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mm ot wiMi^jyiE SLACHTER 
COIURD? I VOORZITTER WORDT 

Het is niet zonder begrijpend me
degevoel dat we de boodschap tot 
het Vlaamse volk vanivcge de Waal
se Volksbeweging gelezen hebben. 

De Waalse Volksbeweging bouwt 
in een verbazend tempo haar stel
lingen in Wallonië uil. Haar week
blad «Combat » kent een steeds 
ruimere x'erspreiding. De Waalse 

p-ileralislen hebben Luik in handen, 
te Namen slaan ze stevig, in llcne-
gnnwen en Waals-Brabant groeien 
ze naar de meerderheid in het so
cialisme. We kunnen liaar werk 

niet beter vergelijken dan met dal 
van de Volicsunie. Ooli bij ons is 
liet uitbouwtempo Krachtig geste
gen liet laatste jaar om overrom
pelend te worden sinds 26 maart. 
Sinds de verkiezingen hebben er 
anderzijds heel wal bekeringen lol 

liet federalisme plaats gevonden. 
De Belgische kommunslisclie pnrlij, 
vóór de verkiezingen nog sterk le
gen het federalisme gekant, be
weert de enige parti] te zijn, die 
voor federalisme ijvert ! Alsof de 
Volksunie .sinds haar stichting in 
10r>i niet reeds het federalisme als 
basisprogram fiad. 

In Vlaanderen blijkt hel tijd
schrift « Links n van de radikale 

S Vlaamse socialistische vleugel nu hel 
federalisme te aanvaarden. Vermits 
de:e groep de meest dinamisclie 
socialistisclie jongeren in haar ge
lederen tell^ is deze ontwikkeling 
belangrijk, terrassend is het feit dal 
in « Het Volk » van SI mei « Schild-
vacht » zich opwerpt als gesprek
partner voor André Benard en An-
dié Genot, de beide Andres die de 
M aalse Volksbeweging leiden. 
Schildwacht gelooft in een konkrete 
Vorm van samenwerking tussen de 
Chiisten-demokrateji van de Vlaam
se Beweging en de Waalse Volki.be-
neging. Die samenwerking kan 
slechts gaan wanneer hel federa-
U'flisch beginsel onderschreven 
wordt. Wie bedoelt Schildwacht mei 
de christcn-demokraten van de 
I laamse Beweging ? De Vlaamse 

vleugel van het A.C.V ? Wij hopen 
het harlsgrondig maar twijfelen er 
toch sterk acin. Dubbelzinnigheid 
kan hier slechts .schaden. Laat 
Scliildwachf dus duidelijk schrijvn 
wie hij bedoelt met die christen 
deiiiokraten van de Vlaamse Bcwe 

^ ging. Liefst geen rookgordijn ' 

l Aan de andere kanl stelt zich di 
vraag luie hel sterkst is in Wallonië-

, Ilenard of Collard ? Kan Collard 
nog spreken voor Wallonië zoals hij 

i kan spreken voor Vlaanderen en 
Dnissel ? Wij hebben de indruk 
dal Benard en Genol slap voor slap 
de Waalse sucialislischc partij aan 
hel veroveren zijn 

Hel is echter duidelijk dal liet 
federalisme nog niet voor luoigen 
is Misschien wel vooi overmorgen. 
Ondertussen kan hel gesprek best 
ber/innen op grond van het Waals-
I laams manifest van l'Jö'i waarvan 
kan nagegaan worden in hoever hel 
kan blijven of in hoever hel dient 
aangepast. 

Hel gesprek tussen Walen en 1 la 
1 mingen, zo hel er komi, mag echlei 

2 de vlugge uilbouw van de federa 
\ lislische groeperingen met politieke 

macht niet verhinderen. Die alleen 
zullen uiteindelijk bepalen wanneer 
hel federalisme er door zal komen 
Onderlussen zal ons beste antwoord 
aan de Waalse federalislen er in 
bestaan Vlaanderen daadwerkelijk 
verder voor het federalisme te win
nen. 

, WIM JORISSEN. 

De ka tho l ieke k r a n t e n s t a a n er vol v a n : een n ieuwe par t i jvoorz i t t e r V a n 
den Boeynants . 

Dit sch i jn t dus de d a g e r a a d van een n ieuw b e s t a a n te zullen worden. s 

Geen begoochel ingen meer . De publ ic i ta i re p r o p a g a n d a in de pers rond 
deze doodgewone zaken moet a l l e e n d ienen om h e t geschokte ve r t rou 
wen te hers teUen en valse ve rwach t ingen te wekken bij de gewone m a n . 
Een politiek rookgordi jn d a t de verdere miserabele komedie verbergen zal 

Want Van den Boeynants zou geen voor
zitter geworden zijn zo hij bij de partij, 
leiding zalf, bij die groep partijpotenta
ten die het hele partijmechanisme bestu
ren, geen persona grata was: dus een ge
dwee werktuig in hun handen. Geen al te 
zelfstandigen ÓMS, geen poliweker die een 
ander zicht op de zaken had dan de par
tij. En daarom, Paul Vanden Boeynante, 
rede laat de dubbelzinnigheid op Vlaams 
gebied verder bestaan. Er moet iets ge
beuren. De oplossing moet de vrede her
stellen. iVlaar hij verwaarloost klare taal 
t* spreken. Welke oplossing staat hij voor? 
Wordi zij ingegeven door de rede, het ge
zond verstand, de rechtvaardigheid of gaat 
zlJ uit van politieke beredenering om klein-
zielig partijbelang ? 

Veel moed hebben wij althans bij Van
den Boeynants nog niet gemerkt. Arrlvls-
me? BiJ de stemming in de kamer over 
het vertrouwen aan de regering Lefèvre-
Spaak had hij het voorzichtig gevonden 
niet aanwezig te zijn om geen stelling te 
moeten nemen en zlöh dus niet te kom-
promltteren... « Ik zal nog kunnen mee
gaan, later. Wellicht nog premier wor
den... » En de bespottelijke argumentatie 
van de Standaard I Zij schermt met de 
bewering dat hij goed nederlands heeft 
leren spi-eken... en dus van die kant hoop 
wsttigt De Standaard is vrij argeloas, wat 
erger is zij wordt gewild misleidend. Dat 
hij het nederlands machtig is, hoort zo, 
is slechts normaal. Daaruit besluiten dat 

(Lees door biz, 2) 

Hopboer Serafien 
boer », vertelt op 

Callebaut, tot wie de kabinetchef zegrde 
blz, 8 lijn belevenissim. 

<( Gij zljt een slechte 

De Vtaoms-Waalse 
^"i:'''.'^!"^' Republiek legensielDng in de D.S.P. 

Op h e t ogenblik d a t Zuid-Afrika «nH«..^* „^ i.: x. _,, • ^ > ^ w — w - w 
Op h e t ogenbHk d a t Zuid-Afrika ophoud t een mona rch i e te zijn en t e 

rug een republiek wordt zoals voor de oorlogen tussen Bri t en Boer is h e t 
bewuste Vlaanderen in gedach ten verenigd m e t h e t s t a m v e r w a n t e volk In 
h e t land der kopjes. 

De jonge republiek zal onmiddel l i jk voor een z w a r e ' t a a k s t a a n • de 

tTn?nf T " : ' ' ^ T f ^' *^'^'^"™'* ^ '"" "^^ ^ ^ ' ' ^ ^ " ^ >" he t zwar te k o n ! 
t m e n t , de verantwoordel i jkheid voor een onbe lemmerde ontplooi ing en 
vreedzame samen- lev ing van h e t zwar te en h e t b lanke ras in de UnTe 

h e t ^ e w u s t ^ X f n ^ r ' " ' " " ' * van Zuid-Afrika zo belangr i jk ogenblik wens t 
h e t bewuste Vlaanderen a a n de heer Char les Robber ts Swart . eers te n re 
z ident der republiek, en a a n gans h e t volk van Zuid-Afrika de n X e vas t 
be radenhe .d , gepaard a a n wijsheid, om deze reusach t ige t aak toreen goed 
b e i d : r L s e T " ' " " ' ^ ' ' " " '" ' ' ^ ^ " " ' ^ " " ' ^ ''^ - - ' ' " i ' ' « ^^^^^» ' o i r 

Deze vas tberadenhe id en wijsheid zal h e t volk van Zuid-Afrika Dutten 
1.̂  V l L T ' " ? " '^'^ Zuid-Afr ikaanse volkslied, d a t op 31 m e r i 9 6 1 z o w ^ 
m Vlaanderen als in de Unie heeft weerklonken : 

Op U Almag va.s- rertrouend he4 ons radere qebou • 
b^:enk ons ook die krag, O Here, om te handhaaf en te hou -
JJat dw erue van ons randre vir ons hinders eru-e hlij • 
Knefffe van die Allerhoogste, teen die hele wereld vrij 

3'VlQGms-federale landdaq 

TT et /.« een inerlicaardig verschijnsel 
-'-*• dat het juist de B.S.P. is die mo
menteel het scherpst gehonfrontcerd 
wordt met de Vlaani.•i-Waal.^e prohle-
matieh. 

Stelselmatig hehhen de Vlaaynse 
socialisten in het verleden afstand 
genomen van de Vlaamse Beweging, 
de Vlaamse kwestie geminimaliseerd 
tot een taalfrwestie en geweigerd hef 
sociaal-ehonomisch aspeht ervan te 
erkennen. De sociaal-ehonomische 
achterstand en verwaarlozing van 
het Vlaamse landsgedeelte dateert 
niet can nu, maar is reeds sedert vele 
jaren een onloochenbaar feit. De hui
dige toestand is veeleer het resultaat 
van de politiek die door de opeen
volgende regeringen gevoerd werd. 

A'ooit hehhen de Vlaamse socialis 
ten de moed gehad om deze toestand 
en deze politiek openlijk aan te kla
gen en aan te vallen. Zij hehhen ge
zwegen omwille van de Walen, om-

CD 
OPGEPAST 

LANDDAG 
4 JUNI TE 3 uur 

PLOEG VOOR DE PABKEERDIENST 
DE ORDEHANDHAVING 

Zij die vanuit Brussel vertrekken, komen 
samen om 9 uur 15 stipt achter de KVS; 
de anderen moeten om 10 uur aanwezig 
zijn op de Ianddag:weide in St-Kwintens-
Lennik. 

PLOEG VOOR DE VERKOOP 

Bijeenkomst om 13 uur 30 voor « De 
Kroon » te OX. V. Lombeek. 

KARAVAAN VANUIT BRUSSEL 

Wie karavaan wil vormen vanuit Brus
sel, komt samen tegen 14 uur 15 in Ander, 
lecht aan het RAVENSTEINHOF (Ninoof-
sesteenweg 685). 

ALGEMENE OPROEP 

Op 4 juni gelieven alle autobestuurders, 
deelnemers aan de landdag : 

1) zoveel mogelijk te doen aan dienst
betoon langs de weg naar SintKwintens-
Lennik. Er mogen aan de weide geen half. 
ledige wagens toekomen en zoveel moge-
tijk voetgangers moeten onderweg opge
pikt worden. 

2) alle deebiemers aan de landdag die
nen zich te houden aan de onderrichtin
gen van de ordediensten vooral wat par. 
keren betreft. Dit «n «?vereeQstemming met 
de rijkswacht. • ys^;^. 

wille ran de partijeenheid. Zij wei
gerden obstinaat de Vlaamse proble
matiek te zien in het juiste daglicht. 

Het is ongetwijfeld voor een groot 
deel mede de verdienste van de Volks
unie geweest het sociaal-ekonomisch 

aspekt ran de Vlaamse kwc^t/e op de 
voorgrmul te hebhen geplaatst : ge
durende jaren hebben wij dit tema 
steeds weer behandeld. Omdat voor 
ons de Vlaamse kwestie een nationale 
kwestie is, die alle sektoren van het 
maatschappelijk leven omvat, omdat 
wij geen taalflaminganten zijn. 

