie » 
genomen wordt. Ik stel alleen de 
vraag : wat heeft minister Lllar, 
die ook belast was met het ter stu
die nemen van de administratieve 
hervorming, wat heeft de heer Vre-
ven belast met de institutionele 
hervorming en wat heeft de heer 
Harmei minister van het openbaar 
ambt gedaan ? 

De h. Gelders : Ze hebben gestu
deerd. 

De h. Van der Eist : Ik vraag of 
het niet mogelijk zou zijn van deze 
heren te bekomen dat zij aan het 
Parlement een verslag zouden voor
leggen met het resultaat van hun 
studie op staatskosten ? 

Ik wens nog speciaal de aandacht 
te vestigen op het lot van hetgeen 
ik zou willen noemen de sociaal 
benadeelde bevolkingsgroepen en 
daarbij reken Ik in de eerste plaats 
de werklozen. 

De regering stelt een verhoging 
van de werkloosheidsvergoeding In 
het vooruitzicht — voor 1962 Ik 
geloof dat het wenselijk zou zijn 
dat de werkloosheidsvergoeding on
middellijk zou worden verhoogd. Ik 
spreek hier niet over zekere mis
bruiken die ik niet goedkeur maar 
ik meen dat men aan de werklo
zen een levensmlnimum moet ver
zekeren. Want wanneer er in dit 
land zoveel werklozen zijn, wan
neer er In Vlaanderen alleen 100.000 
werklozen zijn, dan is het omdat de 
gemeenschap, de Staat, tekort ge
schoten zijn aan hun plicht. Het 
Is daarom dat de gemeenschap en 
de Staat tegenover deze werklozen 
ook verplichtingen hebben. Ik meen 
dat wij deze mensen een mens
waardig bestaan moeten kunnen 
geven. 

Dan zijn er, mevrouwen, mijne 
heren, de boeren Ik wens hier ook 
een woord te zeggen over het lot 
van de boeren want het is alge
meen bekend dat dit alles behalve 
benijdenswaardig is. Ik weet het, de 
regering heeft een nieuw woord ge
vonden en spreekt nu van een 
« offensieve » landbouwpolitiek. Ik 
weet niet waarin deze offensieve 
landbouwpolitiek zal bestaan, maar 
ik weet één zaak en dat Is dat het 
zeer dringend nodig Is dat er In dit 
land een ernstige landbouwpolitiek 
zou worden gevoerd. 

De h. van Leemputten : De hop-
boeren ! Zij gaan ten onder ! 

De h. Van der Eist : Ik denk ook 
aan zekere problemen waarmee de 
middenstand af te rekenen heeft. 
Het Is o.m. onaanvaardbaar dat op 
het stuk van kindervergoedingen 
aan discriminatie gedaan wordt. 
Een gelijke behandeling is geëist en 
de zelfstandigen moeten genieten 
van dezelfde kinderbijslagen als de 
loontrekkenden. Door de huidige 
ongelijkheid komt de algemene mis-
noegdheld van de middenstand, 
alsmede door de pensioenregeling. 
De pensioenregeling voor de zelf
standigen is onaanvaardbaar en 
moet verbeterd worden. 

Ik kom tot het besluit van mijn 
tussenkomst. 

ledere regering «tart vol goede 
intenties, met een regeringspro
gramma vol toezeggingen en belof
ten. Het is ondenkbaar dat het an
ders zou zijn. 

Men mag daarom een nieuwe re
gering niet beoordelen op grond 
van haar intenties, maar men moet 
haar beoordelen op grond van haar 
samenstelling, op grond van wat er 
redelijkerwijze kan en mag van 
verwacht worden. 

Men moet zich afvragen wat er 
van het regeringsprogramma zal 
verwezenlijkt worden en wat er 
weggelaten werd. 

De nieuwe regering werd opval
lend koel ontvangen in het parle
ment, zowel van B.S.P. zijde als 
van C.V.P. zijde. 

Ik begrijp de ongerustheid van 
socialistische zijde, waar men zich 
terecht moet afvragen of de eerste 
minister de C.V.P. wel achter zich 
heeft... Of de eerste minister, die 
alleen onderhandeld heeft met de 
heren CoUard en Spaak, zijn par
tijgenoten wel volledig en klaar in
gelicht heeft over de toegevingen 
die hij gedaan heeft, over hetgeen 
overeengekomen werd ! Er is alle 
reden om daaraan te twijfelen... 

De toestand waarin het land ver
keert, de maanden die verloren ge
gaan zijn, de dringende noodzaak 
van een krachtig beleid laten niet 
toe over te gaan tot een experi
ment waarvan men mag verwach
ten dat het fallkant zal uitvallen. 

De beste dienst die het parlement 
In de gegeven omstandigheden het 
land kan bewijzen is deze regering 
geen uitstel van executie toe te 
staan, maar haar onmiddellijk ten 
val te brengen. 

Op de steun en het vertrouwen 
van de Vlaams-natlonale fraktle 
moet zij In geen geval rekenen. 

NEDERLANDSTALIGE 
GEZANT 

In verband met het beioek van 
de konlnp aan Frankrijk en Enge
land werd door volksverU-genwteor. 
dlger Frans van der Eist volgende 
parlementaire vraag gesteld aan de 
minister van buitenlandse laken : 
Een officieel beioek van Z.M. de 
Koning aan Frankrijk en aan Enge
land Is in liet vooruitzicht gesteld. 
Ter gelegenheid van deze bezoeken 
zal de Koning zich ongetwijfeld naar 
onze ambassades te Parijs en te Lon
den begeven, ojn. om er onze land
genoten te ontvangen die In deze 
landen verblijven. 
Het te de taak van de ambassadeurs 
de Koning te verwelkomen en de 
voorstellingen te doen. Zowel het pro-
tokol als de beleefdheid eisen dat 
zij bij die gelegenheid de twee na
tionale talen zouden gebruiken. 
Daar onze amba.ssadeurs te Parijs 
en te Londen nederlandsonkundig 
«ijn komt het mij wenselijk en zelfs 
onontbeerlijk voor dat zij bij deze 
gelegenheid zouden bijgestaan wor
den door een buitengewoon gevol
machtigd gezant die het Nederlands 
machtig is. 

Is de heer Minister van Buitenland
se Zaken akkoord met deze ziens, 
wijze en is hij bereid te dezer ge
legenheid een buitengewoon geveir 
machtigd gezant aan te stellen ? 

|iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imiitiiiiiiiHiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiii^ 

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

25 TOT 3 » % OP DE GCTEKENDE PRUZEN 
OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

"mil" 

Kontant - Krediet 
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
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A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS en ZONEN 
P.V.8.A. ZONHOVEN TEL. taasi 

ROLLUIKEN . ZONNETENTEN - ROLHEKKEN - SCHUIFHEIC<EN . TERKASMEUBELEM 
EVENWICHTIQ WENTELENDE CARAQEPOORTEN • V/ENETIAANSE BLINDEN "50MBRILLA-FLEX" 

TUINPARASOLS - ALLES VOOR AFSLUITING EN ZONNEWERINQ. - KAMPEERTENTEN 

BIJ HET OVERLIJDENVAN 

FRANS VAN CAUWELAERT 

Voor de geschiedenis van de Vlaamse Be
weging tijdens de XXde eeuw is wijlen 
Frans van Cauwelaert een te belangrijke 
flgur geweest om stilzwijgend aan zijn 
a fs tenen voorbij te gaan. 

Een omstreden figuur ongetwijfeld, maar 
onmiskenbaar een grot© persoonlijkheid. 
Een man met grote gaven, die zeer in
vloedrijk geweest U en die het ia de Bel-
gLsrhe Staat zeer vrr gebracht heeft : 
minister, voorzitter van de Kamer, minis
ter van State. 

Men kan evenwel van ons niet verwach
ten dat wij thans de loftrompet zouden 
steken en een ontroerde hulde brengen 
aan de nagedachtenis van de man wiens 
politiek leven In het teken gestaan heoft 
van een ongenadige strijd tegen het 
Vlaams nationalisme. Het heeft geen zin de 
ogen te sluiten voor het ononlnvijkbaar 
dilemna : ofwel had Frans Van Cauwe
laert gelijk en dan zijn alle Inspanningen, 
«Ue offers van de Vlaams-nationalisten 
overbodig, nutteloos en zelfs nadelig ge
weest; ofwel hadden de Vlaams-nationalis
ten gdljk en dan is de onverzoenlijke hou
ding, de verbeten strijd tegen het Vlaams-
nationallsme van Frans Van Cauwelaert 
zwaar te beoordelen en te veroordelen. 

Indien de tegenstelling na de eerste we
reldoorlog zeer 9(iherp geworden is kan 
of mag men echter niet zeggen dat zij 
door de oorlogsgebeurtenissen te verklaren 
is of ontstaan zou zijn : reeds voor 1914 
was het duidelijk geworden dat de weg 
van Van Cauwelaert en de weg van de ra-
dikale vlaamsgezinden uiteenliepen. Toen 
reeds bleek Van Cauwelaert niet bereid 
zijn politieke loopbaan, zijn toekomstmo. 
gell.fkheden in gevaar te brengen voor een 

radikale en konsekwente Vlaamse politiek, 
toen reeds bleek hij de man te zijn van 
de toegevingen en de kompromissen. 
p;en vraag hangt als een srhaduw boven 
di( lang leven : stond Van Cauwelaert in 
dienst van dp Vlaamse Beweging of heeft 
hi.i op l)ehendige wijze de Vlaamse Be
weging in dienjrt gesteld van zijn eigen 
politieke loopbaan ? Deze vraag is scherp, 
voor velen misschien te scherp, maar wij 
menen dat ze moet gesteld worden ook 
al zou een eenziidig antwoord wellichf on
rechtvaardig liiken omdat het leven nu 
eenmaal komplex is. 

Hot is duidelijk dat Van Cauwelaert ge-
Hurende gans zijn politieke loopbaan de 
Vlaam'te krachten steeds heeft weten (e 
gebruiken : hij werd voIks\ortegenwoor-
diger als vlaamsgezinde, als opvolger van 
Edward Corenians; tijdens de eerste we
reldoorlog veroverde hij zich een positie 
omdat hij de man was die de vlaamsge
zinden in het leger moest braaf houden 
en de aktiiisfen besfrijden; als vlaanis-
gezinde heeft hij zich na dp oorlog zijn 
machtspositie te Antwerpen veroverd en 
Is hij er burgemeester geworden; als 
vlaamsgczinde Is hij minister en minister 
vun State geworden : dit alios heeft hij 
grolendeels te danken gehad aan de stu.v-
krarh t van de Vlaamse Beweging, stuw
kracht waardoor hii zich persoonlijk voor
uit liet duwen. 

Hij zelf echler is steeds voorzichtig, <i \oor-
waardelijk vlaamsgezind » geweest : hij 
gaf steeds de voorrang aan een onvoor
waardelijk lovautcit tefjenover de Belgi
sche Unitaire Staat en de katolieke partij. 
Van die gedragslijn is hij nooit afgpwek'»n, 
ook niet wanneer hij van Vlaamse zijde 
van verraad beticht werd. 

WATERLOO TE STROMBEEK-BEVER 
(Vervolg van blz. 1) 

De aanwezige Vlaams-nationalisten gin
gen daarop aan het zingen, wat niet van 
aard waa en dhr Rlgot te kalmeren. De en
kele franskiljons In de zaal dropen be-
«chaamd af, begeleid door levendie ap
plaus en geknal van voetzoekers. 
De heren van het t Bloc », die tot de vast^ 
«telling waren gekomen dat de haring hoe
genaamd niet braadde, gaven er de voor
keur aan hun geluldsin.'rtallatle af te bre
ken en heil te zoeken in een overhaaste 
aftocht, onder verlies van al hun propa
gandamateriaal. Ze Heten het over aan een 
paar van hun volgelingen om deze aftocht 
te dekken. 
INVAL 

Nadat de aanwezige Vlamingen aldus kor
daat doch üUen^legel-achtlng een einde 
hadden gesteld aan de franskiljonse provo-
katie, verlieten «e in alle kalmte het res
taurant Wellington om een bezoek te bren-
aan een Vlaams lokaal te Strombeek Ruim 
een half uur later deed de Rijkswacht van 
Brussel een brutale Inval In dit lc*aai en 
verrichtte er een «anhoudmg, onder voor. 
wendsel dat er In de « Wellingt<»i » ern
stige incidenten en een gekwetste zouden 
geweest zijn. 
D« aanwezige verbruikers gaven lucht aan 
hun verontwaardiging over het optreden 
van de in het frana bevolen Vlaamse rijks
wachters en het kwam tot een paar kor
te schermutselingen. Dhr burgemeester 
van Stromb«ek-Bev«:, wlene politie <Je 

vergadenng in de « Wellington » had bij
gewoond 7onder te moeten ingrijpen, ver
scheen spoedig ter plaatse en wees de 
Rijkswacht In scherpe bewoordingen te
recht. Hij verklaarde, mei een dergelijk op
treden in ;^i]n gemeente nl^t gediend te 
zijn. 

Nadat een adjudant van de Rijkswacht 
zich door zijn voorname franse en neder-
landse ka2ierne uitdrukkingen nog eens 
speciaal had doen opmerken werd tenslot
te» een aanwezige Vlaamsgezinde naar de 
Rijkswachtpost in de Stefaniestraat over
gebracht om er, na onderhoor, terug op 
vrije voeten te worden gesteld 

Tiplsch detail : tijdens een onderhoud 
tussen twee gegradeerden van de Rijks
wacht (Ijeiden Vlamingen) en twee getui
gen, werd het gesprek van de ene partij 
naar de andere in het nederlands gevoerd, 
doch in het frans tu.ssen beide « Vlaam
se » rijkswachters 

Het Vlaams Aktio-Komltee Sfrombcck-
Bever stuurde dezelfde avond nog een te
legram aan minister Vermeylen om te pro
testeren tegen het drieste optreden der 
Bruselse Rijkswacht en om te eisen dat 
Strombeek-Bever «ou onttrokken worden 
aan het Brusselse rijkswachtkommando. 
Deze maatregel dringt rich op voor alle 
Vlaamse randgemeenten. De huidige rege
ling is een open provokatie voor a"» Vla
mingen en zal vroej of laat lot ernstige 
incMenten leiden. '^• 

Het is historisch onjuist — hoezeer hij 
ook moge bijgedragen hebben tot de 
Vlaamse bewustwording, vooral In zijn 
jeugd — in hem de man te huldigen aan 
wie wij de vernederiand'iing van de Uni
versiteit van Gent en de taalwetten van 
de jaren dertig zouden te danken hebben. 
Het is inderdaad met bittere ironie da t 
wij deze hulde aanhoord hebben, terwijl 
onze gedachten gingen naar de edele fi
guur van Dr. August Borms, geen grote 
staatsman, geen behendig politieker. Maar 
de Vlaamse Universiteit t« Gent en de 
taalwetten zijn uiteindelijk de vrucht ge> 
weest van de Bonnsverkiezing en van öe 
schrik voor het doorbrekend vlaam»-natl<K 
nalisme — niet het resultaat van Van 
CaiiwelaerCs politiek. Wij konden niet 
vergeten dat minister van State Frana 
Van Cauwelaert na de tweede wereldoor
log de oude, gebrekkelijke Dr. Borms heeft 
laten fusiljcren /onder een woord van pro . 
test. 

Wanneer de Vlaan>sp ('niversltelt van 
Gent en wanneer de taalwetten In vele ©!• 
zichten een ontgoo<'hpMng geworden «Uu 
draagt Van Cauwelaert hiervoor een ver* 
antwoordelijkheid : hij kon niet üeletten 
dat de Belgisciie Staat te Gent professo. 
ren benoemde waar Vlaanderen niets aan 
heeft en hij verzette zich tegen het oime-
men van sanktle's In de taalwetten... 
Hii scheen voorbestemd om de leider i/b 
worden van ziln \oIk. de man die A 
Vlaamse Beweging naar haar voltooilnj 
zou voeren : grote verwachtinsren werden 
op hem gei)Ouwd. 
Des te hartstophtelijkpf werd hlJ bestre. 
den door hen die hem niet wilden aan
vaarden als de gezagbeb^iende leider omdat 
zij niet konden geloven in hem en in de 
weg die hij wees. I lü zelf bestreed hef
tig alle stromingen die zijn gezag niet 
aanvaardden en ziin 7ien<?wil''e durfden 
I)etwisten. 
Om rechtvaardig te oordelen zou de vraaf 
moeten beantwoord worden wat Van Cao . 
welaert zou bereikt hebben zonder de druk 
van het Vlaams-naflonallsmc en hoever 
ziln strijdbaarheid zou gerelK hebben 
aan zich zelf overgelaten 
Na de tweede were'doorlog werd het 
Vlaams-natlonalisme door een vres"liike 
repressie ongenadig n"ergeslagen en uit
geschakeld : deze periode werd voor Vlaan
deren een nefaste tiiri een tl |d van ver
waarlozing. achteruit'-<»|iing, benadeling. 
Van Cauwelaert heeft dat niet kunnen be
letten, heeft ool< niels cfdaan om er (efcn 
in (e gaan 
De omstandigheden zelf zouden aldus de 
noodzaak van een Vlaams-natlonale poll-
(iek bewijzen. Het wa« de weerlegging door 
de feiten \an 6f «tj"!!!»»- der vlaamso hel. 
eicisfen 
Voor de jongerp gencr.vties behoorde Van 
Cauwelaert reeds tot het verletten : z'in 
inv'oed was getaand en zij koesterden ' e -
genover hem niet meer dezelfde verbit
terde en feile afkeer — eerder onversrh'l. 
ligheid. VTaar toch moeten ook zll met 
hem arfekenen — wat bewiist dat hii f-n 
fTTotr nersoonliikheid geweest is, en 'e-
vens dat hii geen oovoVrer heeft van ' '»-
zelfde waarde. 
Ook voor ons stelt zich nog het di lei i"a 
waarover wli l-ef reeds hadden, : wü Me 
In de Volksunie staan en sedert larer al 
onze krachten inspannen voor een nie iw 
Vlaams-natlonalisme, wij zijn dwazen in
dien Van Cauwelaert gelijk had. Indien 
hij geliik had hebben wij ongelijlc HIJ 
ook heeft het steeds zo gezien : Mi heeft 
ons heftig bestreden omdat hif in ons 
streven de weeriegging zag, de verlooche
ning van ziin polUIek va«i zUn stand
punt 
Omwille van de eerlijkheid, van de waar
heid kunnen wij dit niet venwilgen : wlJ 
ziin bereid de grote gaveji en tot op ze-
kere hoogte ook de verdiensten te erkennen 
van deze grote overledene, maar deae post. 
hume eerbeluiglng kan nooit de rerloo-
chening inhouden van onze dlepi*e over-
tuigbig. 
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ANTWERPEN 
BERICHT 

BiJ de aanvang van de verkiezingen 
bleef een overjas hangen in het lokaal PE
TER BENOrr, Prankrijklel 8, Antwerpea 
De eigenaar kan hem daar komen afhalen. 

Tijdens de plakdagen bleven verschei
dene haJsdoeken en handschoenen in d» 
wagens achter. Deze zijn terug te beko
men blJ WIM MAES, Lanteemhofstrat 28, 
Borgerhout. 

BRUSSEL 
PROPAGANDATOCHT 

De deelnemers aan onze tocht van zon
dag 28 mei 1961 naar Hoeilaart en Overljse 
komen om 8 lïur 46 samen achter de KVS 
(Lakenstraat). Iedereen is welkom 

V.ü. - BBOCHURENREEKS 
Mededeling. 

De brochure < VLAAMSE BEWEGINa 
« VLAAMS NATIONALISME » door 
Tolksvertegenwoordlger Mr. F VAN DER 
ELST is niet meer verkrijgbaar, daar de 
oplage uitverkocht is. 

DEURNE 
Ter zieleiafenis van onze diepb?ueurde 

propagandist JOZEF MAES laat Volks-
Bnle-Deume een H. Mis opdragen op ZOTI-
<lag 28 mei a s . te 9 uur in de kerk van 
O i . Vrouw van Altijddurende Bijstand, 
Mö-ksemsesteenweg te Deume. 

Zij die JOZEF MAES zaliger gekend 
hebben als de vriendelijke, onbaatzuchtige 
en onvermoeibare propagandist en kame
raad, zullen er zeker van houden hem In 
gebed te komen herdenken. 

Na de H. Mis bezoek aan rtjn laatste 
rustplaats We verwachten vele vrienden. 

GERAARDSBERGEN 
VLAAMSE KLUB 

Zaterdag 8 Juli. in de hovlngwi en in de 
aieuwe stijlvolle saai van de Kalvaar, te 
Voorde : 

Romantisch Zomerfeest 
Meerdere gegevens vindt U In de vol

gende nummers van ons blad. 

HASSELT 
Te Hasselt vergaderde een beperkte 

( roep afgevaardigden onder voorzitter
schap van Wim Jorlssen om de koordlna-
tie der Limburgse Volksimie-lnitiatieven 
en aktiviteit te Ije^reken. De stichting 
van een paar nieuwe werkgroepen werd 
aanvaard. De uitwerking zou binnen de 
eerstvolgende weken gebeuren. 

ICHTEGEM 
Zaterdag 13 mei had onder reusachtige 

belangstelüng in het feestpaleis « DE EN
GEL » bet eerste Westvlaams avondfeest 
plaat£ 

Het welkomwoord werd uitgespixikai 
door onze vriend Zwaenepoel van Gistel. 

Het prachtig ortcest onder leiding van 
Vanhevel wist de aanwezigen geestdriftig 
te stemmen. 

WU In LEUVEN 

6» WERKEIDER niat bezocht, 

W H In LEUVEN n M 

Oude Markt 22 
!• enz* bi«Hc*lc>*r 

I 
Algemeen «gen» voor Belglk : 

ABTS 
STKNWEG OP TIENEN, M 

KORBEEK-IO 

r 

Opgepast voor namaak DORT 1 
I 

H«t Witte Paard 
WANDH.IN0ENÏT11AAT, 1 4 

ta lEUVIN 

PatMnd en •angenaam lokaal 
voof vergsdarlngen an kluba. 

fteata dranken 
matig* prilian 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

OOSTENDE 
ORGANISATORISCHE VERG.AUERING 

De Voorzitter van het OewesL, dhr. H. 
Provoost, zat de vergadering voor waarop 
een twintigtal medewerkers en belangstel
lenden waren opgekomen. 

Op deze vergadering werden de eerste 
grMidvesten gelegd van een doeltreffende 
organisatie 

Langs deze weg roept het bestuur aHe 
Volksuniegezinden, met alleen uit Oosten
de, maar vooral uit bovenvermelde gemeen
ten, op cwn zich kenbaar te maken en <rf 
ons namen en adressen van mogeUJke 
medewerkers uit deze gemeenten te be-
«)rgen. 

De ganse aktiviteit van deze WERK
GROEP wordt gecentraliseerd in het ge
westelijk sekretanaat . Dit SEKRETTA. 
RIAAT evenals het voorzitterschap van de 
WERKGROEP zal van heden af waarge
nomen worden door Jhr Leo VAN DE 
WEGHE, Plantenstraat 75, Oostende (tele
foon 763.28 P C R . 4347.35). 

ROESELARE 
TIELT 

Woensdag, 10 mei, greep te Wakken op 
het kasteel een vergadering plaats waarop 
Dr Leo Wouters als ere-gast aanwesig 
was. 

Staf Vermeire vei-welkomde Leo Wou
ters. 

Toespraken werden gehouden door Toon 
de Simpelaere, Gaspard Degroote en Al
bert Bekaert. 