Thans zijn /tet de Waalse socialis-
(en die door hun houding, door hun 
openlijk verzet tegen de industriali-
rjng van Vlaanderen, de Vlaamse so
cialisten dwingen hun struisvogel
politiek, hun passieve houding op te 
geven en zich eindelijk te gedragen 
als Vlamingen die de plicht hebhen 
de belangen van de Vlaamse arbei
ders te verdedigen. 

In de grond — al kunnen wij het 
egoïsme van de Walen, die steeds be-
roordeligd en verwend geweest zijn, 
n/et goedkeuren — moeten wij ons 
verhengen over deze ontirikkeling : 
wij gaan naar klare toestanden, 
wnaarin iedereen verplicht zal wor
den zijn verantwoordenjlheid op te 
nemen. 

Indien op dit ogenblik een eerste 
belangrijk projekt tot vestiging van 
zware industrie in Vlaanderen op de 
agenda staat dan hehhen wij dit niet 
te danken aan de Belgische Staat of 
de Belgische regering, maar uitslui
tend aan buitenlandse kapitalistische 
belangstelling ingegeven door louter 
ekonomische overwegingen. 

Het is nodig daar de aandacht op 
f e vestigen en er over na te denken. 

Wij mogen ons verheugen over de 
doorbraak van de federali.itische stro-
mingin de B.S.P. en het .AB.V.V, 
De Waalse socialisten zijn konse-
ktvent met zichzelf tvanneer zij als fe
deralisten het iedernllsme in de eer
ste plaats willen toepassen in hun ei
gen partij, in hun eigen rak verbond. 
Op de weg naar het federalisme is 
het ombuigen van de unitaire struk-
tunr der traditionele partijen ran 
zeer groot, wellicht beslissend belang. 

(Lees door blz. 2) 
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epeRNorEN 
ZELZATE 

Wanneer we bij het ontstaan van 
de Volksunie in 1954 onze kampan
je invetten voor industrialisering in 
Vlaanderen stonden we alleen. Ge
leidelijk aan echter drong dit pro
grammapunt van ons door bij het 
Vlaamse volk en meer in het bizon
der bij de arbeiders zodat uiteinde
lijk de grote sindikaten en de kleur-
partijen niet langer de zaak in de 
doofpot konden houden. De idee is 
thans doorgebroken bij de Vlaamse 
socialisten. De Vooruit nam krach
tig stelling tegen haar Waalse par
tijgenoten, die zich tegen de vesti
ging van een groot staalbedrijf te 
Zelzate verzetten. Vorige zaterdag 
ging Jos van Eynde in de Volksgazet 
er op zijn bekende wijze met de 
grove borstel door tegen diezelfde 
Waalse partijgenoten, daarmee het 
bewijs leverend dat hij niet alleen 
de C.V.P. kan aflu-aken maar ook 
zijn partijgenoten.. Hij schold som
mige Waalse socialisten uit niet 
alleen voor enggeestige nationalis
ten, maar zelfs voor racisten ! Wij 
kunnen ons over deze ontwikkelling 
bij de Vlaamse socialisten slechts 
verheugen. 

Maandag hernam « Sindikalist » 
hetzelfde tema in een hoofdartikel 
in dezelfde Volksgazet en schreef 
spottend aan het adres van zijn 
Waalse partijgenoten dat hij o.m. 
een gesprek wilde : « Over de graad 
van Waalse en Vlaamse militanten » 
en «Over de suprematie van de, 
sprankelende Latijnse geest over de 
trage Germaanse hersenen ». 

Zoals alle moderne volkeren die 
hebben, wensen wij ook voor Vlaan
deren zware industrie. Daarvoor 
hebben wij onze rol van xweeppartij 
gespeeld. Daarom spelen we die 

verder. En wat de Vlaamse socialis
ten betreft hopen wij dat één zwa
luw de lente niet maakt. 

STAKERS EN AMNESTIE 
Eventjes wensen we terug te ko

men op de opheffing van de sank-
ties tegen stakende arbeiders. Links 
schreef in dat verband dat de Volks-
unieparlementairen tegen de am
nestie in dat verband stelling ge
nomen hadden. Dit is onjuist. Alleen 
hebben de vijf Volksuniegekozenen 
het dringend karakter van de libe
rale interpellatie ondersteund wat 
iets heel anders is. Dat is het nor
male oppositiespel. Verder hebben 
onze gekozenen zich uitgesproken 
tegen het geheel van de regerings-
politiek. Hebben we de gewelddaden 
afgekeurd (dat deden ook de socia
listen !) dan hebben we nooit de 
staking tegen de eenheidswet, in zo
ver ze een sociaal karakter had ver
oordeeld. Het stakingsrecht om so
ciale motieven zullen we nooit be
twisten. En voor amnestie zijn we 
ook. Sjjowel voor de stakers als voor 
de incivieken. En we hopen dat 
Links met ons akkoord gaat. 

VLAAMSE SAMENWERKING 
OVER DE PARTIJGRENZEN 

Na de verkiezingen kloeg onze 
volksvertegenwoordiger. Mr. Daniël 
Deconinck, in het parlement de 
schaamteloze overtreding van de 
taalwet aan bij de verkiezingen in 
het arrondissement Brussel en eiste 
de nietigverklaring van de verkie
zingen. 

Gedwongen door deze stellingna-
me van de Volksunie kwam de heer 
Van den Daele ook op de tribune: 
hij bepleitte de geldig verklaring 
van de verkiezingen, maar vroeg de 
oprichting van een parlementaire 
onderzoekskommissie. 

•-C»»: !... » ' - ' ' , V J ' 

HERRIE 
Te Genk vond het 2e Limburgs 

Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. 
Het werd bijgewoond door een 1000 
tal Limbiirgers. Van ons Limburgs 
Vplksuniebestuur waren Clem Cole-
nïont en Wim Jorissen aanwezig 
naast ons provincieraadslid Drs Jo
ris Degraeve. Het feest kende een 
vlot verloop. Vooral de toespraak 
van Pater Van de Walle, die rede
lijke maar flinke taal sprak, wekte 
golven van geestdrift op. Dit was 
niet naar de zin van bestendig afge
vaardigde Reggers, die er kwam als 
vertegenwoordiger van goevemeur 
Roppe en die meende de zaal te 
moeten verlaten omdat op een 
Vlaams Nationaal Zangfeest niet het 
klassieke Limburgse C.VJ». geleuter 
te horen was. Gaven de kranten een 
objektief verslag dan schoot «Het 
Belang van Limburg» weer een 

EEN ZANGFEEST 
hoofdvogel af door te beweren dat 
de pater-redenaar de eenheidswet 
aangevallen had ! Spreker had al
leen een uitspraak van Eyskens van 
voor 1940 aangehaald over de ver
waarlozing van Limburg en daarbij 
gezegd dat diezelfde Eyskens, als 
eerste-minlster, door de schuld van 
de unitaire staatsstruktuur, niets van 
hetgeen hij ooit aankloeg, had kun
nen verbeteren. Het was een leerrijk 
betoog voor federalisme. 

De goevemeur is een ambtenaar, 
dus neutraal. En wie hem vertegen
woordigt dient zich ook neutraal te 
gedragen. De heer Reggers heeft 
zichzelf belachelijk gemaakt en het 
publiek heel wat pret bezorgd. Jam
mer echter dat hij de goevemeur in 
opspraak bracht. Hij heeft bewezen 
nooit meer afgevaardigde van de 
goevemeur te kimnen zijn. 

Parlementoffe kroniek 
De verkiezingsoveitüinning van de Volks

unie schijnt werkelijk vruchten te dragen : 
het is opmerkelijk dat in het parlement 
de Vlaamse problemen en de Vlaams-
WaaUe verhoudingen steeds en meer de 
aandacht krijgen vanwege de verschillende 
sprekers; zelfs vanwege mensen en par
tijen van wie men het niet zou verwacht 
hebben. 

Want diegene, die vroeger niet wilden, 
durven nu niet meer ten achter blijven 
en diegene, die vroeger niet durjden, 
willen na niet meer zwijgen. 

De Volksunie apprecieert, in elk geval 
de medewerking van de andere partijen 
De Heer Verhenne trok nogal van leer, 
toen hij protesteerde tegen de voorgeno
men aansluiting van een aantal vlaamsc 
gemeenten aan het telefoonnet van Moes-
kroen. Hij dreigde zelf.s dat heel Vlaan
deren in het geweer zoa komen en kreeg 
daarvoor een applaus, niet alleen van zijn 
eigen parlij, maar ook van onze fraktie. 
Met Matheyssens, die het had over de Ant
werpse haven en aanverwante problemen 
hebben nu ongeveer al onze gekozenen van 

op het spreekgestoelte hun tong geroerd 
en hun zegje gezegd. 

Ter gelegenheid van de bespreking van 
de begroting van landbouw waren de 
verschillende partijen weer aanwezig om 
het over de hop te hebben. Onze senator 
Diependaele was echter de enige, die niet 
een herhaling ten beste gaf van de inter
pellatie in de kamer de week tevoren. Hij 
stelde zich op een praktisch standpunt en 
vroeg de minister wannéér hij zinnens 
was zijn 3 beloften, in de kamer gedaan, 
te houden. Hij vroeg namelijk wanneer de 
overschot 60 ging opgekocht worden, 
tfonncer de kredieten tegen verlaagde ren
tevoet gingen toegekend worden en voor 
hoelang en tegen welke interest en toan-
neer de marktregeling 61 zal getroffen 
worden. 

De kamer vond vorige week de tijd 
om de eigenaardige maar toch sympalie-
he ou.de man, die Huytmans is, te huldigen 
voor een unieke prestatie : 90 jaar ond en 
meer dan 60 faar in de hamer. 

31-5-6' 
dokter Herman L« Compte 

Thans werd een wetsvoorstel in
gediend strekkend tot de oprichting 
van dergelijke onderzoeks kommis
sie, ondertekend door Van den Dae-
le, de socialist Gelders en de libe
raal Declercq. Daniël Deconinck, 
die het initiatief genomen bad de 
feiten aan te klagen, mocht dit wets
voorstel niet mee ondertekenen, hij 
werd geweerd. , ', -.i-^, 

Een nieuw staaltje van bekrom
pen partijdigheid en enggeestigheid. 

Leve de Vlaamse samenwerking ! 
Maar zonder de Volksunie.. want de 
mannen van de Volksunie menen 
het eerlijk, en dat is al te vervelend 
voor de komedianten van de uni
taire partijen ! 

HUYSMANS, NON-KONFORMI^T 

Het weekblad van de jonge socia
listen « Links », dat niet altijd in de 
officiële socialistische partijlijn 
loopt, kende moeilijkheden daar de 
B.S.P. niet meer wilde dat het op de 
persen van de «Volksgazet» ge
drukt werd. « Links» was dus op 
zoek naar een andere drukker tot ze 
bij Kamiel aanliepen, die hen in be
scherming nam en die het bewerkte 
dat ze verder op de «Volksgazet» 
konden drukken. 

Anderzijds had Kamiel Huysmans 
er op gestaan dat het oud-VNV ka
merlid Ward Hermans, waarmee hij 
dik bevriend is, zijn huldebetoon, 
vorige maandag, ingericht door de 
B.S.P., zou bijwonen. Het was Ka
miel een bizonder genoegen zijn 
vriend Ward Hermans voor te stel
len aan een paar vooraanstaande 
socialistische verzetslieden ! 

Wie niet op dit huldebetoon aan
wezig was, dat was niet Theo Lefè-
vre, want die was er wel, maar vice-
eerste-minister Spaak. Dat zal Ka
miel hem nog wel betaald zetten ! 

TEGENSTELLING IN DE B.S.P. 
(Vervolg van hh. 1) 

Wanneer door de onverzettehjhe luni-
ding van de Waalse .socialisten de, 
B.S.P. zou omvormd worden van mi 
unitaire tot een tweeledige, federale 
partij, dan zal vileivdelljl di 
CV.P., mede onder de drvh vin de 
Volksunie, verplicht zijn dit mor-
heeld te volgen om in Vlaand ei en 
niet onder de roet gelopen te -for-
den. 
Wij voelen ons niet verplicht HL IJ!las 
met de Waalse federalisten alloord 
te gaan omdat zi] federalisten njn. 
Maar wij gaan wel met hen alcknord 
in zover zij federalisten zijn en stre
ven naar de federalisering v/ni de 
liedgisilie eenheidsstaat. Wïj ooi zijn 
federalisten en dvs hereid. .samen te 
iverken met eenieder die eerlijk nmr-
.stander is van een werkelijk en kon-
sekwent doorgevoerd fedcrnlisme. liet 
is onze orertniging dat dit hcunt-
woordt aan ons volkshehmg, aan het 
belang van de Belgische Staat en r/in 
Europa iranneer wij de toekomst 
villen .stellen in hef teken van een 
vreedzaam, samenleven der roll's-
gemeenschappen. 

BOERENFRONT ZIET JUIST 
Van de hand van de hoofdredak-

teur Marcel Reynders lezen we in 
« Het Boerenfront » van 27 mei on
der het opschrift : Wie niet waagt, 
niet wint : 

Wij weten het, er zijn er die uit
gerekend hebben dat de conserva
tieven in globo meer stemmen be
haald hebben dan de zogenaamde 
progressisten. ZIJ rekenen daarbij 
o.m. de stemmen behaald door de 
« Volksunie ». Alhoewel wij niet 
kunnen spreken in naam van de 
leiding van deze Jonge Vlaamse 
partij , hebben wij toch de overtui
ging dat de « Volksunie » geen re
actionaire of conservatieve politiek 
wenst te voeren. Deze opkomende 
partij zo maar « dtoffice » als uit
erst rechts te axjcapareren vinden 
wij op zijn minst voorbarig en ver
metel, Zldn wensen voor de werke
lijkheid nemen Is steeds gevaarlijk 
en In de politiek een bewijs van 
machteloosheid. 

Dat de boeren van huize uit con
servatief zijn is geen beletsel om 
een progresslstisehe landbouwpoli
tiek te voeren, tenandere dit con
servatisme is schromelijk overdre
ven geworden. Hebben onze boeren, 
voor zover hun geldmiddelen het 
toelaten, hun bedrijven niet gemo
derniseerd, gemotoriseerd en geme
chaniseerd ? Hebben zij niet aan 
ver doorgedreven selectie gedaan 
bij planten en dieren? Hebben zij 
geen gebruik gemaakt van de mo
derne wetenschap om onkruiden te 
bestrijden, ziekten te voorkomen, 
hogere en betere produktie te be
reiken ? Is de produktlviteit niet 
op markante wijze gestegen in de 
land- en tuinbouw ? Alleen hun in
komsten zijn gedaald, terwijl him 
produktiekosten aanhoudend sti j
gen. De pariteit van de inkomsten 
der agrariërs met die van de ande
re klassen der gemeenschap is niet 
verwezenlijkt en zulks is te wijten 
aan het misdadig gebrek aan be
langstelling en waardering voor de 
boerenarbeid vanwege de overheid, 
die er van overtuigd is dat de boe
renstand toch niet in staat is een 
syndicale macht te vormen die, met 
dezeifde drukkingsmiddelen als de 
arbeiders, zijn eisen zou kunnen 
doen zegevieren. 

In de rubriek « Van week tot 
week » lezen we verder onder de 
titel : « Wraakzuchtige onverdraag
zaamheid ». 

De aftandse franskiljons begin
nen tot het besef te komen dat zij 
het niet zullen halen en zij schuim
bekken van hopeloze wode. Lees 
liever volgend proza dat wij aan
troffen In een Brusselse Franstalige 
avondkrant (« Le Soir » n.v.d.r.) on
der bovenstaande titel. Wij verta
len : ..f*^-.. 

« In onze vorige edities hebben 
wij bericht dat de vergadering, be
legd door het « Bloc de defense de 
la liberté Unguistique « (Blok ter 

verdediging van de talenvrijheid) 
te Strombeek-Bever op schandalige 
wijze gesaboteerd werd door onver
antwoordelijke elementen, aange
tast door de koorts van het Kon
golees tribalisme. 

In het har t van een Europa waar 
staatslieden zich bemoeien om de 
barelen van een eng nationalisme 
te doen verdwijnen, vinden wij bij 
ons nog enkele overblij venden uit 
de tijd toen de Maalbeekvallei be
woond werd door vijandige volks
stammen, die er zelfs niet in slaag
den hun krachten te verenigen om 
zich te weer te stellen tegen de 
iguanodons. 

Men begint hun namen te ken
nen. Het zijn steeds dezelfde die 
uitblinken door een wraakzuchtige 
en hatelijke onverdraagzaamheid. 
En deze gemeentelijke leiders zijn 
zo hovaardig, dat, wanneer kunst
historici met eerbied spreken over 
de Vlaamse primitieven, zij In de 
mening verkeren dat het over hen 
is dat er gesproken wordt... » 

Waarover gaat het nu feitelijk ? 
Strombeek-Bever is een van die 
Brusselse randgemeenten, waar de 
Franssprekende immi^an ten me
nen de les te moeten spel'en. Op de 
vergadering, belegd door het be
ruchte « Bloc de defense etc... >, 
waren wel 'n twintigtal adepten 
aanwezig, maar tevens een 150-tal 
Vlamingen... Deze laatsten zijn dus 
de afstammelingen van de barbaar
se horden die destijds de Maalbeek
vallei bevolkten. Hun mentaliteit is, 
volgens de Brusselse Franstalige 
avondkrant, dezelfde gebleven als 
in de voor-historische tijden toen 
iguanodons deze streken onveilig 
maakten. Tot deze primairen be
hoort ook Mr. Daniël De Coninck, 
volksvertegenwoordiger van de V.U., 
die op voornoemde vergadering aan
wezig was... 

De twintig « slachtoffers >' van 
deze wraakzuchtige en hatelijke 
onverdraagzaamheid zijn allen, 
vanzelfsprekend, vertegenwoordi
gers van de * Belgische » kuituur, 
waarvan de gekende en hoogge
roemde verdraagzaamheid er in be
staat ledereen de taal van Marian
ne op te dringen. De tegenstand 
echter die zij overal beginnen te 
ondervinden vanwege de autochto
nen, ook Menaplërs genaamd, 
maakt hen razend en radeloos, wat 
uiterst nadelig is voor een gezonde 
spijsvertering en veel gevaarlijker 
nog dan het cholesterol voor het 
hart. . . Dat ook de hersenen er door 
verstoord worden (wel te verstaan 
vooT zover zij nog over hersenen 
beschikken), blijkt uit het proza 
dat wij bij de aanvang hebben ge
tracht te vertalen. 

Zij moeten zich echter geen illu
sies meer maken, onverbiddelijk 
loopt hun rijk ten einde. Wanneer 
Vlamingen en Walen baas zullen 
ztjn In eigen huis, dan zijn zij ten 

ondergang gedoemd. Wellicht treft 
men dan In het natuurkundig mu
seum van de toekomst, naast de 
iguanodons, mammoeten en ande
re specimen van de pre-hlstorlsche 
fauna, ook nog wel een exemplaar 
van de « homo franskiljonlensls t 
aan, dat door de anthropologen van 
de 21ste eeuw als een merkwaardige 
zeldzaamheid zal worden bestu
deerd. ZIJ zullen zo toch nog tot iets 
gediend hebben... 

SLACHTER-VOORZITTER 
(Vervolg van blz. 1) 

hij vatbaar is voor onze Vlaamse rechts-
bestrevingen kan alleen ePn argelo7e be-
driegen. 

Enkele maanden voor de laatste ver
kiezingen sprak Van den Boeynants te 
Jetts in een openbare bijeenkomst. Hij 
had" het ook over de randgemeenten on 
beweerde dat de verfransmg een natuur
lijk verschijnsel was en dus zijn gevolgen 
niet meer konden uit de weg gegaan wor
den. Hier heeft Van den Boeynants te 
goed in zijn kaarten laten kijken. Ont. 
houdt welk vlees gij in de kuip krijgt, 
beste vrienden. Kn verder dat de Stan, 
daard ons gelieve te zeggen wat hij voor 
het Vlaamse rechtherstel te Brussel en in 
de Brusselse agglomertle hesft gedaan ? 
Een van zijn slogans tijdens de verkie
zingspropaganda was dat hij vriend was 
van iedereen, in onmin met nletnand. 
Prachtige aanbeveling doch welke oplos
sing staat hij voor in de werkelijke poli
tieke problemen die de toekomst van land 
en volk op het spel zetten ? 

Wees ervan overtuigd, de diplomaat Van 
den Boeynants gaat ze uit de wsg Of \a 
het arrivisme ? 

Wil de Standaa.rd ook eens konsekwent 
zijn en het boerenbedrog aanklagen waar 
onzs Vlaamse mensen in Brabant met 
tienduizenden zijn ingelopen door de ame-
rikaanse bamumreklame voor de man van 
hst Jaar, Van den Boeynants, klakkeloos 
te slikken en hun stem aan hem te ver. 
gooien; hij de man van de franse vleu
gel van do C.V.P ronselde tienduizenden 
.-.temmen in Vlaams Brabant ten nadele 
van andeie Vlaamse kandidaten, Linde-
mans, Barbé en es. die door zijn schuld 
niet werden herkozen omwille van gelirek 
aan voldoende voorkeurstemmen. 

Waarom zwijgt, de Standaard en k;aagt 
zij dit niet aan ? Moet er herinnerd wor
den aan de zegekreet van de Libre Bel. 
gique die al de stemmen voor V.d.B p.an. 
rekent als uitgebraciu voor de politiek 
van verfranslng ? Om dan nogmaals te 
rug te komen op de « feestrede » van de 
nieuwe voorzitter bij zijn ambtsaanvaar
ding : hij spreekt van eenheid van het 
land; hij verwart dus de begrippen een
heid en eendracht en schijnt dus de na
tionale leuze « eendracht maakt macht » 
verkeert te lezen. Al erg op zich zelf. 

Moet hij de partij sturen die bewo'-it 
een oplossing te zullen bewerken ? 

De waarheid dat zijn partij een zogezeg
de kompromisoplossmg kost wat kost op
dringen zal en laten voorbrengen door liet 
duo Lefèvre-Spaak, in de hoop dat door 
die dwangformule kracht van wet bij te 
netton en het volk voor een voldongen 
feit te stellen dat neitellge probleem van 
de belgische politiek van de baan zal ge-
i-ulmd zijn Illusie. 

Tot slot : de ervaring zal leren of wij 
ons dan niet van oordeel vergissen : d* 
C.V.P. partij met Van den Boeynants /.Is 
lokpion en nieuw geverfd embleem :aat 
het bij de oude voorbljstreefde stellingen 
van het voor Vlaanderen en Wallonié 
noodlottig geworden unitarisme in Belgid 
dat alleen het Brusselse Moloch monster 
voedt met als rampzalig gevolg de volle, 
dige denationalisatte ' en de ondergang 
van onae beide gemeenschapp>en. 

Dr. J.T. 

http://ou.de
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PRAELUDIUM AAN DE RIJN 

En zo zitten we plots middenin de diplomatieke offensie
ven... 

Vorige week richtte prezident Kennedy zich tot het Ame
rikaanse volk met wat hij zelf noemde een < buitengewone 
State of the. Union». Hij verklaarde dat de V.S. het hoofd 
moesten bieden aan < een buitengewone uitdaging» en vroeg 
een verhoogde inspanning om deze uitdaging te kunnen beant
woorden. Als voornaamste aktiepunten somde hij op : voorrang 
voor de grote ruimtevlucht-projekten (1 k 9 bijkomende mil
jarden voor de vlucht naar de maan), versterking van de kon-
ventionele strijdkrachten, herscholing van 100.000-den arbeiders 
die het slachtoffer werden van de automatizering, verhoogde 
hulp aan de ontwikkelingsgebieden. De nadruk met dewelke hij 
dit laatste punt beklemtoonde is het zoveelste bewijs dat Ken
nedy sinds Cuba scherper dan ooit inziet dat het «containment» 

eerder met ekonomische dan met militaire wapenen dient 
bevochten. 