In zijn t oe^ raak onderstreepte Leo 
Wouters dat onze Beweging in West^ 
\naanderen haar diepe wortels heeft en 
^wak hlJ zijn vertrouweu lut In een spec
taculaire her<^bloel vsm het Vlaams-na-
tionallsme In onze provincie, speciaal in 
Roeselare-Tielt. 

w 
Op zondag 4 Juni worden talrijke auto

karavanen gevormd naar de landdag te 
St. Kwintens Lennik. 

Hieronder volgen de inlichtingen ons 
door de afdelingen medegedeeld. 

De feestredenaar Dr. Leo Wouters voer
de de aanwezigen met zlJn meeslepend 
woord binnen de politieke gebeurtenissen. 

Volksvertegenwoordiger Daniel Deco-
nlnck sprak over het federalisme. 

Onder de aanwezigen vermelden wij de 
arrondlsementsvoorzltter Jan Debondt, 
de heer Lootens burgemeester van Koeke-
lare, de heer notaris Vandenbussche, eni. 

LEUVEN 
ZatMtlag 27 mei 1961 te 30 uur in on» 

lokaal < Cristal » Parijsstraat 12, Leuven: 
vergadering met als spreker dhr Reimond 
Matthyssens, volksvertegenwoordiger. Na
dien gezellig samenzijn. 

Wij verwachten iedereen met vrienden 
en kennissen. 

LIER 

HEIST OP DEN BERG 
Vergadering van de werkgroep te U«r 

op 13 mei in bijzijn van Wlm Jori.'wein en 
Ir O Renard. 

Na een hartelijke welkom door de waar
nemende voorzitter Edgard Bauwens aan 
de vele Jongeren die voor deze gelegenheid 
waren opgekomen werd het woord gevoerd 
door Wim Jorissen. Walter Luyten en Os
kar Renard. 

MERKSEM 
Langs deze weg doen wij ook een beroep 

op allen welke ons willen belpen. We no
digen hen uit op onze vergaderingen wei. 
ke om de veertien dngen worden gehou
den 

Tevens roepen wij allen op talrijk deel 
te nemen aan de Vlaams Nationale Land
dag welke op 4 Juni in Vlaams-Brabant 
wordt gehouden. 

Er wordt voor v«-voer gezorgd. Mensen 
die over een wagen kunnen beschikken 
«IJn ten zeerste welkom 

Voor verdere inlichtingen over onze wer. 
king kan men zich wenden tot de vooralt-
ter Frans Peeters. Speelplelnstraat, 53. 
Merksem Tel. 45.92.74. 

A A N D A C H T ! 

Onze propagandisten en onze le
zers gelieven er op te letten dat aan 
de redaktle (Dupuislaan 110 Ander, 
lecht) enkel teksten voor het blad 
dienen gezonden te worden, dus ar
tikels of bewegingsnieuws. Abonne
menten e.a. dienen aan het Sekre-
tariaat (Lemonnierlaan 82 Brussel) 
gezonden te worden. Mogen wij de 
afdelingen tevens dringend venoe-

ken in eigen belang, het bewegings
nieuws voor dinsdagmiddag te laten 
geworden, vermits het anders onmo
gelijk kan geplaatst worden. Tevens 
wijzen wij erop dat gezien de aan
groei van de partij , het aantal afde
lingen leer erg gegroeid ia. Ieder 
moei zijn plaats krijgen In het be-
wegingsnieuwi. Maak daarom de 
teksten zon bondig mogelijk. 

De redaktle. 

WOLVERTEM 
Op 13 mei Jl. werd in het tokaal c On

der de Beiaard » te Melse de eerste kan
tonnale Volksvergadenng gehmiden. 

Volksvertegenwoordiger Mr. Daniel 
Deconlnck trad op als eerste spreker en 
huldigde de kantonnale kandidaten 

Achiel Van MaJderen, arrondis-sements 
vorzitter, kwam als tweede spr'-ker aan 
de beurt. 

Als slot sprak Vundenbrand.' Frans, 
kantonnale voorzitter, de aanwezigen toe. 

De Jonge animator Jan Sonck aorgde 
voor de plezante ooot. 

Na deze geslaagde bljeenkoms; en de 
mededeling van de oprichting van een 
kern te Maldegem, werden kontakten ge
legd voor het stichten van nieuwe kernen 
te Grlmbergen-Bsjgem en Kapelle op den 
Bos. welke dan ook eerstdaags zullen op
gericht worden. 

GEBOORTEN 
In het gezin De Metsenaere-Perreman 

kwam een dochtertje Els b!J. Onze harte
lijkste gelukwensen. 

Te Turnhout werd hel mooie gezin F o i s 
Janssen-Paessens op 30 april vergi-oot met 
een meisje dat Lutgart werd g=^oopt. On-
7? hartelijkste gelukwen.sen. 

DIENSTBETOON 

R e e d s v o l g e n d e z i t d a g e n z i j n o n s 
b e k e n d : 

G E N T - E E K L O 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r Leo W o u 
t e r s In l o k a a l R o e l a n d i e d e r e v r i j 
d a g o m 20 u u r . T e n h u i z e v a n D r . 
VVanni jn t e N e v e l e i e d e r e 1s te z a 
t e r d a g d e r m a a n d v a n a f 18 u u r . 

P r o v i n c i e r a a d s l i d O m e r V a n d e 
K e r k h o v e i e d e r e z a t e r d a g t e A a l t e r 
v a n 14 t o t 16 u u r , B r u g s t r a a t 3. 

P r o v i n c i e r a a d s l i d J o s D e M o o r t e 
M e r e l b e k e e l k e l a a t s t e z o n d a g d e r 
m a a n d v a n 10 t o t 12 u u r c a f é 
« K a n t i e n t j e » M e r e l b e k e s t a t i o n . 

De m e e r u i t g e b r e i d e l i j s t z a l In 
o n z e e e r s t v o l g e n d e n u m m e r s v e r 
s c h i j n e n . 

MECHELEN 
Volksvertegeiwoordiger Reimond Mat-

theyssens elke eerste maandag van de 
maand van 19 uur 30 lot 20 uur 30 in het 
lokaal Beffershof, Befferstraat. 

Op afspraak ten huize van arrondisse
mentsvoorzitter ir Oskar Renard Hove
nierstraat 24, Mechelen (tel. 133.14 V 

Elke eers:e vrijdag van de maand van 
19 tot 20 uur : Wlm Jorissen, Beffershof. 
Befferstraat. 

Sociaal dienstbetoon : De grondslag 
werd gelegd om ook in de kantons Lier ea 
Helst op den- Berg sociaal dienstbetoon in 
te richten. 

Nadere gegevens dienaangaande zullen 
zo vlug mogelijk meegedeeld wcKTlen. 
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AALST 
Er vertrekt op 4 juni een autobus naar 

de Vlaams-natlonale Landdag te St Kwin
tens Lennik. 

Plaatsen kunnen besproken worden bij 
de propagandisten of telefonisch op num
mer 217.66 van het sekretarlaat. 

Reiskosten : 60 P per persoon. 
Vertrek te 14 uur aan het lokaai : DE 

IJZER, Vlaanderensfraat. 

ANTWERPEN 
Vanaf 9 uur 15 : Verzameling van alle 

AUTOS, CAMIONETTEN. MOTO'S EN 
SCOOTERS op de Plantin en Moreiuslei 
nabij Ooststation. 

Vertrek : stipt te 10 uui . 
Zorg bij het vertrek voor een volle ben 

zinetank. 
Gelieve de wagens zoveel mogelijk op 

voorhand te voorzien van banden «VOLKS
UNIE» en «FEDERALISME» 

Speciale banden « VOLKSUNIE ANT
WERPEN » worden O ter plaatse bezorgd. 

Voor personen die over geen vervoer
middel beschikken wordt een autobus In
gelegd Inschrijvingen hiervoor worden 
aangenomen tot uiterlijk 1 juni a s . Prijs : 
45 P (Provinciaal Sec. Wtm Maes, tel. 
39.92.061. 

Te O.L.V. Lombeek is een extra parking 
voorzien voor alle wag?ns uit de provln-
cieANTWERPEN mits kleine vergoeding. 

REISWEG : Een kon'rtante snelheid van 
30 ft 40 km per uur. 

Van Plantijn en Moretuslei - Zurenborg 
en over Cogels-0.sylei naar Berchem Sta
tion Statiestraat, Driekoningenstraat van 
Hombeekpleln links af. Mechel.se steen
weg. Mort.sel, Kontich, Waarloos, Walem, 
Mechpl?n. Grote Markt aan.sluiting kara
vaan Arrondissement Mechelen vertrek 11 
uur richting Londerzeel, Hombeeks'een. 
weg links af richting Kapelle op den Bos, 
11 uur 20 Mechel.'se steenweg, Londe-zeel-
berg onder autostrade 11 uur 30 Londer
zeel centrum r«chtsaf Kerkstraat richting 
-Mercht«r r?cht.saf naar Opi^ijk. 11 uur 40. 
Merchtem rechtsaf naar Opwijk 11 uur 45. 
Droeshout steenwesr op Brussel l ink^f 12 
uur : A.<Ke. middageten in lokaal, Malper-
t.us 'Markt> er wordt gezorgd voor warme 
koiffie. 13 uur Vertrek uit As.se Ternai. Ste 
Ka-henna Lombeek 13 uur 10 Borght Lom 
beek. Baan naar BniRse! Ninov» rechts af. 
Sirijtem baan volgen tot voetba'veld 
« Belle Alliance » gipleeen aan de Hnker-
kanr van de ba-in. Link<! afzw-nken en 
rijden tot wegwij7er. OL.V. Lombeek die 
we volgen 

13 uur 30 aankomst te O.LV Lombeek 
medereizigers v r ' . a ' en vlug de wagens 
voor lokaal * DE KROON » 

Alle wagens worden geparkeerd op de 
parkeergelegenh-id « ANTWERPEN ». 

14 uur vei-zameünfir voor lokaa! « DE 
KROON » optocht naar de weide. 

BRUPOE 
Een auto-karavaan zal te Brugge <re-

vormd worden 'angs de Koning AlbertUan 
• richting nieuw slation - Vertrek te 
12 uur 30. 

.Melden bij Mr. G. Van In. Minderbroe-
dersstj-aau 24. Brugge, met ongave van 
aantal vrije plaatsen. 

De kostprijs tot deelname werd g^s-eid 
op 50 F voor de autokar. 

DENDERLEEUW 

LIEDEKERKE 
De b'-is vertrek; uit Denderleeuw te 

13 uur 45 op het dorp, te Liedekerke aan 
t Kapelleke ts 14 uur. 

Tijdig inschrijven bij de propagendis-
•en. -want rie reiskosten bedragen slechts 
30 P. 

Na de landdag gezellig samenzijn m de 
aloude afspanning «De Kroon» tegenov?r 
dP kerk te Lombeek. 

T«T>greis te 10 uur. 
Particuliere wagens sluiten aan bij de 

autobus. 
Wagen versieren m>t leeuwenwimpel 

a u b 

EREMBODEGEM 
De reis vjidi piaaus per bus: eerste ver

zameling te 13 uur kruispunt Heuvel-
Gro?nstraat: vertrek 13 uur 15, Dorps
plein; prij.s 25 F ; inschrijving bij de be-
stuurs'eden. 

GENT 
In karavaan trekken we op 4 Juli naar 

Eizeringen. 
Vertrek aan de Roeland om 13 uur slipt, 

vorming der karavaan 12 uur 45. Auto
bussen worden eveneen."; van uit Gent 
vertrekkende ingelegd, men schrijft liefst 
7/> spoedig moeelijk In bil Ouido Dekey-
zer. Onderbergen 1. of in lokaal Roeland 
Korte Krui-s-str. 3. Gent. Prijs 60 P 

KORTRIJK 
Vertrckuren: 

Menen 9 uur; Wevelgem 9 uur 10; Lauwe 
S uur 20; Marke 9 uur 30; Kortrijk 9 uur 
•JQ; Bellegem 9 uur 50; Anzegem 10 uur 15. 

Reisonkosten : 65 F. 
Inschrijvingen : 
Menen : Rik Sohier, Pontneufstraat 31; 
Wevelgem : Jules Gadeyne. O. Oezelle-

straat 14; 

Lauwe : Deconlnck « P nhuis », Bchc 
s t raat ; 

Kortrijk : « Stadskelder », Leiestraüi 
« Vlaam.s Huis », Groeningesiir 

Bellegem : Fernand Duthoit, Nie-
s t raa t ; 

Anzegem : Jos Deixis.schere, Plaats; 
Beveren Leie : Jules Desmedt, Pii 

derstraal 35. 

LEUVEN 
Inschrijven op het sekr. Parijsstraat i 

Leuven voor 30 mei 1961. Reiskasten 50 I 
Vertrek aan het Gerechtshof te 12 uur 4 

Wie met eigen wagen rijdt wordt vrie:^ 
delijk verzocht aan te sliiit<>n om m k: 
ravaan te rijden. 

LIER 
Deelneming aan de landdag op 4 jun 

prijs 50 F per persoon In.<,chrijvcn bij 
LIER : Bouwens Edgard, Eeuwfeesllaari 

tel. 70.1152; Maes Remi, St. Gummaruo 
straat 5. 

NIJLEN : Van Des.scl Lode, Zandveken 
velden 8, tel 70.82.76. 

BERLAAR : Luvten Walter, Doip 4) 
•el 70.60 88 

HEIST O D BERG : Hermans J o ' - ' 
Biekorfstraat 3. 

BROECHEM : Vleminckx Staf, Mo' , 
weg 34, tel 29.53 98. 

LIMBURG 
Inschrijven bij plaatselijke keni of oil 

een der volgende adressen en dit voor 27 
mei a.s. 

Jacobs Jozef. St. Hiiberlussttaat 44 Ha., 
selt; Schevemels Jan, Wouters-slraat 41; 
Hasselt; Jeurissen AUons, Weierstraai 2 
Zonhoven: Robert Hendriks, weg naar As 
25 Genk; Degraevc Jori.s, leraar, Niel bij 
As; Colemont Luc, Kommelo 10 Beringen; 
Vict. Sneyers, Molen veld 14 Beringen: 
He.\-llgen Marcel, Sport laan 6 Koersel; Co
lemont Clem, Diestweg 452 Nieuwerkcnken; 
sHcreii Eupeen. Gievensmolenweg 14 St 
Truiden: CoUas Berti. Hanes;eeg Eig.>n-
bilzen: Pereman.'-- R-ne. Schalbroek 108 
Lummen. 

Declneming.sko.sten voor de autobus : 
110 F (indien minimum 35 deelnemers^ 

MECHELEN 
All? aulobezilters uit het anondi.s.sement 

\orzamelcn te Mechelen Grote Markt om 
10 uur 30. 

'Zie ook Antwarpen.) 

WOLVERTEM 
Ben au;oCdr uit -Mald'erè'n'vèrlrekV van

uit Kapelle op den Bos wer Londeiv^eel, 
Steenhufel, Merchtem en Opwijk naa r de 
3de VLAAMSE FEDERAI£ LANDDAG op 
//)ndag 4 jimi a.s ie Sc Kwintena Lennik. 

Schrijf omqiddeUijk in bij de heei PU-
BLI Frans Mechelbaan 287 Kapelle op 
den Bos, of bij de heer VANDERSICKEL 
Marcel. Achterheide. 29. Londerxeel St Jo
zef. 

Prijs : 50 P - 10 F (hejkenningsteken). 
Het bedrag kan geston. of overgeschre-

v.^i worden op P.C.R 4891 92 van den heer 
Vandersickel Marcel te Londerzeel St. 
Jozef. 

OOSTENDE 
In sa.menwe'-king mei hel Gewest GIS

T S ! wordt een ALTOBUS ingelegd op 4 
JUNI naa." de FEDERALE LANDDAG te 
St. Kwintens Lennik. Inschrijvingsprijs 
80 F. Vlaamse nationalisten ml Oostende 
meldt u onmiddellijk aan op ons sekie'u-
I iaat. 
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E Schrijven bureel blad i 
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ZOEKERTJ 
Wie l-ielpt Vlaams-.Nationaüst!.s.3h ge 

aan vast werk a!.<̂  ondernemer in conf<= 
tie-fatsoeneerwerk. ' In bezit van 7 sn^ 
naaimachines). Schrilven blad of telefo -
1054)33210 

Welke Vlaamse weduwe. 45 a 50 ja;, 
wenst kennismaking voor huwel'Jk m-
allcenstaand man, bedisnde, 53 jaar. tha - -, 
vaste betrekking. 

Schrijven V.M. bureel Wad ui mogei,.k 
niei foto. 

Alles terug op ercwoord. 

VI-Nat. zoekt werk als nadi twaker cf 
portier. Tweetalig. Schr. : HER . Sek rv . 
.Remi Soetensstr. 6 Jet te . 

Dame getroffen ingev<^ge haar oivertui-
ging, vraagt licht werk thuis of licht bij
werk in de streek van Schaa rbeek^ue r -
beek-Sint-Joost. Schrijven naar Vandam-
me. A. LamtHottestraat 133 Brasse) 3. 

file:///naanderen
http://Mechel.se
http://As.se
file:///orzamelcn
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VRIJE VERTALHIG 
Geachte redaktle. 

Als regelmaUg lezer van Uw blad heb 
Ik de eer me met volgend verzoek of voor
stel tot U te richten, In verband met het 
artikel « Nous demandons nofcre droit !• 
plus élémentaire ». 

Ik meen dat het overgroot gedeelte van 
Uw lezers wel bij machte Is deze frans-
talige tekst, die tenslotte een vrij belang
rijke plaats inneemt In Uw Wad van 8 
mei jl. blz. 7 te lezen en te begi-ijpen. 
Maar een groot gedeelte van Uw lezers. 
Ik bedoel de arbeiders en bedienden en 
landbouwers die hun ft'ans niet hebben on
derhouden of het eenvoudig nooit heb
ben geleerd begrijpen niets van deze be
langrijke teksten. Ik neem aan dat deze 
teksten in de franse taal oorspronkelijk 
zijn zoals ze voorkomen In de parlemen
taire verslagen, en in- de taai van Mo
lière wel juister de draagwijdte aangeven, 
vooral dan de tijdsomstandigheden in 
acht genomen. 

Zou het evenwel in de toekomat niet 
mogelijk zijn, Uw lezers er op te wijzen 
dat de aangehaalde teksten In het frans 
werden gesproken, maar voor een VRIJE 
vertaling te zorgen, dat moet toch moge-
litk zijn ? Zodoende zullen AL uw lezers 
deze teksten kimnen begrijpen en ver
staan. 

Met bijzondere hoogachting, 
S.M - Broechem. 

Nota van de redaktle : 
Onze lexer heeft gelijk, wij hadden 

trouwens Intussen deze tekortkoming ook 
opffemerkt en hebben onze med«-werker, 
die de rabriek « De Vlaamse strijd in de 
kamer van volksvertegenwoordigers » 
schrijft, gevraagd in de toekomst voor 
een degelijke vertaling te willen zorgen. 

KIET EENS 
Greachte Redaktie, 

Met uw uitspraak in de rubriek « Ven
ster op het Buitenland » van 15 apri] 1961 
— ik citeer : « Br Is trouwens geen enkele 
reden waarom wij als Vlamtngen ons nog 
speciaal aan de vroegere kolonie zouden 
Interesseren » — kan ik het absoluut niet 
eens zijn. 

Kongo werd opgebouwd door een blank 
kader dat in meerderheid uit Vlaamse 
mensen bestond. 80 % der missionarissen 
waren en zijn nu nog Vlamingen. Om zich
zelf te kunnen blijven heeft deze Vlaamse 
gemeenschap een dagelijkse harde strljA 
moeten voeren tegen de vernederingen ea 
de moedwillige kwaadaardige rerdachtova-
kingen vanwege Walen en franskiljons. De 
overgrote meerderheid van deze mensen 
hebben. Vlaams-bewuster dan ooit, deze 
strijd overleefd. 

Het merendeel der ambtenaren, die na 
de lull-gebeurtenis-sen van verlede» Jaar, 
naar Kongo terugkeerden, zijn Vlamiagen. 

Welnu, zolang deze Vlaamse gemeen
schap io Kongo aanwezig is. Is het onze 
plicht voor deze gemeenschap alle ijelaag-
stelling te tonen Deze belanssteUing is de 
waardevolste morele steun, die we haar 
kunnen geven, om haar te helpen op haar 
beiu"t overtuigd Vlaams te blijven. 

Dat ze dit werkelijk wenst bewijst hst 
feit dat ze te Leoooldstad van de Kongo
lese overheid de toelating verkregen heeft 
om voor de Vlaamse kinderen t«rug een 
Nederlandse Isigere schocd te openen, op 
voorwaarde dat deze school door Brussel 
gesub<5idiwTd zou worden 

Tot OD heden tracht Br'\.^el met aller
lei uitvluchten — o.a. geen dtplomattetoe 
betrekkingen — sian deze morele verplloh-
tlng te ontkomen. Morele verplichting. In
derdaad : want het ontbreken van di)»lo-
matlekP betrekkingen belet Binissel niet el
ke koloniaal aan te moedigen. Indien mo
gelijk, naar Kongo terug te keren Wstór 
anders de oorzaak geaocht van het uit-
blUvRn van een definitieve onlossing van 
het orableem der koloniale» ? 

Het In de srt̂ ek laten doer het thuis
front vaa deze Vlaamsp gemeenscha», die 
onder de tronenzon het beste van zichzelf 
geeft otB te trachten Kongo weder on te 
bouwen zou een zorveelfite argument voor 
Brusstel kunnen vormen om de rechtma
tige grl'̂ ven van deze men.seji — onzo men
sen - a ' te wimpelen 

Tk wapt het ; de moeilijkheden die we 
in het raam van het Beleri.<)ch kader »p 
te losse» hebben zijn nog meer dan vol
doende, maar laten we niet vergeten dat 
het Eurooa van morgen er een za; zijn 
van volkeren, veel meer dan een van sta
ten 

Het zou slechts de uitdrukking zijn van 
een minderwaardigheidskomnleks en van 
zwakte ind'pn w» de V'aaaisp gemepn-
schaoDPn. niet enkel in Kong« maar ook 
elders negeerden 'n olaat* van hen voorop 
te «stellen als dragers va« onze levens
kracht en onze zo rijke kiiltunr De olicht 
van dP mopdprstam Is het fipr over hen te 
zijn en t^n onderhotidPn beiangselllng 
voor her te betonen. 

Onze oIaat« in het toekomstige Europa 
moet dPZe ztin van eerste rang burgers, 
van Vlaams nationalisten, maar nationa
listen dan wiT blik verder reikt dan 
Vlaanderen? grenzMï. 

Met Vlaamse groeten. 
J.V.H. - Antwerpen. 

TEKENAAR 
De jeugdige tekenaar, zoon van een on-

zer propagandisten die onlangs enkele te
keningen in ons olad liet verschijnen doet 
ons opmerken dat hij niet 14 maar 16 Jaar 
oud is. Waarvan akte. 

EEN STROMBEKENAAR DANKT 
D« hü van de f Bloo », waarvan de ak-

tlvitelten ongetwijfeld schadelijk voor dit 
land, wilden ook In onze gemeente eens d« 
koppen bijeensteken. Nieuwsgierig wat Ik 
naar hun bijeenkomst getogen «n kreeg 
him bladje * Le Pays de Bnixellee » In de 
handen gestopt. 

ZIJ bekloegen er zich in hun bladje ovar 
dat onze aktie t toute expansion du fran
cais » zou verhinderen. Verder verheug
den ze zich dat Vlaamse arbeiders « bon 
gré mal gré » in Brus.sel moesten Pran» 
verstaan en dat ze in hun dorpen terug
keerden met « Frans geplakt aan hun 
schoenzolen ». 

De opinie welke die heren hebben over 
vrijheid is verbijsterend. 

Het lijkt haast- op de vrijheid van d« 
armen in de middeleeuwen om vertrapt en 
geslagen te worden. 