Nadat hij aldus zijn binnenlandse blazoen in de mate van 
het mogelijke weer had verguld, vertrok hij naar Parijs, eerste 
etappe op zijn weg naar Wenen. In het artikel hiernaast over 
de besprekingen te Bonn (artikel dat geschreven werd vóór 
de aankomst van de Amerikaanse prezident te Parijs) wordt 
gewezen op het belang van de kwestie Berlijn bij de komende 
ontmoeting K.-K. Het ligt In de lijn der dingen dat de eerste 
be^rekingen van de Amerikaanse en Franse staatslieden aan 
de oude Duitse hoofdstad waren gewijd. Met bekwame spoed 
werd de wereld kond gedaan dat tussen Washington en Parijs 
op dat stuk volkomen overeenstemming bestaat. Ook deze ver
klaring ligt in de lijn der dingen : het Is vanzelfsprekend dat 
Kennedy op dit ogenblik de Russen wil overtuigen van de vol
slagen eensgezindheid der leden van de Westerse alliantie. 

Te Pari]s heeft men echter niet alleen Kennedy-katten te 
geselen. De Algerijnse konferentie te Evian, die pas sedert za
terdag op dreef scheen te komen, dreigt reeds te stranden op de 
Sahara-zandbanken. Zoals we verleden week schreven is ce 
Sahara-petroleum één der zwaarste struikelblokken op de weg 
naar een Frans-Algerijns akkoord. De tegenstellingen op dit 
punt schijnen momenteel onoverbrugbaar en het ziet er naar 
uit dat zelfs de « langdurige en moeizame besprekingen » waar
over we het verleden week hadden, een optimistische pronos-
tiek waren; een gehele mislukking lijkt niet uitgesloten. In dit 
verband weze hier nogmaals herinnerd aan een woord van De 
Gaulle enkele weken terug; de Franse staatsman verklaarde toen 
in een gesprek, geen oplossing vóór herfst 1961 te verwachten. 
Aan een voor het F.L.N. uiteindelijke gunstige oplossing kan 
wel niet worden getwijfeld. Sinds jaren was het F.L.N, de eerste 
vijand. De strijd tegen de tweede « vijand » — de Franse ultra's 
— gaat verder. Op het proces Challe-Zeller werden relatief-milde 
vonnissen uitgesproken. Dit proces heeft niet veel klaarheid 
gebracht over de achtergronden van de Algerijnse putsch. De 
beklaagden verklaarden o.m. dat met hen het hele Franse leger 
terecht stond. Deze verklaring is meteen het antwoord op de 
vraag, waarom het proces in een dergelijk ijltempo en met der
gelijke relaüef-lichte straffen werd besloten. 

Ook tegen een derde « vijand » dient De Gaulle slag te le
veren : de sociale beroeringen. In brede lagen van de Franse 
bevolking bestaat sinds lang een scherp ongenoegen over de 
sociaal-ekonomische poUtlek van de generaal. Dit ongenoegen 
heeft zich eens de meer geuit In stakhigen die ditmaal massaler 
waren dan ooit te voren in de Ve republiek. De sociale beroe
ringen onderstrepen eens temeer dat het mandaat, dat De 
GauUe van het Franse volk ontving, slechts zeer voorwaarde-
Ujk en beperkt is en praktisch alleen op Algerië betrekking heeft, 
een vaststelling die een eerder somber Ucht op de Franes 
toekomst werpt. 

Na het bezoek van Kennedy aan Parijs - bezoek dat de 
Amerikaanse prezident o.m. moet toelaten < met gedekte rug » 
op te treden, zal het dan verder naar Wenen gaan. Kennedy 
heeft zijn bedoelingen limiiddels nader omschreven : hij wU bij 
zijn gesprekspartner enkele misverstanden opruimen die ge-
vaarUjk kunnen worden. Zo wü hij Kroesjtsjev van de Ulusie 
genezen dat Eisenhower « die maar goed was om een weeshuis 
te leiden » is opgevolgd geworden door een zwak broertje Het 
gesprek te Wenen zal het uiterste vergen van de staatsmanszin, 
de wijsheid en tevens de vastberadenheid van de Amerikaan 
Hl] zal moeten breken met de traditie van de voor de Russen 
gunstige top-besprekingen. De vraag wordt inmiddels gesteld 
of het opruimen van misverstanden betreffende Kennedy's 
persoonlijke vastberadenheid de tocht in het hol van de leeuw 
rechtvaardigt. 

Er is deze week een bericht bijna onopgemerkt door de 
wereldpers gegaan : de Russische ortodoxe kerk heeft verzocht 
om opneming in de Wereldraad der Kerken. In kerkelijke - -
ook R.K. — kringen werd dit nieuws met vreugde begroet In-
hoeverre het een uiting is van gewijzigde inzichten bij de 
Sovjets, is vooralsnog echter niet uit te maken. 

1-6-61_ 

DE AS BONN-PARIJS 
In de diplomatieke drukte van de laat

ste weken Is de ontmoeting Adenauer-de 
GauIIe praktisch onopgemeiiit voorbijga, 
gaan. De aandacht ran de pers was toeg»-
spitst op de meer spektakulalre konferen-
ties te Geneve en te Evian. en op de 
komende ontmoetingen D« GauUe - Ken. 
nedy en Kennedy-Kroestsjev. 

Het ondertioud tussen de kansdier en 
de prezident te Bonn was nochtans een 
niet onbelangrijke aanloop TOOT belde 
laatstgenoemde ontmoetingen; belangrijk 
ojn. ook omdat de Duitse en de Franse 
staatsman het « Europese » standpunt he
ten te vertegenwoordigen tussen Oost en 
West 

De Gaulle en Adenauer - « Le Monde » 
noemt hen de « Nestors van Europa » . 
hebben heel wat gemeen. Beiden «Ijn se 
doordrongen van het besef hunner zen
ding, belden beschouwen zich ttia onver, 
vangbaar voor de Westerse alliantie. Ook 
de politiek van Duitsland en Frankrijk 
schijnt - na eeuwen « erfvijandschap » . 
wonderlijk paralleel te lopen. Die schijn 
is hier echter vaak sterker dan de wer-
keli.ikheid : Parijs heeft over de N.A,T.O, 
de Europees eenmaking en tal van andere 
zaken een totaal andere opvatting dan 
Bonn. Wanneer het tussen beide hoofd
steden de laatste Jaren dan toch regelma
tig tot overleg en afstemming - op - zekere
hoogte komt. dan vtodt zulks zijn diepste 
oorzaak In het gemeenschappelijk besef dat 
Duitsland noch Frankrijk aUeen nog vol
doende gewicht in de weegschaal kunnrn 
werpen. Uit dit besef groeit in bepaalde 
omstandigheden en binnen bepaalde gren. 
zen een beperkte beUngengcmeenschap. 

Gedurende de korte besprekingn Ls d« 
gebruikelijke « tour dTjorizon » gemaakt • 
L.10S, Zuid-Amerika. Kuba, Afrika In 
hoofdzaak echter leverde» de problemen 
m verband met de ontmoeting Kennedy-
De Gaull,. en Kennedy-Kroesjtsjcv stof 
voor de besprekingen. 

Bpide st.ia(slieden koesteren een be 
paild wantrouwen t.o.v. Kennedy. De Amo. 
rikaan.se prezident heeft in het recente 
verleden zo erg en xo vaak geblunderd dat 
hij noch aan de Setae noch ann de Rijn 
over veel krediet beschikt 

De Gaull<>. en Adenauer verdenken ds 
Amerikaanse staatsman er daarenlwven 
van, een Oost-West-poIitiek op rekening 
van Duitsland en Frankrijk te willen voe
ren. 

Parijs en Bonn gaan van de vaststelling 
uit dat de ontmoeting K.K. te Wenen in 
voor de Amerikaan zeer ongunstige om. 
sUndigheden zal sUrten. Een van de ge-
sprckslhemas te Wenen zal wel zeker Ber
lijn zim. Zowel De GauIIe als Adenau-r 
vreest dat de prijs voor een regeling In-
zake de oude Duitse hoofdstad door Frank 
ruk en door Duitsland zal worden betaald. 

ZoaU gezegd komt Kennedy fn een niet 
ro heel gunstige pozitie op de Weense top 

bima 20 laar voor Rusland zeer vooHo-
lige Amertfcaans-Russlsche onderhandelin-
ren - kent Kennedy', behoefte aan posl-
Ueve rezultaten. Hij « , voor deze r ^ . 
taten een hoge pril, vragen. Alg-meen 

ILn ke;!.'?'^'^"**"' *** '"J- •" """ ' ^ 
^ n kem.,«on er, ontwapening, de kwestie 
ö'riijn zal stellen. 

n^^iJt* " ' *^^""' ^ ' ^ "»»« "< "̂ te 
F ^ ! ^ ^"«^^ '"k^'e maanden de 
L ^ ^ ^ , . ^ ^ " ' ^ ' * ' " * " * * ' » •"« ^ ^ scheef 
•or volgt. Deze experimenten zijn er om. 
op gericht. Frankrijk meer a r m s ^ m"'^ 
Westerse alliantie te bezorgen; ^ war™ 
v ^ r de Russen ^ n dankblre' ^ , e " ^ : ^ 
om de Geneefse kemkonferenMe te laten 

" ^ " ^ ' ' ^ e f n l ^ ^ ^ f ^""^' - " ^ t ^ -

£^vfp^Tgr.-j;--pe-: 
vLl^„^?roffie^.°'^^--«--"-

Adenauer op zijn beurt is niet meer zo 
heel zeker van de Amerikaanse houding 
inzake Berlijn. De tijd dat Amcrilcas bul. 
tenlandse politiek . naar een woord van 
K.T. Georges - te Bonn werd bepaald, 
ligt al enkele maanden achter de rug. 
Kennedy heeft wel bij gelegenheid ver
klaard dat Berlijn een integrerend be
standdeel van zijn buitenlandse politiek 
blijft; daartegenover staat dat andere ver-
k'aringen, o.m. aan de Poolse «nigranten 
tijdens de verkiezingskampanje, het Duits 
vertrouwen erg hebben geschokt 

De Russlsch-Amerikaanse beslissing om 
de Weense besprekingen geheim te hon
den Is niet van aard het wantrouwen der 
Europese staatslieden te verminderen. 

Alhoewel het ondenkbaar is dat de Ame
rikaanse prezident zonder akkoord of voor
kennis van ziin twee belangrijkste N.A.. 

Titef RtfNt. scMM en ZwMrd vin VUumltnMi! 

T.O.-bondgenoten toegevingen zal doen die 
het hele Westen sisteem op losse schroe. 
ren letten, is het toch niet onmogelijk dat 
te Wenen uitetadelijk na het grove loven 
«I bieden een oude troef terug op tafel 
«al komen : de atoomvrije zone naar het 
reo^t van de Poolse eerste-minister Ea-
patrkl. En het i , evenmin onmogelijk dat 
een dergelijke troef tenslotte het spel zal 
maken. 

Veoral omdat hij betaald wordt door 
Duitsland en Frankrijk. Het pUn-Rapat». 

ki, of een variane ervan, zal de wereld
situatie geenszins grondig wijzigen. Het 
zal echter wel een grondige wijziging bren
gen in de Duitse politiek die totaal is af-
gestemd op het atoomschild en op de Fran. 
se politiek van grandeur door een « force 
de frappe ». 

Van een werkelijk-pozitieve Europese 
houding to.v. Oost en West zal er, nach 
wie vor, te Bonn echter wel niet veel spra
ke geweest zijn. Beide « Nestors » zijn 
van voor deze tijd... 