Dat we met die heren niet willen rede
twisten, maar dat we ze, eender waar ze 
m Vlaanderen komen, een schop onder 
hun lui achterste zullen geven is dan ook 
maar redelijk. Het zijn de meest achter
lijke imperialisten, die geen rechten op 
goede behandeling kunnen doen gelden. 

Difc behandeling hebben ze dan ook in 
onze gemeente niet gekregen; we hebben 
hen getoond hoe wij hun misprijzen en 
uit ganssT harte moet ik volksvertegen
woordiger Deconinck danken, omdat hij 
aanwezig was. 

K.B. - Stromt>eek-Bever 
Komentaar : 

Wees verzekerd, vriend, de Volksunie 
zal niet doen zoals de andere partijen, die 
op de kap van het Vlaamse volk, verge-
liiken afsluiten en onrecht willen besten
digen. Ze heeft de mannen van de (iBloc» 
uit Strombeek helpen keren; ze zal hun 
uit gans Vlaanderen wcgborstelen. 

RERUM NOVARUM 
Geachte Redaktie, 

Met veel belangstelling heb ik de Rerum 
Novarum optocht te Antwerpen gevolgd. 

Buiten een enkele spandoek met het va
ge « Meer werkgelegenheid in Vlaanderen 
Is van nationaal belang », verloren tussen 
al de andere « Meer arbeidsvreugde door 
dit » en « Levensgeluk doordat », niets 
maaa- dan ook niets dat de aandacht trok 
op de achteruitstelling van de Vlaamse ar
beidersmassa. 

Geen woord over het feit dat Vlaande
ren industrieel tot de onderontwikkelde ge
bieden beihocn-t, noch aan de gevolgen daar
van 

Geen snandoek die verkondigde dat 70 % 
der werklozen Vlaamse mensen zijn. Geen 
spandoek die het uitschi-eeuwde dat hon
derdduizenden Vlaamse mobielen en sei
zoenarbeiders in 1961 nog arbeidsvoor
waarden kennen, die dateren van 1850 (de 
12 . en meer uren dag). 

Niet de min.ste zinsneling op de waar
heid dat de Vlaamse ai-beider gemiddeld 
vijf frank per uur m'nder verdient dan 
zijn Waalse kollega en dat dit een der 
hoofdoorzaken is van de schromelijke ach
terstand der Vlamingen in het middelbaar 
en hoger onderwijs. 

« Rechtvaardige verdeling van de belas
tingsdruk » werd meegedragen. 

« De Vlaamse arbeiders weigeren verder 
belasting te betalen voor de üistandhou-
dlng van economisch onverantwoorde be
drijven in Wallonië » of « De Vlaamse 
mobielen betalen belasting om in Vlaan
deren tewerk gesteld te worden » derge
lijke eisen waren nergens te l>espsuren 

Bil zeker geen spandoek waarop te lezen 
stoti(? dat het KvLsten syndikaat altijd al
les geëist heeft zolang het in het belang 
was van het unitaire België en het in de 
lijn bleef van het Bru.?selse Vlaams-viian-
dlgp gix)ot-kapitaal ! 

Waarom ik niet reageer op een 1 mei 
betoging ? Het socialisme heeft de volks. 
gemeenschaa nog niet ontdekt maar bliift 
de maatschannil Indelen In klassen zodat 
langs die kan) voor het Vlaamse volk nog 
niet.c; te verwachten valt. 

Het Kristen syndikaat echter, dat zijn 
strijd beweert le voeren volgens de richt
lijnen van de Kerk — zedeliike en stof f e-
lilke verheffing van het individu en van 
de gemeenschap doet doodeenvoudig aan 
boerenbedrog wanneer het het staatsbe
lang stelt vooi' het volksbelang en de 
meest elementaire mo?d mist om de schan
delijke achteruitstelling van Vlaanderen 
aan de kaak te stellen. 

V.H. - Wili-ijk. 

ST. MAARTENS FONDS 
Geachte Redactie, 

We danken U voor de opname in uwe 
rubriek « Lezers schrijven » van ons be
richt dat ü Dubliceerde op 6 mei 11 on
der de benaming St Maartens. 

Het zetduiveltje heeft echter enige ver
warring fewppggebracht. 

Inderdaad u hebt gedrukt : (ENKEL in 
eer her.stelde Oost--frontstrijders) terwijl 
duidelijk in ons schrijven staat : (ENKE
LE in eer herstelde Oostfrontstrijders). 

De Vereniging zonder Winstgevend Doel 
St-Maartpn.sfonds is dus gevormd door en
kele nersonen dewelke wett/elijk en juri
disch in orde waren om tot de stichting 
over te gaan VanzellsjM^kend kunnen al-
Ip oude kameraden, hoe het ook met hun 
burgerrechten staat aansluiten en zich tot 
ons wend'̂ n 'n verband met d* Zoekdienst, 
raadplegingen, eventuele hulp, enz. 

Met hoogachting. 
St Maartensfonds. 
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MARGARETHA de BOEVE 
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1 '' Advies en bemiddeling g 
I In alle | 

1 FISCALE GESCHILLEN 1 

Boekhouding 
Sociale Wetten 
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Zoekt U een 
Vlaams Verzekeringsmakelaar 
In het Brusselse ? 

• 
wendt U tot 

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

Tél. : 20.18.59 
if 

Alle verzekeringstakken, 
alle maatschappijen, 
voordelige tarieven en 
afdoende hulp blf ongevallen. 

PeRSSP/EGEL 

EMANCIPATIEBEWEGING 
DER « KLEINE LUDEN » 

Zeker mogen wlJ het niet na
laten de aandacht te vestigen op de artl-
kelen die de goede Vlaming Dr. M. van 
Haegendoren, voorzitter van de stlchtmg 
Lodewljk De Raet, op 5 en 6 april J.1. pu
bliceerde in de vrije tribune van DE 
STANDAAED. Daarin verheugt hlJ zich 
over het groeiende radikallsme in de 
Vlaamse Beweging en spreekt de innige 
wens uit dat het de goede baan mag hou
den. De nationaal-kulturele en ekonoml-
sche demokratlzering, zegt hij, moeten te 
zamen worden nagestreefd. 

Hij schrijft o.m. : 
De huidige radikalen bootsen de autori

taire stellingen van vroegej- niet meer na. 
In de plaats van op geleerde begripsbepa
lingen en holle slagzinnen werd bv. de 
campagne van de V.U. geschraagd op cij
fers en konkrete gegevensi De Vlaamse 
Beweging is opnieuw de emancipatie-be
weging van de « Kleine luden » tegen hun 
verdrukkers. 

Het Vlaamse radikallsme heeft alzo (be. 
ter laat dan nooit) een eigentijdse uit

drukking gekregen. Wij vervrtjzen hier ook 
naar het Jongste uitstekende manifest van 
de Volksbeweging. 

Kenschetsend is het dat b.v. Le feuple 
de Volksunie niet als fascistisch betitelt, 
maar ze veeleer beschouwt als aankno
pend blJ het daensisme. 

i * 1 
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1 i 
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NIEUWBOUW 
AANKüüPHUlZEN 
OP ONROEREND 

G E L D 
Vanaf 3 ,75 % 
ZONDER KOSTEN 

Over zijn vriend van Cauwelaert schreef 
Kamiel Huysmans in de Volksgazet een 
artikel waaruit we volgend kenschetsend 
stukje nemen : 

Wij waren de ijeste vrienden, maar on
ze politieke opvattingen waren ï-eer ver
schillend Meer nog ! Van Cauwelaert on
derging een evolutie Hij Kwam m aanra
king met de grote wereld, — en werd mi-
nl.=iter. Hij werd zowat een nieuwe Van 
(Dauwelaert Hij voelde zich een man, die 
moest geraadpleegd worden, en raadoleeg-
de zelden zijn omgeving. Het contact met 
de kleine man, dat ik steeds heb volge
houden, heeft hij zelden gekend of beoe
fend Die kleine man noemt mil me mijn 
voornaam. Dat kon moeiüjk met Van Cau
welaert gebeuren. 

Links of rechts ? 

-' 
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:• 
• 

• 

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

43 S tedenbouws t raa t 
GANSHOREN - BRUSSEL 

Vraag ons bezoek 

(Vervolg van blz. 1) 
de sociale toes t anden in de werlte-
l i jkheid nagegaan . Wij zijn p r a g 
ma t i s ch sociaal, bu i ten alle k las 
sens t r i jd om. Als volksna t iona l i s ten 
zijn wij voor de sol idari tei t van alle 
maa t schappe l i jke klassen en be 
moeien we ons h e t mees t m e t die 
groepen die h e t ger ingste inkomen 
hebben, die n u op de laags te spor
t e n v a n de maa t schappe l i jke l ad 
der s t aan . 

Zo is h e t een feit da t de levens
s t a n d a a r d van de gemiddelde l a n d 
bouwer heel wa t lager ligt d a n d a t 
van de gemiddelde arbeider . E n bi] 
vele kleine m i d d e n s t a n d e r s is h e t 
n ie t veel beter . De slogan d a t ze 
d a n m a a r moe ten arbeider worden 
k l ink t daarb i j ijdel vermi ts er in 
Vlaanderen nie t genoeg werkgele
genheid voo rhanden is. Vele t h e o 
re t i sch sociaal voelenden of klasse 
sociaalvoelenden hebben di t nog 
n ie t ingezien of bekommeren er 
zich nie t om in h u n sociaal konfor-
misme. 

Evenmin als de mees te Vlaamse 
socialisten zich bekommeren om 
h e t verschil in l evens t andaa rd t u s 
sen Waalse en Vlaamse arbeiders . 

Velen v inden nog d a t de Vlaming 
d a n m a a r in Wallonië moe t g a a n 
werken. Slavenvervoer be s t aa t im
m e r s n ie t meer in de moderne t i jd 
ve rmi t s de s ind ika ten die er mede 
verantwoordel i jk voor zijn, voor de 
opkomst van de Volksunie daar n ie t 
over schreven en h e t nu nog m i n i 
mal iseren . 

MODEBEGRIP 

« Sociaal zijn » is t h a n s een m o 
debegrip geworden. Wij k e n n e n t a l 
van personen uit de wereld van 
a m b t e n a r e n en vrije beroepen die 
p r a t gaan op h u n sociale gevoelens, 
m a a r die zich beledigd a c h t e n 
wannee r i emand ui t de geringe 
s t a n d hen als gelijke aansp reek t . 
Persoonli jk en p rak t i sch wa t doen 
voor de mindere m a n verveelt h e n . 
Zij v inden h e t t i jdverlies. 

Maa r ze noemen zich sociaal. Zij 
voelen dan ook voor alle « sociale » 
wet ten in zover die wet ten m a a r 
geen geld uit h u n zak ha l en of hen 
in h u n prakt i sch egoïsme stoort . 

Wij hebben lak a a n die mode 
« sociaalvoelenden ». 

GELIJKSCHAKELING ? 

Niet d a t wij ervoor zijn d a t de 
gel i jkschakel ing n a a r beneden te 
s terk doorgevoerd wordt o m d a t m e n 
van de bekwame e lemen ten en van 
de h a r d e werkers wel na t iona le so
l idar i te i t m a g vragen m a a r hen de 
pr ikkel n a a r bovennormale ver
r ich t ingen n ie t m a g o n t n e m e n . T a 
len t in bedrijvigheid en hare* werk 
ve rmeerde r t a l s zodanig reeds de 

na t iona le welvaart . Het niag nie t 
ontmoedigd worden. In k o m m u n i s -
t isch Rus land wordt dit t rouwens 
zeer goed ingezien ! 

SOCIAAL IN VLAAMS VERBAND 

Wij zijn sociaal in Vlaams ver
band . Een s telselmatige indus t r ia l i 
seringspoli tiek in Vlaanderen zou 
de gesel van werkloosheid en mobi 
l i tei t opru imen en er hogere Ionen 
b rengen . Ook de landbouw, door 
vlot tere afzet, en de middens t and , 
door hogere omzet, zouden d a a r 
wel bij varen . 