In het nummer dd" 27 mei van de « Volksmacht», officieel 
orgaan van de Christelijke Arbeidersbeweging, maakt de bin
nenlandse kommentator een Inventaris van het huidige politieke 
leven in Belgié en van de perspektleven van het kabinet-Lefè-
vre. De «Volksmacht», die gedurende de december- en janua-
ristakingen niet zeer kieskeurig was in haar middelen om het 
ABVV wat leden afhandig te maken, behoort vandaag tot de 
trouwste «afficionados > van de geel-rode ploeg; zulks belet 
haar echter niet, tamelijk pessimistisch te zijn : «...zelden was 
het politieke schaakbord zo beperkt In de mogelijkheden als nu» 

Van deze « beperkte mogelijkheden » zal de Vlaamse volks
gemeenschap binnen niet al te lange tijd een sterk staaltje te 
zien krijgen. Dhr. Lefèvre heeft den lande kond gedaan dat hij 
In de e.k. maanden schoonschip zal maken met enkele slepende 
vraagstukken om zodoende in 1962 op een schone lei te kunnen 
beginnen. Zo beloofde hij o.m. « binnen korte tijd » een rege
ling van de taalmoeilijkheden. 

Het is overbodig hier te herhalen dat deze regeling, althans 
volgens de eerste minister, binnen de inderdaad « beperkte mo
gelijkheden » van de besluiten van Charleroi zal worden gehou
den. Dat deze besluiten, met hun « faclUteiten > In de Brusselse 
randgemeenten, voor gans de Vlaamse volksgemeenschap to
taal onaanvaardbaar zijn. schijnt tot de bewonderaar van Péguy 
te zijn doorgedrongen. Voor het strijdbaar gedeelte van de 
Vlaamse gemeenschap Is in de komende weken en maanden de 
taak weggelegd, een en ander aan de Gentse franskiljon te 
verdietsen. 

Wanneer men de intenties van de regering op het stuk der 
Waals-Vlaamse verhoudingen mag meten aan wat reeds werd 
verwezenlijkt, dan zijn de vooruitzichten verre van schitterend. 
Een der formele regeringsbeloften was bvb. de splitsing van het 
Departement van Opvoeding en Kuituur. Na de voor de Vla
mingen vernederende komedie Larock-Van Elslande Is het 
schandaal der nieuwe benoemingen op dat Departement ge
komen : er zijn thans 4 franstallge direkteurs-generaal tegen 
inederlandstalige; de verhouding onder de vorige regering was 
3-2. De « Standaard» klaagt stenen uit de muur dat op het 
Departement een echte franskUjonse kermis wordt gevierd en 
dat wie er nog durft klikken over splitsing, voor halfgaar 
wordt versleten. Zo Is op nauwelijks een paar weken een belofte 
der regering op het stuk van Vlaams-Waalse verhoudingen 
niets meer dan een vodje papier gebleken. De Vlaamse C.VJ».-
parlementalren genieten de trieste eer de vuUe schotel proper te 
Ukken; adjudant Van Elslande staat gehoorzaam met de pinken 
op de naad van de broek. 

De regering heeft haar inzicht te kennen gegeven, de taal
wetten van 1932 te herzien en sankties er op In te steUen. Ze 
heeft voor december 1961 de « ekonomische telling » aangekon
digd en dat wordt voor haar een unieke gelegenheid om haar 
inzichten inzake gebruik der talen in de administratie in de 
praktijk om te zetten. Na de Eyskens-komedie met de tweetalige 
telformulieren hebben Lefèvre-Spaak een subtieler trukje ge
vonden : iedereen zal de mogelijkheid hebben, het hem over
handigde telformulier om te wisselen tegen een formuUer in de 
andere nationale taal. Het is duidelijk dat dergelijke praktijken 
— o.m. ki de Brusselse randgemeenten waar de kleine Vlaming 
onder sterke ekonomische druk staat — neerkomen op een ver
kapte talentelling. 

De verklaringen van dhr Van den Boeynants, de nieuwe 
C.V.P.-partijvoorzitter, passen wonderwel in het Waals-Vlaamse 
regeringsstramijn. De Brusselse slager, in de Nederiandse pers 
wel eens een « handige jongen * genoemd, is op dat stuk eigen
aardig vaag gebleven : « de nationale eenheid en de toekomst 
van de hoofdstad eisen blijvende oplossingen. Voor wie Brussels 
verstaat betekent de « to«komst van de hoofdstad », gekoppeld 
aan de nationale «eenheid», de ongehinderde uitbreiding van 
de olievlek. 

Het is hier al vaker gezegd : men moet werkelijk van alle 
goede geesten verlaten zijn om als Vlaming een regering van 
de heren Theo Lefèvre en Polaris Spaak te vertrouwen. Van den 
Boeynants aan het hoofd der C.VJ». betekent al evenmin een 
garantie : de « handige jongen », die politiek verkoopt als wor
sten, heeft nooit de neus buiten de Brusselse agglomeratie ge
stoken om ook eens wat andere wind te vangen. De goede wil 
die men hem toeschrijft wordt zwaar gehipot«keerd door een 
mtgesproken Beulemans-mentaUteit. De man schijnt daaren
boven burgemeester-ambities te koesteren en zal dus geneigd 
zijn, de mening van de rue Neuve steeds voorrang te verienen 
boven die van het Payottenland. 

Op één terrein althans zal de regering moeten marsjeren : 
met 123-sexle3 kan het niet anders dan ernst worden. De C.V.P.-
pers zwaait met het wierookvat in de richting van de humani

taire bedoelingen van dhr Lefèvre en verzwijgt zedig dat 
België op 3 juli weer op het bankje moet te Straatburg en ver
oordeeld zal worden als de beruchte 123-sexies niet zijn ver
vangen. i.6.gi 

http://rikaan.se
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ROLLUIKEN • ZONNETENTEN - ROLHEKKEN - SCHUtFHEICICEN • TERRA5MEUBELEN 
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PLAIIEIAND II6T NOG STERK BRAAK 
STADSNATIONALISME VALT ERG OP 

Een van onze sinipatisanten stuur
de ons volgende vergelijkende ta 
bellen wat betreft de verkiezings
uitslagen van de Vlaams-nationa
listen na de jongste oorlog en on
middellijk voor de oorlog. 

Natuurlijk is een rechtstreekse 
vergelijking moeilijk. Wij hebben 
na de oorlog met een grotendeels 
nieuw kiezerskorps te doen. Men 
bedenke maar even dat voor de oor
log het arrondissement leper 33% 
stemmen gaf. Turnhout 28 % en 
Limburg 25 %. Welnu thans berei
ken we alleen in Limburg 5 %. te 
Turnhout en te leper halen we het 
niet eens. De vooroorlogse kiezers 
van het VNV, thans allen ouder dan 
42 jaar, zijn in hun grote massa 
verloren. Alleen de principiëlen, de 
karaktervaste Vlaamè nationalisten 
zijn ons truuw gebleven. Ons huidig 
kiezerkorps bestaat vooral uit jonge 
mensen. En daarbij hebben de in-

tellektuëlen in de ruimste zin een 
groot aandeel. Dat verklaart waar
om de grote centra naar verhou
ding het beste zijn. Daar leven de 
meeste bedienden en intellektuëlen 
en daar ook hebben ze hun grootste 
uitstralingskracht. Wij beginnen 
echter ook dieper door te dringen 
in de gewone volkslagen. Heel wat 
middenstanders hebben thans voor 
ons gekozen, hier en daar ook al 
boeren ( in de arrondissementen 
Mechelen en Aalst b.v. heel wat ar
beiders (werklozen en mobielen 
vooral). Het platteland wordt door 
nieuwe of vernieuwde stromingen 
altijd later beroerd dan de grote 
stad. Het platteland richt zich daar
bij ook meer dan de grote stad naar 
een bekende persoon en minder 
naar beginselen. Tot nog toe heb
ben die bekende personen echter 
nog geaarzeld tot het éénmanspar-
tijtje toe te treden. Dat behoort 
thans echter ook tot het verleden. 

Wij geven hierbij de vergelijkende 
tabel van de verkiezingen voor de 
provincie Antwerpen. Onze lezers 
zullen in vergelijking met voor de 
oorlog de versterking van het 
Vlaams nationalisme opmerken. 
Antwerpen, Berchem en Borgerhout 
hebben ongeveer de voorlopige stel
l ingen bereikt, Meehelen staat zelfs 
verder, het platteland is er nog ver 
van. Alleen het kanton Ekeren, als 
plattelandskanton, is haast even 
sterk als in 1939. Hier speelt de in
vloed van de populaire lokale fi
guur Paelinckx. Heizelfde geldt voor 
het kanton Duffel met Ludo Sels. 

Mogelijkheden hebben we nog ge
noeg. Zo de Vlaams-nationalisten 
even hard blijven werken els de 
jongste jaren, gezien onze aan
groei in groter getal dan nog, dan 
zullen we volgende verkiezingen 
weer een eind verder staan. 

W. J. 

PROVINCIE ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

Kanton 

Antwerpen 
Berchem 
Borgerhout 
Boum 
Brecht 
Ekeren 
Konticb 
Zandhoven 

Totaal 

Mechelen 
Heist op den Berg 
Duffel 
Puurs 
Lier 

Totaal 

Turnhout 
Mol 
Westerlo 
Herenthals 
Hoogstraten 
Arendonk 

1939*(1) 
V.N.V. 

7.539 (8,8) 
2.679(12) 
3.879(10,2) 

813 (5) 
1.165(12,6) 
1.891(10,8) 
1.886(17,7) 
1.415(15,3) 

21.084(10,2) 

1949 
VLConc. 
7.179 (3,8) 
2.728 
3.865 

498 
339 

1.456 
978 
570 

(5) 
(4,4) 
(1,4) 
(1,5) 
(3,4) 
(3,9) 
(2,6) 

1954 
C.V.Volksunie 

8.225 (4,3) 
2.812 
4.097 

880 
560 

1.493 
1.497 
1.487 

(4,9) 
(4,5) 
(2,5) 
(2,4) 
(3) 
(5,5) 
(6,2) 

1958 
Volksunie 
8.358 (4,4) 
3.740 
5.158 

473 
527 

2.087 
1.513 
1.125 

(6,1) 
(5,4) 
(1,3) 
(2,1) 
(4,3) 
(5,2) 
(4,1) 

17.614 (3,7) 21.083 (4,2) 22.981 (4,4) 

ARRONDISSEMENT MECHELEN 

Totaal 

1.663 (5,5)*(2) 
2.135(20,6) 
1.850(18,1) 
1.148(12,8) 
1.439(12,6) 

8.235(12) 

1.463 
380 
670 
477 
651 

3,641 

(2,5) 
(1,5) 
(2,8) 
(2,5) 
(2,5) 

(2,4) 

ARRONDISSEMENT 

2.000(16,7) 
5.027(37) 
3.001(36,5) 
2.985(26,3) 

812(16,1) 
1.397(26,5) 

15.191(27,5) 

.— 

—-
— 

_*(4) 
— 
— 
-
-
— 

— 

2.138 (3,3)* 
2.811(10,6) 
3.547(14,6) 

895 
1.604 

10.995 

(4,5) 
(6,2) 

(6,96) 

TURNHOUT 

484 (1,6)* 
791 

1.398 
1.201 

234 

(2,3) 
(7) 
(4) 
(1,9) 

253 (1,9) 

4.363 (3,2) 

(2) 

*(3) 

(5) 

2.102 
L097 
1.580 

522 
1.513 

(3,3) 
(3,8) 
(5,9) 
(2,5) 
(5,1) 

6.270 (3,8) 

620 (1,93) 
1.061 (2,8) 

593 (2,2) 
913 (2,9) 
142 (1,1) 
194 (1,3) 

3.433 (2,28) 

1961 
Volksunie 
13.799 (7,3) 
6.996(11) 
9.288 (9,6) 

977 (2,8) 
1.289 (4,9) 
5.048(10,3) 
2.865 (9,2) 
2.337 (8,7) 

42.799 (8,2) 

S.780 (6,1) 
1.955 (6,7) 
2.799(10,5) 
1.328 (6,6) 
1.809 (6,8) 

11.671 (7,1) 

1.678(5,13) 
2.218 (5,8) 