Het Belgisch grootkapi taa l b e 
vech ten wij o m d a t he t niet al leen 
geen in i t ia t ieven neemt in Vlaan
deren m a a r ook langs de drie grote 
pa r t i j en om t r a c h t te belet ten d a t 
Vlaanderen m e t a n d e r kapi laa l »ou 
industr ia l iseren. Ook stoot he t me t 
behu lp van de grote par t i jen en 
soms me t behulp van de s ind ika ten 
de las ten van zich af op da kleine 
zelfstandige. Ook d a t zit ons dwars . 

Wil m e n deze belangstel tin e voor 
een volledige arbeidersbedri jvig-
heid in Vlaanderen met sti jging 
van h e t loonpeil l inks noemen, ons 
goed. Evenzeer als hH ons 80«d is 
d a t men de gelijkheid van kinder
vergoedingen en pensioenen voor 
landbouwers en mid<ie"standers 
m e t de arbeiders r ech t s wil noe
men . 

SCHAKEREN 
Zoals de maa t schappe l i jke toe

s t anden zich t h a n s ontwikkeld h e b 
ben gaa t he t n ie t meer op be lang
stell ing te hebben voor een bepaa l 
de maa tschappe l i jke g r i e p Men 
dient de levenss tandaard te bek i j 
ken van al le maa t s rhanpe l i jke 
groepen en te zorgen voer verbete
r ing waar die l evenss t andaa 'd he t 
laags t ligt. Daarbi j moet wen die 
maa t schappe l i jke groepet- onder 
verdelen, waar de l evenss tandaard 
ver-schillend is. 

Een werkloze, een maneuve r en 
een gespecialiseerd a rbe 'de r beho
ren tot dezelfde maatM;ha»peH»fce 
groep m a a r hun inkomen verschil t 
gevoelig. Een groot Wa«K t a r w e -
bedrijf valt n ie t t e ve ree 'nken met 
een klein Vlaams landl 'onwersbe-
drijf d a t s t eun t op de 7uive'nrodi)k-
tie. Er zijn bourgeois-T"' ' ' ' ' ""^*'"»-
ders (een minderheid» en c '*' •*?" 
klein middens t ande r s « prole ta
r i aa t ». 

Onze politiek is de e n U e real is
t ische politiek. Het is de enipe poli
tiek die r ech tvaa rd ig is En he t 
rech tvaard ighe idss t reven d i en t t en 
grondslag t e Hpcen a a n elke poli
t iek. 

Wij l a t en vo(ff h e t overige leder
een vrij ons lifJit of rechts te h e 
ten . 

Wim Jor i ssen . 
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)an Von Droogenbroeck 
Jan Van Droogenbroeck, ook bekend onder pseudoniem Jan 

Ferguut, werd geboren te Sint-Amands-op-de-Schelde op 18 
januari 1835. 

Hij werd, na eerst onderwijzer te Schaarbeek en muziekle
raar te St. Joost te zijn geweest, ambtenaar bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 

In 1866 verscheen van zijn hand « Makamen en Ghazelen », 
een dichtbundel in navolging van de Oosterse poëzie en op dat 
ogenblik een unicum in onze letteren. Zijn gedichten voor de 
Vlaamse jeugd, gebundeld in « Dit zijn zonnestralen » beleefden 
talloze herdrukken wat al evenmin vaak gebeurde in onze let
terkunde. Hij vertaalde Lertzin's opera « Odine » en bezorgde 
het tweedelig woordenboek en het zakwoordenboek van Calle-
waert Zijn kantaten « Terquate Tasso's » en « Camoëns dood » 
werden met de Staatsprijs bekroond. 

Jan Van Droogenbroeck, die ook in de muziek en in de ken
nis van het metrum blijken van onbetwistbaar talent gaf, werd 
tenslotte directeur bij het Algemeen Bestuur van Kunsten en 
Schone Letteren en Akademielid. Hij stierf te Brussel op 27 mei 
1902. 

Hij was een oprecht Vlaamsgezinde en overtuigd Groot-
Nederlander. 

MAKAMEN-VOOBTIEDE 

Dietsch I Du prachtige krachtige taal, - ons Dietsch I 

Duizendlonig als des Beiaardt meLaal, • ons Dietsch t 

De dichter zingt : « - Wal bralt als de opgeruide golven, 

Wal doorsiddert de ziel als een bliksemstraal ? Ons DicLich l 

Hoe klonk a Schild en Vriend in het oor ? Hoe klonk u 

Breydels staal en Breydels taal, - ons Dietsch ! 

Waar zijn ze f - Ze zijn verzwonden ah sneeuw voor de zon. 

En, - hoort men in Belgiëns, Slatenzaal - ons Dietsch ? 

Waar zijn ze ? - De groofen, bestuurders eens vrijert volks, 

Bejegenen stout, met gesneef en gesmaal, - ons DieUch I 

In ons voorgaand artikel nebben we ge
wezen op de grot* verdiensten van Win
terhulp, Boerenhulp aan stadskinderen, de 
teliuizen voor moisders en Kmderen, de 
schoolvoedlng. de inltiaiieven van de 
•werkgevers, het werk van de landbouw
ingenieurs 

Door het optreden van deze en andere 
organismen ging het betrekkelijk goed In 
den lande. Maar ja I Hei mocht niet goed 
gaan. volgens sommige Indlvidus. Holland, 
België, Frankrijk, Denemarken, Noorwe
gen hadden er 't bijltje moeten bij neer
leggen, maar Rusland, Engeland en de 
Verenisde Staten van Amerika zetten de 
oo'log vooit tegen Duitsland. Ook de g e - ' 
vluchte regeringen, in Londen verblijvend, 
schaarden zich aan de zijde van deze drie. 

J an Moedwil, onzaliger gedachtenis was 
de spreekbuis van de gevluchte Belgische 
regering en hitste de Belgische onderda
nen op tot verzet langs de B.B.C. om. Het 

verzet werd er toe gepraamd de oogsten 
te vernietigen, allerhande dwaasheden uit 
te halen, en de oesturende personaliteiten 
van kant te maken, zoals gebeurd is met 
de ooriogsburgemeester van Melle, die 
door sluipmoordenaars van 't verzet werd 
n e e r g ^ h o t e n van uit het struikgewas tus
sen Melle en Gljzenzele. 

Het was gemakkelijk van uit Ixmden de 
m«isen op re maken De nekJen van Lon
den ondervonden geen moeilijkheden van
weg»» de Duitsers, maar de mensen hier 
ondervonden er de droevige gevolgen van. 
De verzetsluj deden natuurlijk aUes in t 
geniep. Werden ze opgesDoord dan onder
gingen Ze zware straften. Werden ze niet 
gevonden dan legden de Duitsers oeslag 
op onschuldige mensen, die als gijzelaars 
werden ongesloten Dan werd door de fa
milies var die gijzelaars beroep gedaan 
op de oorlogsbesturen. die voetstappen 
JDoeKtoo a«nw<>Tiden blJ de bezettende 

Waar 
is de 

tijd««« 
macht, daar ze uit eigen macht niets kon
ken verwezenlijken. Het mag gezegd dat 
die tussenkomst dikwijls meeviel. Verder 
gebeurde dit nog : daar Jan Moedwil 
steeds opruiende taal sprak, werd het oe-
lulsteren van de B.B.C door de bezetter 
verboden, hetgeen veel mensen In moei
lijkheden heeft gebracht. En waartoe dien-
de al dat stuntelig verzet ? Volstrekt geen 
positieve resultaten, integendeel veel nega
tieve 

Nochtans er zijn verzetshelden, die be
tekenisvolle, open briefkaarten hebben 
gestuurd van af 1943, vol gekrabt met 
doodsbedreigingen en spotschriften, onder-
tekend door Mozes Dieudoimé, Peter Pan, 
Organisation Tot, SS legioen, enz. 

Een nieuwe faze begon, tijdens de twee
de wereldoorlog, toen de Engelse en Ame
rikaanse eskaders de Belgische bevolking 
kwamen verschrikken door hun verplette
rende bombardementen te Mortsel, Mere t 
beke-statlon. Gent-zeehaven, Gentbrugge, 
Kortrijk en eMers. Honderden onschuldi
ge maimen, vrouwen en kinderen werden 
geslachtofferd. Er was een voorbeeldige 
luchtbescherming nodig. De besturende li
chamen Ueten niets onverlet «m de men
sen zo degelijk als mogelijk was te bescher
men en om de gevolgen van de luchtbom-
bardementen te verzachten. 

En hier komt blJ ons als van zelf de 
vraag op : hebben de gevlurfite mannen, 
die zich knusjes te Londen o j^e lden , 
geen schuld aan die bloedige rampen 7 
Hebben ze de nodige voetstappen gedaan 
bij de Engelsen en de Amerikanen om die 
bloedbaden in België te voortomen ? 
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INDUSTRIALISERING 
VAN VLAANDEREN 

scherm 

l-l et programma Waarop de Vlaamse TV 
-*-*-ons deze tijd van het jaar vergas! 
heeft de neiging ons per week mke le ma
len heen en weer te slingeren tussen de 
twee extremen van entoesiasme en ontgoo. 
uheling, evenwel met een uitgesproken 
voorkeur voor dit laatste. 

Vooral na zo'n schitterende zaterdag
avond ais die van vorige week is men ge. 
neigd om zijn TV-toestel naar de vodden
markt te brengen, In de stille hoop er een 
of andere simpele van geest aan te tref
fen, die in zijn onwetendheid nog met het 
verlangen rondloopt nader kennis te ma . 
ken met het werk daf er aan het Flagey 
plein met onze centen bi.leengefilmd 
wordt. S«ortgeH.ike zaterdagavonden zi.in 
van aard om ons, in plaats van de weke
lijkse kopij, een kleine aankondiging te 
doen inzenden niet zoiets als : n Redaktie 
van het blad zoekt dringend iemand die 
nog de moed kan opbrengen om iedere 
week enkele uren yoor het TV-seherm door 
te brensen » 

Maar gezien ons optimisme van aard is 
om zelfs de Vlaamse TV te overleven, zal 
dergelijke wanhoopsdaad nog wel een tijd
je achterwege blijven. 

Heel wat mensen vragen zloh af op welke 
wijze het Spaarprogramma nu eigenlijk 
propaganda maakt voor het sparen. J a 
kijk, dat weten wij ook n ie t En de men
sen van de Vlaamse TV weten het blijk, 
haar evenmin, want nu zijn ze aan het re
glement gaan timmeren in de hoop met 
de gewijzigde formule meer aksent te kun. 
iien leggen sp het elgenliike sparen. 

We vrezen echter sterk dat hun getimmer 
niets zal veranderen aan het fei t dat het 
hele geval over zijn hoogtepunt heen is. 
Daarom zou men er goed aan doen in de
ze aangelegenheid het vsMrbeeld van m « e 
noorderburen Ie volgen, die een bepaalde 
formule gebruiken tot ze volledig ingebur
gerd is, en er dan mee stoppen. Men wacht 
daar niet tot zelfs de prezentator het 
geeuwen niet meer kan laten, en de kij
ker reeds lang op een ander station heeft 
afgestemd. 

Maar hierin ligt nu juist het verschil in 
mental i tei t In Holland doet men werVelIjk 
een poging om de kiiker iets fe bieden 
voor zijn jaarlijks kijkgeld. Hier echter 
gaat dat helemaal anders : hier is degelijk 
denkwerk bliikbaar veel te vermoeiend, 
vooral dan na al het elleboog-werk waar
toe men door hoofdjaU-rliik politieke in 
trigiies verplicht wordt. Men vindt het hier 
hv. helaneriiker nauwkeurig te weten in 
welke verhouding er socialisten, liberalen 
en teofielen door de studio's lopen, veel* 
belangrijker dan de vraag naar het ge
halte van het door die heren geleverde 
werk. En de kijker, nu ja. die Is ten slotte 
toch maar van ondereesrhikt belang 

Eigenaardig land. waar iedereen zijn te
kort aan hersenen met partijlidkaarten 
kan aan\iillen ! 

Vorige dinsdag werden de uitzendingen 
van de Vlaamse TV ingezet met hel gast-
programma « De socialistische Gedachte 
en Aktie ». Nu is het heel merkwairdig 
met hoeveel ijver men zelfs na l<>6fl nog 
werkt, om sistemen \-an 1860 en vToeser 
steeds maar terug nieuw leven in te bla
zen. Maar over de inhoud van de uitzen. 
ding waarvan sprake willen wc vandaag 
niets zeggen. Het is alleen de bedoeling de 
aandacht van de geachte lezer te ^^agen 
voor een «eer eigenaardig verschijnsel. 

De partij van Groot.ians heeft in de TV 
een nlzendin? « De liberale Gedachte en 
Aktie n. De BSP op haar beurt heeft de 
uitzending die we zoeven hebben genoemd. 
ND verwacht leder normaaldenkende bur. 
ger van de CVP een geliikaardige uitzen
ding, bv. onder de titel « De kristen-demo-
kratische Gedachte cn .Aktie ». Maar wie 
nn iets dergel i Iks van de r V P verwacht is 
naïef en blijkbaar nief overdreven sterk 
vertrouwd met de politieke gebruiken In 
dl* stuk van de vroegere Nederlanden. De 
leiding van de alleen-zaHermakende partii 
laat hef doodgewoon aan de kerk over 
een soortireliike uitzending op touw te zet 
ten. Dat Mgt meer in de Hin van de t ra 
dltie. riet U. En dat stelt de ideologische 
bloedarmoede van de CVP minder In hei 
daglicht. 

Wat zon de leiding van de CVP er\-aD 
denken, om doodgewoon een eigen uitzen
ding In mekaar te steken, ^ zich niet 
langer als parazleten vast te zuigen op de 
Kerk. waarvan ze wel met veel IJver de 
stemmen ronselt, maar zich anderzijds 
niet overdreven inspant om de leer ervan 
te onderhouden ? 

i . V A 

De Ylaamse slrijd in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers (9) 

((Wie het meest drinkt, 
lieelt liet meest werlc...» 

Dat er rond de eeuwwisseling onmense
lijke sociale wantoestanden heersten; dat 
de kleine man enkel plichten maar geen 
rechten had, hebben we in de vorige bij
dragen meer dan eens beklemtoond en ook 
bewezen. 

Voor de kleinste verwezenlijking op so
ciaal gebied heeft men een jarenlange on
verbiddelijke strijd moeten voeren tegen 
de konscrvatieven, tegen de kapitalisten. 

Maar onder de druk van de steeds groei
ende arbeidersbeweging heeft het konser. 
vatieve front begeven. Toch zou het Uen-
talle jaren duren eer de arbeiders een 
menswaardig bestaan zouden weten te 
veroveren. 

Het is een adelbrief van de vlaamsgezin, 
den en later van de Vlaams-Nationalisten 
steeds vooraan te hebben gestaan in de 
sociale striid. 

Ten behoeve van de jongere generatie 
wens ik nogmaals een voorbeeld aan te 
halen van de machteloosheid der arbei-
ders bij het einde van de vorige eeuw. 

Op 30 april 1895 wordt de behandeling 
van de begroting van landbouw, N-an eko. 
nomische zaken, van arbeid en van open. 
bare werken voortgezet Spreker is de heer 
Huvshanwer. 

HÜYSHAüWEB (Ned.) : c, .. Ik wil den 
heer minister van landbouw en nijverheid 
op een misbruik wijzen, dat te Gent op 
de dokken in vollen zwang is. 

De wet op de Iietallng der loonen ver. 
biedt aan de werkgevers in een drankhuls 
de werVHeden te betalen. 

Nu. op de dokken, zijn er verschiUige 
ladershazen, die wel Is waar in geeTie her
berg betalen, maar die toch op eene on. 
rechtstreeksche wijze de werklieden ver
plichten hun reeds karig loon in hunne 
berber? «^edeelteliik te komen verdrinken. 

Ik heb dikwijls die betalingen van nabij 
gezien : en wat gebeurt er ? De werklie
den, zohaast 7e hun loon nnt vangen, trek
ken onmiddellijk de herberg, door hunnen 
werkbaas opengehouden, binnen. 

Men zal mij opwerpen dat de werklie
den bef m.oar niet moeten doen en zij be
ter zouden handelen met hun loon naar 
hui» te keeren. 

Indien dit mogelijk ware. ja; maar de 
werklieden zijn \erplichf a'dus te hande
len anders bekomen zij geen werk Zie
hier waf er gebeurd, en on welke wijze de 
•lokwerkers worden aangeworven. 

Zoodra er een schip toekomt om geladen 
of gelost te worden, zoekt de ladersbaas 
enige arbeiders op om dit werk te verrich
ten. Gewoonlijk staan de zonder werk zijn
de laders en lossers In groep aan de ka
den der dokken. 

Welnu mijne heeren, nooH nemen die 
ladersbazen een werkman, die niet ge
woonlijk hunne herberg bezoekt Wie het 
meest d r ink t heeft het meert werk. 

Ik weet zelf, dat er van die ongelukkige 
werklieden zijn die meer dan de helft ^-an 
hun werkloon moeten verteren, willen ze 
bestendig werk hij den patroon Hnden. 

Er zijn dolfwerkers, die vroeger deftige 
mannen en goede huisvaders waren, en 
nu. met aan het dok te werken, onverbe

terlijke dronkaards zijn geworden, door 
gedwongen te zijn de herbergen der lo»-
sersbazen te bezoeken. 

Mijns dunken moet die toestand vera» 
deren. Men mag den werkman niet ver 
plichten een dronkaard te worden, en zi.jn 
loon. dat dienen moet om \TOnw en kin
deren te onderhouden, in den drank te 
verbrassen 

Ik heb vele jaren aan de dokken ge 
woond. en daardoor de gelegenheid gehaci 
die misbruiken van nabij te zien. Ik hel 
zelfs meer dan eens het sluiten van eei 
werkcontrakt bijgewoond; en dikwijh 
luidde dit contract als volgt : Ge zult zo. 
veel per ton of per uur of per dag heb
ben, en daarenl)oven zoveel flesschen g© 
never. 

Ik zou namen kunnen noemen van werk 
bazen die durfden zeggen dat ze omtrent 
zoveel aan den drank wonnen welken zlJ 
hunne arbeiders verkochten, dan zij won 
nen met het laden en lossen van ee« 
schip. 

Ik denk, mijne heeren, dat de heer mi 
nister. of indien het nodig is. de kamei 
wel zal doen. en een werk van broeder, 
liefde verrichten, met aan die misbruikeai 
een einde te stellen, misbruiken welke on 
getwijfeld groot nadeel aan de werkend* 
klas berokkenen.. » 

Zo, lezer, waren deze harde werkers 
overgeleverd aan de willekeur van hun 
baas. Het is dan ook gemakkelijk te be
grijpen dat een steeds groeiend» misnoegd-
heid en of ze gewettigd was nietwaar, zich 
van de arbeidersklasse meester maakte, 
l.ang kon het niet meer duren voor de 
storm zou losbarsten .. 

Snnffelaar. 

WATEKSCHEl-GENK 

Zaterdag ?7 mei. gO nur, gezeJUig sa
menzijn in ons lokaal Oberbavem 
Hoevezavel - WaterscheL 
De algemene sekretaris Wim . Joris-
sen is te gast. 

VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

zondag 28 mei, 14 uur 30. 
Dirigenten : 
Lode Diltiens; Willem De Meyer; 
Leo van Esser; J. Wilmots; L. Van 
NeveL 
Regie : Eng. Floebers. 
Teksten : J . Wulms. 
Feestredenaar : E.P. van de WaMe, 
dominikaan. 
Organisator : Rob. Hendriks. 
Tal van koren en de vendeliers nit 
NIjlen verienen hun medewerking. 
Prijzen : 20. 30 en 50 F 
Na afloop van het zangfeest : 
TREFPUNT : in Oberbayera. 
Hoevezavel - Waterschei. 

WIE DICHT MEE ? 
De belde heren aan wie we onze schoolgaande kinderen moeten toe

vertrouwen, dhr Larock en dhr Van Elslande, blijven golven van entoezlas. 
me verwekken bij Vlaanderens dichterschaar. 

Bezoekers aan het Muzeum der Vlaamse Letteren zullen zich o\er en . 
kele tientallen jaren vertederd neerbuigen over de blijken van aktieve l>e-
langsttelllng die onze dichteren en dichteressen wisten op te brengen voor 
het engeevenaarde tweemanschap dat op zichzelf een nieuwe ({gezante) 
schoolkwcstie vormde. 

WcWcht zullen deze bezoekers zich een ogenblik verbaasd afvragen 
waarom de Emest-elijke Belga den lauwer van Rethorijke verleende aan 
dhr V.A. te Antwerpen voor volgende inzending : 

Wij liggen weer in de luren : 
de baas van de beide kultnren 
Is Larock. naar ons dunkt, 
en niet de ad junk t 
En DAT noemt Theo besturen. 

W d . om DAT : 

Binnenkort hebben de heren K. en K. het opnieuw aan de stok en Wei 
te Wenen. 

Een treffer op Wenen is volgende week een Heidelajid-pocket waaid : 

De glimlach der K's kan bevriezen 
door Wenen als top-i^ad te kiezen, 
want waar moet dat heen 
met al dat ge-Ween 

Inzendingen zoals steeds voor veïgende donderdag p /a de redaktie aan 

uw dienstwillige Ernest. 

file:///erplichf
file:///TOnw


8 M VOLKSUNIE • N' 21 • 27 MEI 1961 

TOESTAND VAN HET LIMBURGS 

KOLENBEKKEN UITZICHTLOOS 

W ij runnen hennis van een rapport, verschenen in fiet « Nederlands Ehono-
rnisch Bulletin » in verband Tnet de produktie en produktie-aanwendvnff, 

ran de 4 Nederlandse Sfaatsmijnen. 

Dit rafport leerde ons, met alleen wat onze Noorderburen hebben gepres' 
fcerd, maar tevens de bedroevende en beschamende achteruitstelling van om 
Limburgse bekken, in het kader van de Belgtsch-Unitaire Ehonomie. 
Zeer bevattelijk willen wij onze lezers hier de meest markante cijfers aanha
len uit dit rapport : 

WAT NEDERLAND 
VERWEZENLIJKTE 
Het rapport trekt de aandacht op de pro-
duktieverhoging van 253.555 ton ' s teenko
len, hetgeen een verhoging betekent van 
3,4 %, rekening houdend met een produk-
tie van 7.759.650 ton in 1959 voor de 4 ze
tels. Deze produktie vertegenwoordigt 
62 % van de kolenvoortbrengst in Neder, 
land. De voortbrengst van de 4 Neder
landse Staatsmijnen werd voor (50 % ! ! !) 
rerwsrkt in een produktie van 2.985.940 
ton cooks. Voor de agglomeraten van ko
len werd een voortbrengst van 284.533 ton 
verwezenlijkt en een produktie van 39.098 
ton sintetische antraciet. 
De stlkstoffabriek, een nevenbedrijf van 
de 2 cooksovens, realiseerde een produktie 
van 229.000 ton stikstof, welke aimgeaei 
werden in 995.000 ton sintetische mest
stoffen. Ook hier weer een prodnktiever-
hoging van 12.000 ton tegen in 1959 het-
l i j een verhoging van 5 %. 
De gasverdeling aan derden beliep een 
totaal vn 420.000.000 m3 en een plastic. 
Toortbrengst van 38.000 ton werd behaald. 
Stippen wlJ hierbij aan dat de 4 Staats
mijnen met haa r nevenlndustrle 40.170 
man personeel te werk stel len! 
Tot daar het verslag. 