647 
1.335 

275 
317 

(2,9) 
(4,3) 
(2,1) 
(2,4) 

6.541(4,29) 

* 1 

* 3 
* 4 

Voor de oorlog was er voor parlements- en provineieraadsverkiezlngen geen vrouwenstemrecht. 
Het percent bij benadering. 
in koalitie met het Boerenfront. 
Geen kamerlijst. Op de gemeenschappelijke lijst voor de senaat Mechelen 
t 1200 stemmen nit het arrondissement Turnhoot. 
Het Vlaams Blok haalde 436 s temmen (0.3) 

Turnhout kwamen er 

De verkiezingen belelcenden 
de doorbraalc 
in drie provinciën 

DIEPE WEERKLANK IN HET BUITENLAND 
De afstand die ligt tussen de jongste ver
kiezingen en het ogenblilc dat we deze be
schouwingen schrijven, is voldoende om 
realistische besluiten uit de triomf van 
de Volksunie te trekken. De eerste ogen
blikken waren er van enon-me gewettigde 
geestdrift bij onze volgelingen. De stout
ste verwachtingen werden overtroffen. 
Moest het morgen te herbeginnen zijn, dan 
verovert de Volksunie ten minste tien par-
lementau-e zetels. Zeer velen die nog op 
vlaamsgezSnde kandidaten van de CV.P. 
gesteund hebben omdat zij voor de Volks
unie geen uitkomst zagen, verklaren reso
luut dat het de laatste maal geweest is. 
Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen 
mochten de bloemen buiten zetten. Voor-
fll het resultaat te Bnis.sel Is even onver
hoopt als merkwaardig. Er werd met de 
oude viaams-nationale traditie weder aan
geknoopt. De stijging van het aantal Volks-
uniestemmen In de Groot^Brusselse kan
tons is bizonder verheugend. De vlaams-
gezinde kiezers van Groot-Brussel hebben 
in blok Volksunie gestemd. 
Zij staan trouwens bestendig is gevechts-
poslt ie 

WKST VLAANDERKN EN LIMBURG 
Er werd bij vele medestanders getreiu-d 
om de uitslagen in Limburg en West-
Vlaanderen. Beide provincies samen telden 
voor de oorlog zeven vertegenwoordigers 
in de Kamer om van de Senaat niet te 
spreken. Wij heten integendeel de beko
men uitslagen /eer bemoedigend. In alle 
kantons was er merkelijke aanwinst zo
niet verdubbeling van stemmen Was Dr 
Ballet, volksvertegenwoordiger van 1936 
tot 1945, maar zwaar getroffen door de 
repressie, nog metterwoon in zijn arron
dissement van herkomst, Hasselt - St. -
Truiden, gevestigd geweest, dan hadde hij 
ongetwijfeld het quortun bereikt en was 
hij verkozen geweest. 
Wat West-Vlaanderen betrelt, waar de 
Vlaamsenationalisten voor de oorlog vier 
k.amerieden telden — een te Brugge (De-
vioe), een te leper (Butaye), een te Oos
tende (Vansteenland) en een te Roeselare 
(ToUenaere), — schreef een leidend C.V.P.-
weekblad uit de westgouw dat de uitsla
gen behaald door de Volksunie tot een 
konkreet resultaat zullen leiden bij de vol-
pende verkiezingen, omdat invloedrijke 
medestanders, die zich totnogtoe op de 
ochtergrond hielden, naar voren zullen 
treden 

ONMIDDELLIJKE GEVOLGEN 
De gevolgen van de doorbraak der Volks
unie zijn onmiddellijk gebleken. Het pro-
bleem van de Vlaams-Waalse verhoudin
gen werd In alle politieke kringen gesteld. 
De regeringsverklaring is er het bewijs 
van. De toegezegde hervormingen kimnen 
ons beslist niet bevredigen, maar hun op
neming in de regeringsverklaring was te 
voren niet denkbaar in een constellatie 
waarin een Sp>aak een Larock, een Bus-
sieau, een Héger, p3n Servais en andere 
Brasseurs voorkomen. 
Wat echter potsierlijk was, was de spon
tane r»ai<tfe van de Vlaamse O.V.P.-ers. 

Op hsn IS het vevt, van Wies Moens toe-
pa.ssellik : « Zij hebben zolang vergeten, 
maair kwen tot Vlaanderen wearom ». On
ze pappenheimers hebben tussen de beide 
oorlogen nooit gemarcheerd tenzij bij het 
knallen van de Viaams-nationale aweep. 
Him geestesgesteltenis is ongewijzigd ge
bleven. NiS't zodra waren de verklezlngs-
uitslagen gekend of de Vlaamse O.V.P.-
verkozencn hielden een plenovergadering 
in een van de commissiezalen van het 
Parlement en stelden een eisenprogramma 
op Gedurende de ganse duur van de on-
de-handellngen tot het vormen ener 
CV P.-B.S.P. regering, nebben zlJ een 
waakkwartet aangesteld dat bestendig de 
wacht optrok in de omgeving van Theo 
LefèvTe en waarvan de Jih. De Boodt, van 
den Daele en Jan Verroken de markant-
.ste figuren waien. 

Dit resultaat van de Volksuniedoorbraak 
heef't ons verheugd. Dp man In de straat 
stelt zich echter de vraag hoe het komt 
dat deze heren zich van 1945 tot 1961 
nooit zo waakzaam getoond hebben en 
het nooit aangedurfd hebben resoluut te
gen de regering te stemmen 
Zij hadden toen schrik door het nationaal 
komitee van de C V.P. van de kandidaten
lijsten afgevosrd Ie worden 
Thans hebben zij schrik door het wassend 
getij van de Volksunie weggespoeld te 
worden. 
De enige konsekwente van die heren Is 
in de kamer Gerard Van den Daele ge
weest Zij heeft ten minste om Vlaamse 
redenen legen de ploeg van zijn mede-
verkozene Theo Lefèvre durven stemmen. 

INDRUK IN HET BUITENLAND 
Ook in het buitenland is de sprong van 
de Volks-unie niet ongemerkt voorbijge
gaan. De Nederlandse, Duitse, Pranae lel-
fiende bladen hebben er grote aandacht 
voor betoond. Dit was zelfs overzee het 
geval. Uit Cordoba in Argentinië we«xi ons 
om opheldering v°i/ocht over het feit dat 
in de Argentijnsp pers in grote opmaak 
medegedeeld werd, namelijk dat de 
« Union de) pueblo flamenco » haar ka/-
mprzetels vervijfvoudigd had 
Uit Zuid-Afrlka schreef ons een hoogleraar 
dat hij met genoegen vaststelde dat Vlaaiv 
deren voor de Dietse stam nog niet ver
loren was 

FINANCIERINGEN 

HYPOTHEEKLENINGEN 

GELDBELEGGINGEN 

Vlaamse onderneming 
zoekt 
degelijke medewerkers 

7)ch wenden i 

Kantoor blad 

onder lettert F.H.G. 
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1 HOOGSTRAAT 15a en 17 
I A N T W E R P E N 
1 Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
I T V. - Wasmachines 
1 Casvuren - Kinderwagens - Stoven 
1 25 TOT 30 •/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGINO 

1 Kontanf- - Krediet 
I OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
IniiniHiiiiiHniuiiuiiiiiHiiiiuiiiiiiHiiiiHiiiHniiiiHiiiiiutiiiHinnimimumimimNHimnRiiiiiiHmitiruMiiHimiminmiiiiimifiiiiiiiiiifi 

• 1 
: 

Schuimrubbermatrassen ( 
met 
Gebreveteerde bedekkindagen 
(Brevet it 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet -k 512767) 

Cewatteerde bedspreien 

• i 

Wollen dekens 

• t i l 
Tel. 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR O^B H N KAARTJE 

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

Het kantonnaal bestuur heeft be<!loton 
een papieis'ag m te zetten 

Wi] doen daarom een "ïpeciale oproep 
tot alle leden, abonnenten en slmpatisan 
ten om van nu af hun oud papier te ver-
«amelen De omhaling ten huize zal ge
schieden op zaterdag 24 juni 1961 

ANTWERPEN 
O n i C I E L E OPLNING VAN KONTAKF 
KLUB 

De offlcifele opening; van KONTAKT 
KLUB had plaats op vrijdag 19 mei in 
Bfinwezigheld van een bizonder grooi aian-
tal ' ï idende elementen uit de Vlaams Na 
tio'iale middens van de provincie Anlwer 
pen Men bemerkte o a volksvertegenwoor
diger P ians van der Eist Drs Wim Joris, 
sen volksvertegenwoordiger Reimond Mat-
theyssens, senator Dr Robert Roosens oud 
kamerlid Dr Rik Ballet Dr Hektor Goe. 
mans, Dr. jur Valeer Portier. Dr Robert 
de Beule, piovmcieraadsleden Ward Rolus 
Benoit Oeuppens, Hubert Kunnen Staf de 
Lie, redaktcur van ons blad, verschillende 
geestelijken, letterkundigen tal van advo-
katen, nijveiaars, dokters. Ingenieurs ar-
chltekten leraais leidende figuren uit de 
Jeugdbeweging gemeenteraadsileden Carlo 
Reineirs, R Duflou en Van de Moortel. en 
de leden van het voorlopig bestuur ge. 
meenteraadslld Mr Hugo Schiltz, Karel 
Dillen, Rudi Van der Paal, gemeenteraads 
lid Juul Dillen, lic Dirk Stappaerts dr 
Jur Jo Belmans en ir Oskar Renard als
mede de oud provincieraadsleden Baltha-
i»r en Laeiemans Schepen H Paelinckx 
had ?ich laten vwoitschuldigen 

Het welkomwoord werd uitgesproken 
door advokaat Hugo Schiltz die er de na
druk op legde dat KonfaKklub tot doel 
had een band van vriendschap en wed»r-
ziids vertrouwen te leggen tussen alle lei. 
dende elementen uit de Vlaams-Nationale 
m'ddens van Antwerpen in de ruimste t\n 
van het woord 

Hierna hield volksvertegenwoo'-dig^r 
Reimond Matth^vssens een kleine causerie 
waarin hIJ op zeer pittige wljae de eerste 
Indrukken van zijn parlementaire loop
baan vertelde 

Vrijdag, 26 mei sprak dr med Richa-yl 
van Lepmput.ten, volksvertegenwoortHg=r, 
•ooi Konfaktklub Antwerpen waar ta v\n 
Antwerpse sim pi fisanten nader kennis 
wonsten te nnken met de nieuwe verko 
«ene 

Swreker verteld» de geschiedenis de zeer 
harde hustorie, van het Ierse volk door de 
eeuwen heen. en haalde pittige reisherln 
neringen op die door de talrijke a^nwe-
rigen gesmaakt werden Dr van Leemput-
ten werd ingeleid en na zlln foe^ raak 
van harte bedankt door advokaat Hugo 
Schiltz voorzitter van Kontaktklub 

O D vrijdag 9 juni spicekt voor Kontakt . 
klub over de « Rijn- en Schelde verbin
ding » oud pjoTlncleraadslid Rik Baltha
zar Op vrijdag 23 juni is het dan de 
beurt aan lic hist Walter Luyten leraar, 
oud voorzitter van Studiekring dip spre
ken zal over • « De hogere geestelijkheid 
en de nationaliteltenkwestie dn konkreet 
E'val : Slovakije) ». 

ANTWERPEN LINKEROEVER 
BURCHT-ZWIJNDRECHT 

Wij houden eraan, langs deze w=g i e 
honderden inwoners te danken die onze 
laatste omzendbrief heblsen beantwoord 
2i1 ontvangen 10 achtereenvolgende gra^ 
tis nummers van ons weekblad < De Volks 
un 'e » Dit kan heel eenvoudig gebeuren 
Abonneer door een kaartje te schrijven 
Of te telefoneren aan onze sekretarls Pons 
Uytt-ersprot. Antwerpseste^weg. 800, 
Burcht, tel 52 75 95 Daar kunnen even
eens alle in'ichtmgen bekomen worden 
voor degenen die wensen gebruik te maken 
van ons sociaal dienstbetoon 

SAMENSl tLLING NIEUW BESIÜÜR 
Het dagelijks bestuur van de Volksunie 

gewest Antwerpen Linkeroever - Burcht en 
Zwiindrecht werd samengesteld als volgt : 

Dr Peiemans. Voorzitter. 
Pons Van Raemdonck, ondervoorzitter 

en tigevaardigde arrondissementsraad 
Pons Uyttersprot, Sekretarls-pennlng 

m ^ s t e r 

AFSCHEID 

Op dinsdag •• de?ier werd tijdens onze 
besti.ursvergadermg afscheid genomen 
van onze medewerker en propagandis* 
Guido De Roeck die de daaropvolgende 
dat" afreisde naar het verre Australië 

Onze voorzitter, Dr Peiemans, overhan 
digde uit erkentelllkheld een prachtig ge 
schenk Na eerst gewezen te hebben op de 
onbaatzuchigp medewerking en onblusbare 
werklust die Guido aan de dag legde voor 
en na de verkiezingen. 

Goede vaart - en hou zee 1 

BERCHEM 
Te Berchem had op 18 mei een geslaag 

de overwinnlngsmeetmg plaats, die 7ee 
talrijk werd bijgewoond en voo-ge/p p " 
door Dokter Hektot Goemans 

Provmcipraadslld Lodo Selg bracht de 
groet van het arrondissement Mechelen 
en dr jur Jo Belmans deze van Turnhout, 
waarna Kajel Dillen in een zeer gesmaak
te rede hulde bracht aan het verdienste
lijk weik van alle Volksunie militanten 
Volksvc pgenwoordiger Reimomd Mat-
theysvsens besprak de rei^Tingsvei-klarlng 

Waid Rolus provincies aadsltd kondigde 
onder daverende toejuichingen de aan
stelling van Wlm Maes aan tot provln 
ei aal sekretaris Wim Macs treedt op 1 jVr 
ni in funktie Di Goemans, die de verga
dering leidde dankte alle medewerkers en 
bMcht vooral hirlde aan de provinciale 
voorzitter R Van det Paal 
DIFNSIBFTOON 

Dhr Matthpvssens zal regelmatige zit^ 
dagpn beleggen in alle belangrijke steden 
en gemeenten vat de piovmcie 

Voor groot-Ant weipen werd reeds een 
dag va.stgest'^ld de TWEEDE VRIJDAG 
van IEDERE MAAND in lokaal « Peter 
Benoit », Prankrijklei 8 Antwerpen (tel
kens van 20 tot 22 uur) 

BRUGGE 
OPRICHIING STAOSRAAI) IK BRUGGE 

Vrijdag 2fi mei weid tijdens een verga 
dering der plaa'selijke ke'nleden overge 
gaan tot het stichten van een Stadsraad 

Mr O Van In gal een bondige uHeen 
zetting van de eeistp aktiepunten 
STICHTINGSVIRGADI RING 
VU JONOrRFN 

Zondag 28 mei vrnci in Calé Vlisjinghe 
t-e Brugg» de V U J 'x)\en de doopvont 
gehouden 

In zijn Inleidend betoog vpiklaarde de 
heer Mare Vandemooitel %oo«zititer van 
het voorloDlg bestuiu- wat dient verstaan 
door de V U J - d e geneiaiie van na de 
oorlog, die de pellers moeten zijn van de 
toekomstig» federale staat Vlaanderen 

Mr G Van In richtte nog enkele woor
den over het tema « On/e mogelijkheden 
in een federaal Vlaanderen ». 

BRUSSEL 
PROPAGANDATOf M I J N 

Na het zware weik van de landdag vol. 
gende zondag, trekken we er op aondig 
18 juni weer op uit , dit maal naar het 
Pajottenl&nd. 

EISDEN 
Te Eisden spraken Mr Pi-ans van tier 

Eist en Dr Leo Wouters op eoii \ ooi lich
tingsvergadering voorgezeten dooi Wim 
Joris<^pn Hoewel er buiten ons blad gieen 
pronasandT gevoerd werd Mep de tuime 
7RaI in ho'p! x Dp Valk » eivo' Het Maas 
Iftnd is oDnieiiw makker geworden H-̂ t stij 
gend aantal abonnees en Icdpn bewijzen 
het. 

GENT-EEKLO 
We houden ei aan, ei nogmaals aan t e 

hpiinneren dat er voor Gent-Eeklo maar 
eén Vlaamse Ziekenkas bestaat G ^ u c h . 
ten doen de ronde dat derden voor een 
ziekenkas ronselen met een veiwarrmg 
zaaiende naam Alleen volgende persc^ièn 
zijn gemachtigd voor de Vlaamse Zieken
kas op te treden 

Gent Gentbrugge - Ledebei g : Thien-
pont Armand' 

Merelbek^ °n aanpa'ende gemeenten : 
Huvghe Robert 

Deinze-Nevele * Mi Onderbeke Mauiits 
Aalter en omstreken M- Van de Kerk-

hove Omer 

6ERAARDSBERGEN 
VI AAM SE KLUB 

Op 8 juli heeft te Geeraardsbei gen een 
vrolijk dansfeest plaats ingericht door de 
Vlaamse Klub 

KORTRIJK 
Ben eerste propagandatocht werd onder. 

nomen op zondag 21 mei jl en wel naa r 
het centn.im van de Westvlaamse hoppe
streek, Popennge 

Vermits de Volksunie de actie ten bate 
van de hopboeren heeft ingezet komt het 
er op aan deze aan de betrokken landbou
wers kenbaar te maken Duizend Volks, 
uniebladen, handelend over de hopkwestle, 
werden aan de hopboeren uitgedeeld, ter-

NOORDERKEMPEN 
LOENcnUT 

OJ nbepioelde kameraden Karel 
Ven 'n Staf Martens stellen het 
vöo! „enbhk goed en laten via de 
V M O Noorderkempen volgende bood-
"chap kond doen 

« Nu ons herstel in zoverre gevoiderd 
is dat wij de kliniek te Brasschaat k<x\ 
den vei laten, achten wij het ons tot plicht 
onze dank te betuigen aan de vele Volks-
u'iip-mensen die ons na het ongeval van 
10 maart jongstleden hun sympathie heb 
b"n betoond 

Men heeft ons veel meei gegeven dan 
WIJ veadiend hadden bekende en onbs-
kende Vlaamse vrjenden hebben ons over-
.•ïtelpt mot g^sclifiotaen wensen en hulp. 
betoon Sclionei echter dan alle geschen
ken en heilwensen te zamen was voor ons 
het b«spf van die broedciband en dip ?o-
Udauteit; want hierdoor njn wij meer 
dan ooit oveituigd geworden van de uit-
e'ndeüjke Vlaamse zegepraal Waar men
sen zo schouder aan schouder s»-aan In 
wel en wee daai is geen mislukking mo
gelijk I 

Indien onze lichamen aan veeikiacht 
zouden hebben ingeboet dan blijven toch 
on/e Vla^imse levenswil en vechtlust on 
aeschonden Reeds nu hebben wij de strijd 
vcor d'̂  volgende verk'e/mg ingezet Loen-
hout 7^1 in de Ketopen een bruggenhoofd 
zijn van het Vlaams-nationa'isme Dai is 
beloofd I » 

'Get Maiiens Gusiaaf en Vei-meiien 
Kaï-el) 

St HILDE 

De V M O NOORDERKEMPEN onder 
leiding van onze dynanusche Mipl Di-u-
niont was hier op bezoek op 28-5 61 In 
een amerijtje werden me».- dan 100 num-
meis aan de man gebiacht: dft«i-van nam 
kmd Daniels er alleen leeds 37 vooi /ijn 
lekenlnf ! 

HUWELIJKEN 
Te Sombeke tr»edt op 10 juni de Heei 

Hugo MasRcho m het huwelijk met Mej 
Rosa IJsewijn Onze hartelijkste gel'ik 

Kamei-aad Jessef Detobel mt Beert (Biti 
huwde Juffr Pranclne Clemens op 20 mei 
p 1 Onze hartelijkste gelukwensen < 

Ons trouw medelid Jan-Frans Goossens, 
uit Je t t e (Br 9) kwam op 10 mei j l bij 
een auto ongeval om het le\en Wij betui
gen hiermede zijn aclitbare familie onze 
innigste deelneming 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAO 

Uligave van de v z w VOLKSUNIE 

REOAKTIE Mr. F. Van der El»t, Hoofdredakteur, 

Berzegemstraat, 20, N O Heembeek (Brussel 12) Tel 16 28 33 

Dr» Wlm Jofisïen, Dr l . Wouters en Mr. De Coninck : leden 

Alle briefwisseling voor redaktie naar Rotatyp, Dupulslaan 110, Bru» -7. 

Beho«r ; Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1, Tel 11 8216 
Alle klachten /oor niet ontvangen van blad op dit adres 

Jaarabonnem«nt : 200 F - Half jaarlijks t 100 F - Driemaandelijks : 55 F. 
Stounabonnement : 500 F (Minimum) • Losse nummers i 6 F. 
Abcnnemenf b t ' inland 250 F - Per luchtpost • 600 F. 
Alle stortingen voor hel blad op postgiro 54 45 46, W Jorissen, Brussel 
Verantv/oordeltike ulfgever t Mr F. Van dftr Eist, Beizegemstraat, 20, Brussel 12 

NAAR DE VLAAMSE DA6 

TE ST KWINTENS-LENNIK 

Wijl in de straten en op de grote macftt 
de micTOwagen aan de Pc^jerlngse bevol
king de actie uiteenzette die gedurende 
de jongste veertien dagen werd gevoerd 
om de bedreigde hopteelt te redden Eï 
Was ruime belangstelling en de propagan 
disten werden sympathiek begioet 

LEUVEN 
Leuven sekretaiiaat VU Parijsstr 12, 

leuven Dienstbetoon : elke dinsdag van 
20 tot 22 uur, elke zondag van 11 tot 
12 uur 30 

Voor onze propagandisten en werkers -
vejgaderlng in ons gewoon lokaal « Orls-
tai » (yp dinsdag 13 Jtuii 61 te 20 uur 

Zondag 4 juni Gezellig samenzijn in 
ohs lokaal « Crista! » rond 20 uur (onze 
bussen komen van St Kwintens^Lennlk 
terug rond 19 uur 30 - 20 uur) 

LIER 
onze slmpatieke medewerker te Lier, 

Wim Langmans, werd opgenomen in een 
hospitaal waar hij een heelkimdige bewer. 
king diende te ondei-gaan Hij is than» 
leeds aan de beterhand Wij wensen hem 
van harte e^n spoedig en volledig htrstel 
toe 

0)i zondag 4 Juni worden talrijke auto-
karavanen gevormd naar de landdag te 
St. Kwintens Lennik. 

Hieronder volgen de inlichtingen ons 
door de afdelingen medegedeeld. 

AALST 
Plaatsen kunnen besproken worden bij 

de propagandisten of telefonisch op num 
mer 217 66 van het sekretanaat . 

Reiskosten • 50 P per persoon 
Vertrek te 14 uur aan het lokaal DE 

IJZEft, VTaanderenstraat 

ANTWERPEN 
Vanaf 9 uur 15 • Verzameling van alle 

AUTOS, CAMIONETTEN, M O T O S EN 
SCOOTERS op de Plant in en Moretuslei 
nabij Ooststation 

Vertrek stipt te 10 uui 
Voor personen die over geen vervoer 

middel beschikken wordt een autobus in
gelegd Prijs : 45 P (Provinciaal Sec Wim 
Maes tel. tel 39 92 06) 

Te OL.V Lombeek is een extra perking 
voorzien voor alle wagens uit de provln. 
cleANTWERPEN mits kleine vergoeding 

Langs deze weg roejien wij alle leden 
van ons muziekkorps op stipt aanwezig t« 
zijn voor de landdag Ons muziekk<Kp8 
moet bij zijn optreden aldaar uitblinken. 