SCHEEUWENDE TOESTANDEN 
BIJ ONS 
Onze lezers kunnen zich een gedacht vor
men van de Nederlandse kolennijverhcid 
«n hoe daar alles in het werk wordt ge
steld om deze industrie zo opbrengend 
mogelijk te maken. 
Waar Limburg sedert jaren schreeuwt om 
de zo nodige nevenlndustrle, zwijgen de 
unitarlstische machthebbers, als vermoord. 
De Vlaamse pers raakt het vraagstuk mis
schien wel even aan, maar van een daad
werkelijke doplstelllng en aktle, is er geen 
sprake. 
De Limburgse snetkrant <i Het Belang van 
Limburg » zwijgt nog het hardst. Niet te 
verwonSeren, wanneer men weet dat haar 

hoofdredakteur Senator Leynen, Ud is van 
de beheerraad van een Société Générale, 
mijn in Limburg ! 

Vooraanstaande Limburgse ekonomis. 
ten, zoals wijlen, de betreurde Prof. Dr. 
Karel Pinxten e.a. hebben gewaarschuwd 
tegen de lichtzinnige kolen-politiek in Bel
gië en vroegen 20 jaar geleden reeds de 
<( dringende » oprichting van nevenbedrij. 
ven. 

GEWILD VERLIES 
Het Is niet omdat het zwarte kruis gete

kend staat boven bepaalde Waalse bekkens 
dat men de winstgevende Limburgse mij
nen haar logische uitbreiding ontzeggen 
moet. 

Het is zelfs zo erg geworden dat men on. 
ze Vlaamse mijnen momenteel kunstmatig 
d.w.z. GKWILD verlieslijdend houdt. 

Immers op een voortbrengst van 8 mil
joen 771.000 ton gaat er 6.950.000 ton naar 
de voorraden hetgeen dus een « verlo
ren >i voortbrengst betekent, en overeen, 
komt met 177 werkdagen (in Wallonië : 
158 werkdagen). 

Deze toestand, de ware toestand van 
het Limburgse bekken, is katasrofaal en 
uitzichtloos. 

Limburg, met zijn 7 moderne mijnen, 
brengt vette kolen voort, met het hoogste 
gehalte aan <( vluchtige bestanddelen ». 
De evtraktie geschiedt zeker niet deflcl-
tair maar Limburg krijgt zijn verwerken
de nijverheden niet en verloopt stee(|-
maar haar stocks. Dit is een wraakroepef _ 
de toestand welke steeds maar bllift voort
duren. 

En onze Limburgse pariemenairen ? Ook 
zij kennen deze toestand en wij zullen er 
hen niet verantwoordelijk voor stellen — 
dat ware al te gek, maar wanneer zullen zij 
deze wantoestanden aanklagen ? Waarom, 
trekken zij geen konsekwente konklusie 
n.I. oppositie in hun eigen partij in plaats 
van een bv. ni»tszeggende onthouding bij 
gelegenheid van de jongste regeringsver
klaring van dappere galliér Lefèvre. 

R.H. 

Beslel en lees... 
F. V an der — Het Standpunt van de Volksunie, door Mr. 

Eist, 10 F. 
— De noodzaak van een Vlaams-nationale partij, 20 F. 
— Kultuurautonomie voor Vlaanderen en WaMonië, door 

Mr. F. Van der Eist, 20 F. 
— De politieke partijen en de Vlaamse Beweging, door 

Mr. F. Van der Eist, 10 F. 
— Veertig jaar Vlaams-Nationalisme, 20 F. 
— Lessen uit het verleden, 10 F. 
— Zo dacht het Vlaams-Nationalisme, zo denkt het, 20 F. 

Publikaties van de Volksunie 
Bestellingen : P.C.-rekening 54 45.46, W. Jorissen, Brussel 

Bouv/ men ons de droom van uw leven t 

Een heerlijk landhuis in een omgeving 

HOP 
IS 
R.I.P 

GANS EUROPA 
Cyrlel d« Cock heeft gans Europa 
gezien, hlJ heeft anderhalve week 
in Tsjecho-SlawBklje dvorgeliraGht 
waar ze drie dagen met een land. 
bouwing«nieur op de baan waren 
Om de hopvelden ter plaatse te kun
nen bestuderen. Die landbouwinge
nieur verdiende per maand 4.500 F 
terwijl een a r b e i d t In dB hopveL 
den van 1300 naar 1700 F verdien
de. Op deze vrijze is het natuurlijk 
mogelijk hop voort te brengen die 
aan spotprijzen kan uitgevoerd wor. 
den. Cyrle* de Cock Is in Engeland 
geweest, in Duitsland, Jot^roslavle 
waar ze gedurende veertien dagen 
de hopteelt bekeken en waar ze 
overal op schitterende wijze ontvan
gen werden. Ook Frankrijk en Oos
tenrijk heeft hij bezocht en zelfs 
Spanje waar ook hop geteeld wordt. 
Wij hadden dus als « Inllchtings-
bron » een man die zijn vak kende 
en die wericelljk de moeite had ge
daan er wat van te leren in andere 
landen. 

St. Rochus, de Heilige man van de Hop, 

UITRUSTING VOOR HOPTEELT 

KOST MEER DAN 700 .000 F 
(Van onze redakleur) 

II 

Bij hopboer Cyriel de Cock uit de Beekstraat te Aalst, had de bakker net een 
van die ronde, smakelijk-uitziende boerenbroden gebracht toen wij er binmen-

^kwamen. Wij werden er onthaald op bier dat naar men ons verzekerde, met 
eigen hop gebrouwen werd. « We zijn het in de hoep bezig > zei inevrouw 
de Cork ons en ze wees naar de velden achter de hoeve. Natuurlijk lieten wij 
niet na een kijkje te nemen, om de < Lochting », de palen- en draden-uitrus
ting ran het hopveld van dichterbij te bekijken. 

Cynel de Cock heeft ons dan uiteengezet 
waarom de veld-uitrusting zo duur kost. 

DURE UITRUSTING 

De uitrusting, dat wil zeggen de machi
nes gebruikt bij moderne hopwlnning, kos. 
ten zeer duur. 
Vroeger gebeurde alles met de hand en 
diende men tot 50 man toe in het werk 
te nemen. Om dit te vermijden en om 
goedkoper te werken zijn de hopboaren 
anders te werk gegaan. Zij zetten zich 
in de -schuld om machines aan te kopen 
maar daarin zijn zij bedrogen uitgeko
men. De hop die destijds tamelijk goed 
oobracht werd om zo te zeggen een strop. 
Een van de grootste oorzaken daarvan 
ligt in het feit dat 1957 een goed hopjaar 
was. Toen hebben de meeste landbouwers 
(daarbij aangezet door deskundigen en 
landbouwingenieurs) hun bedrijf volledig 
op deze teelt overgeschakeld. Door het 
ministerie werd hen gezegd dat zij hun 
kostprijs moesten verlagen door machi
naal te werken. 

To3n kwamen de plukmachines die van 
200.000 tot 400.000F kostten, de oliebran
ders voor de « Asten » de sproeimachines, 
kortom de ganse uitrusting die om een 
bij de 700 000 F kost. « Die haal t ge zo
maar niet uit uw binnenzak » zegde ons 
een hopboer. Beken daarbij dat bij het 
plukken tot vijftig man te werk wordt 
gesteld gedurende 14 tot 20 dagen wat 
neerkomt op ongeveer 60.000 F plukloon. 

Hop dient tijdens de groeiperiode regel
matig bespoten te worden tegen ongedier
te en ontCVid.<='Eeit i | »uwe r i ^ l s p r o e i e r 
kost om en bij de 40.000 F en bm een ge
dacht te krijgen van de kosten van de 
sproeistof «weze vermeld dat een kgr van 
het goedje dat aangewend wordt om de 
bladluis te bestrijden, 35 F kost, wat neer
komt op 1 F per plant. 

SCHANDAAL 

In de streek van Aalst spreekt men over 
een schandaal, zo vertelt ons de hopboer. 
De meesten hebben geld geleend bij een 
grote landbouworganisatie om de plukkers 
te betalen, dit terwijl ze hun hop nog niet 
verkocht hadden. Zij dienden voor deze le
ning natuurlijk een bewijs te tekenen, 
maar nu is het volgende gebeurd : de toe
lage van het landbouwfonds die 200 F 
per are bedroeg en die eigenlijk naar de 
landbouwers zelf had dienen te gaan. 

kwam rechtstreeks naar de tjetrokken 
landbouworganisatie, zonder dat de hop. 
boeren (die bij deze organisatie een lening 
hadden gedaan) ook maar een cent in 
handen kregen alhoewel somigen geen 
stuiver meer in huls hadden, dat getuigen 
trouwens de wantoestanden die wij reeds 
In vorige nummers hebben beachreven. 
AWus werden de hopboeren het mes op 
de keel gezet. 

BOSSEN ONTGONNEN 

Wij kennen mensen aldus landbouwer d« 
Cock, die bossen ontgonnen hebben met 

bulldozers en dinamlet om op de mees 
moderne wijze een goed hopveld t« kun 
nen beginnen en die thans helemaal at 
de straat zitten. 

Velen hebben zwaar belaste hxilzen eo 
sommigen kminen zelf geen ijzerdraadjs 
meer kopen om d« volgende oogst in goe
de banen te leiden. 

De deurwaarder kan elk ogenblik binnen
vallen bij sommigen. 

De meesten hebben voor de aankoop 
van hun uitrusting geld geleend. Het zijn 
jonge boeren met een kleine oppervlakte 
grond, waarmee zij dachten toch nog aan 
de kost te kunnen komen door de mooie 
vooruitzichten die hen werden voorgespie
geld indien zij naar hop wilden overscha
kelen. 

De hopteelt zit ook meestal in het bloed 
omdat velen het van vader op zoon heb
ben overgenomen, op deze wijze Is de hop 
voor velen een strop geworden ondanks de 
spreuk « Hop acht jaar slecht, het negen
de helpt u uit de gracht ». 

S.D.L. 

Volgende week : « Gij zijt een slechte 
boer » zei de kablnetchef. 

Velen vragen zich af hoe het komt 
dat de hop uit onze gewesten niet 
verkocht of aan veel te lage prijzen 
van de hand gedaan wordt. Dat is 
heel eenvoudig. Men heeft in ons 
land 2.400.000 kilos hop nodig, 
waarvan er 1.600.000 door de Vlaam
se hopboeren voortgebracht wordt. 

De mvoe> komt echter grotendeels 
van landen die aan dumpingsprijzen 
leveren. Deze levering geschiedt in
gevolge akkoorden door onverant-
woordelijken aangegaan. 

Korea bijvoorbeeld had vroeger geen 
hop, maar zij zijn met de teelt be
gonnen sinds in het noorden de kom-
munistische regering aan het bewind 
kwam. Het is een van de vele lan
den van achter het zogenaamde IJze
ren- of Bamboe-gordijn dat aan dum
pingsprijzen waren invoert in de 
westerse landen en op drie, vier jaar 
tijds de binnenlandse markt kapot
maakt om daarna diezelfde waren 
zoveel duurder te gaan verkopen. 

Frankrijk, Duitsland en Engeland 
hunnen nog meedingen doordat in 

hel om goal 
die landen de regering hoge toelagen 
verleent aan de hopkwehers. 

De hop wordt ingevoerd aan onge
veer 3000 F of lager indien hij in 
grote hoeveelheden afgenomen 
wordt. 

In sommige dezer landen krijgen de 
hopboeren met minder dan 18-50 F 
toelagen daar waar onze landhou-
loers het moeten stellen met 200 F. 
Op dit ogenblik heeft men 21.000 
kwintalen ingevoerd waar men recht 
heeft op een invoer van 27.000 kivin-
talen. 

In de streek van Aalst-Asse en Po-
peringe ligt nog 2-5 % van de oogst 
onverkocht, die echter ingevolge de 
aktie van de Volksunie gaat opge
kocht worden. 

Intussen hebben wanhopige hopboe
ren echter reeds hun oogst verkocht 
tegen de belachelijk lage prijs van 

•500 F om toch maar wat geld in 
handen te krijgen en niet helemaal 
ten onder te gaan. Men kan zich in
denken welke tragedies zich hebhen 
afgespeeld in de Vlaamse hopstre-
ken. 