Vensamelen om 9 uur 18 op de Plantl jn 
en Moreuslei aan de Oostatatle Zorg voor
al dat de Instrumenten goed gekuist 8ljn, 
en vergeet niets a u b 

BRUGGE 
Ben auto-karavaan zal te Brugge ge 

vormd worden lang* de Koning Albertlaan 
(richting nieuw station — Vertrek te 
12 uur 30 

Melden bij Mr G Van In, Minderbroe
dersstraat, 24, Brugge, met opgave van 
aantal vnje plaatsen 

De kostprijs tot deelname weid ifesteid 
op 50 P voor de autokar. 

DENDERLEEUW 
UEDEKERKE 

De bus vertrekt uit Denderleeuw te 
13 uur 45 op het dorp, te Liedekerke aan 
"t Kapelleke te 14 uui 

Tijdig Inschrijven bij de propiigandis-
ten want de reiskosten bedragen slechts 
30 F 

Tciugiels te 10 uui 
Particuliere wapens sluiten aan bij de 

autobus 
Wagen versieren m n leeuwenwimoel 

a u b 

DENDERMONDE-HAMME 
Vanuit Hamme vertrekt een kleine auto. 

bus Het verzamelpunt van de particuliere 
wagens Is Dendeimonde Markt te 13 uur 
Inschrijvingen bij de propagandisten 

D» karavaan van St Niklaas sluit aan 
te DcndPi monde 

EREM60DEGEM 
Dp leis vindt plaats per bus ' eerste ver 

sampling te 13 uur knnspiint Heiivel-
Gio^nsfiaat \ e i t rek 13 uur 15, Dorps
plein prijs 25 F , inschrijving bij de be 
stuu's 'eden 

GENT 
Veitiek l an de Roeland om 13 uur stipt, 

vorming der kaïavaan 12 uur 45 Auto
bussen worden eveneens van uit Gent 
vertrekkende ing^'legd, men sclirijft liefst 
M spoedig mogelilk in bij Guido Dekey-
zer. Onde' bergen 1 of in lokaal Roeland 
Koitp Kiuisstr 3, Gent Prijs 60 P 

KORTRIJK 
A ertrckuren 

Menen 9 uur, Wevelgem <» uur 10 Lauwe 
9 uur 20 Marke 1 uur 30, Kortrijk 9 uur 
40 Bellegem 9 uur 50, Anz-^gem 50 uur 15 

Relsonkosten 65 F 
Inschrijvingen 
Menen Rik Sohier Ponlneufstraat 21; 
Wevelgem • Jules Gadeyne, G Gezelle-

s traat 14, 
Lauwe . Deconinck « Penhuis », School

straat 
feortrijk « Stadskelder » Leiestraat 2; 

« Vlaams Huis », Gioeningestraat, 
Bellegem , Pemand Duthoit, Nieuw

st raat , 
An/egem • Jos Debos&chere Plaats; • 
Bevelen Leie . Jules Desmedt, Paa.i 

derstiaat 35. 

LEUVEN 
Inschiijven op het sekr Parijsstraat 12, 

Leuven vooi 30 mei 1961 Reiskosten 50 F 
Vertrek aan het Gerechtshof te 12 uur 45 

Wie met eigen wagen rijdt wordt vrien-
deUjk verzocht aan te sluiten om m ka
ïavaan te rijden 

LIER 
Deebiemmg aan de landdag op 4 Juni, 

prijs 50 F per persoon Inschrijven bij : 
LIER : Souwens Edgard Eeuwleestlaan, 

t e l 701152, Maes Remi, St. Gummarus-
straat 5 

NIJLEN Van Dessel Lode, Zandveken-
velden 8, tel 70 82 76 

BERLAAR : Lüyten Walter, Doi-p 41, 
el 70 60 88 

HEIST O 'D BERG : Hermans Jozef, 
Biekorlstraat 3 

BROECHEM : Vlcmmckx Staf Molen-
Tftg 34, tel 29 83 98 

LIMBURG 
Samenkomst op de Maikt te Heik j 

Stad om 12 uur 30 van waai het ge/^ii 
lijk vertrek genomen wordt 

Iedereen die over een wagen bcschii 
wordt opgeroepen om aan de/e tocht C-̂  
te neinen 

MECHELEN 
AUe autobezitters worden diing-^nd uj' 

genodigd zich te melden op de vei zamel 
plaats. Grote Markt te 10 uur 30 Daar 
zullen de karavanen uit Antwerpen en 
Turnhout zich bij ons voegen Ge?amen 
lijk vertrek om 11 uui stipt Ei 's pp i 
middagpauze voorzien te Asse 

Deelnemeis, bezitters van personenwa 
gens van het kanton Mechelen woiden 
verzocht in te schrijven met vemieldmg 
van het aantal beschikbaie plaatsen op 
het secretariaat Populierendreef 26 Me
chelen 

WOLVERTEM 
Ben autocar uit Malderen vertrekt van

uit Kapelle op den Bos ovei Londcizeel, 
Steenhufel, Merchtem en Opwijk naar de 
3de VLAAMSE FEDERALE LANDDAG op 
zondag 4 juni a s te St Kwintens Lennik 

Schrijf onmiddellijk in bij de heei PU-
BLI Prans Mechelbaan 287 Kapello op 
den Bos, of bij de heer VANDERSICKEL 
Marcel Achterhelde 29 Londerzeel Si Jo 
ZiSf 

Prijs 50 F f 10 P (heikenningsteken) 

OOSTENDE 
Ben autobus wordt ingelegd op 4 

JUNI naa ' de F E D E R A ' L E LANDDAG te 
St Kwintens Lennik Inschrijvingsprijs 
80 F Vlaamse nationalisten uit Oostende 
rtieldt u onmiddellijk aan op ons RPkie'a-
riaat 

EKERTJES 

Bedlende, goed voorkomen, zoekt weik 
(vertrouwcnspost, agentschap, vea icgen-
woordiging, toezicht bureelwerk, commis
sionaire gérant of dcigelljks) event part
time Offerten aan Volksunie nr 16 

- Tj'tlHgëild" gevrflfeW " ' "2 "viaWnve hoofd-
••eizigers voor piovincie Antwei-pen en 
Limburg beschikkend over wagen Schrij
ven naar C Vandoome Kring 5 Koitrijk. 
Tel (056) 108 35 

Fabriek vraag ernstige en werk/ame 
arbeider, met enige kennis onderhoud ma
chines Woonhius gratis bij weik Schnjv. 
bur blad Nr 25 

GEVRAAGD goede vloerders voor omge. 
ving van Brussel Afspreken met Achle-l 
Schecrs Tel 22 22 23 

Jonge student wenSt plaats tijdens de 
veilofperiode; teneinde de studiekosten te 
verlichten rmaand augustus) buieelwerk, 
ehz 

Vlaams na t zoekt Dlaatfe als na/Chtwa-
ker of portier, tweetalig goede referen
ties Schrijven • kkntonaal Secr Brtissel 

Vlaamsvoelend oud-kol me- ervaiin? op 
Pdm en org terrein, zoekt passende be 
ti^kking Schrijven blad ondei N K 

Kleine VI na t onderneming zoekt le
ning 60 000 F om werken vooit te zetten 
voor rekening van ministerie, als Waa borg 
wordt gegeven rekeningen vah reed^ uit
gevoerde werken welke binnen ongeveer 4 
maanden Bullen betaald worden S'-hitj-
ven bureel Mad of telefoneien 059-726 03 

Jong gehuwd Vlaams-Nationalist, 24 laar, 
hoger middelbaar onderwij l woonachtag 
te Brussel, momenteel buieauchef te 
Brussel, wenst gelijkaardige betrekking ia 
de streek leper - Roeselaie . Menen -
Kortrijk Briefwissehng aan • Vandevelde, 
Constant Guido G^^llest iaat 18, Menen 

Fabriek viaagt enistlge en werkzame 
arbeider met enige kennis en onderhoud 
van machines Woonhuis gialis bij werk 
Schi bureel blad n r 25 

G«viaagd goede vloerde» s voor omge
ving van Biuss-^l Af spieken met A'-hiel 
Scheers Tel 22 22 23 

Halve gast (plaatbewerking) gevjaagd 
Zich wenden • Etn Van Bockhaven Vei-
boekhovenstraat 72 Schaarbeek. 

Zoeken in de provmcièn Oost-Vlaande-
ren, Antwerpen en Limburg een Volksunie-
kameraad voor de verkoop van Lampe-
kappen en Lampstandaarden in handels. 
huizen Prettige sameaiwerkmg aan goede 
voorwaarden Schrijven : Lampekappen, 
Gro^nstraat 56, Vilvoorde 

GEZOCHT • rïerenhuis met werkplaats. 
O n t r u m stad GENT Schiijvcn bur blad. 

VU-kamei-aad zoekt beer als autovoer-
der of werkman vr aUe weik S c h i i j v n 
bltid V C I l 

BEDIENDE 85 J Boekt dringend werk 
Antwerpen als verteg, hulpboekh, ma . 
gaz Goede ref Schrijven bureel blad 
P D L 
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DRIE DAGEN GEVANGENIS 
Rond de tijd van de heropening der 

scholen verschijnen leder Jaar op stadsmtu 
ren en meer nog In de spoorwegstatlona 
van heel het Vlaamse land. kladden pro
paganda aanplakbrleven voor franstallge 
scholen. 

Over 't algemeen gaan die franse affi
ches uit van het Ministerie van onder-
wijs — zo staat het er dan toch op ge-
drukt.Is het aanplakken van deze franse 
affiches in Vlaamse staatsgebouwen niet 
in tegenstrijd met de taalwet ? Men be-
wesrt dat dit t>etaalde publioiteitsafflchen 
zijn voor partikullere Instellingen. Indien 
dat waar is, waarom verschijnen die affi
ches dan met de officiële vermelding : 
f MTNTSTE;RIE VAN O N D E R W I J S ». 

Destijds heeft een onzer militanten, in 
't centraal station van Antwerpen eens "n 
dertigtal dezer affiches afgerukt, hetgeen 
hem een boete van 500 P gekost heeft. In 
september van vorig Jaar, had onze vriend 
weer zo een resem franse plakbneven voor 
frans c«nderwijs in Vlaanderen, onder 't 
oog gekregen — prompt was ook weer zijn 
r-^aktie daarop. Hij werd bij de politie ver. 
klikt door een zekere Jules Mason, wonen
de in der Bruul te Mechelen Gevolg : 
300 F boete + gerechtskosten, of drie da/-
gen gevangenis. Onze kameraad vertikte 
het, andermaal aan de tegenover Vlaan
dere misdadige Belgische staat, nogmaals 
boete te betalen en is nu, drie dagen het 
gevang in gegaan.» 

Vermits het zich om een politiek feit 
handelde, eiste hii bij de bestuurder van 
het gevang poUtivïk regiem, maar daarop 
wild" de be.stuurder niet ingaan. 

Hoe verder de strijd zal vorderen en in 
hevigheid toenemen, hoe meer er van on
ze militanten kans lo"en 'w'ten en gevan
genisstraffen te zullen oplopen, die zij be
reid zullen ziln offervaardig voor de 
Vlaam.s-nationale zaak te willen uitzitten. 
Daar»m is het verei.st. dat van nu af on
ze volksvertegenwoordigers eisen, dat in 't 
vetTolg alle veroordelingen in verband met 
de Vlaamse strijd, als politieke en niet 
als boeven-venwrde'lingen zouden gelden 
en dat de slachtoffers als politiekere zou
den bphandsld worden Een oosltiet ant
woord hierop, zal onze militanten een 
steun en riem onder het hart zijn. 

L.V.M. - Mechelen. 

JEUGD • "~ ^ 
Geacht? Redaktie, 

Men la erg in de weer om alle Jeugdpro
blemen op te lossen in de hele wereld. Ook 
In ons land Is het een probleem. 

Er zUn tientallen verschlHende Jeugd
bewegingen, die slechts futloae kringetjes 
vormen, zonder dat er enig Ideaal van uit
straalt 

Men heeft b.v.b. de volgelingen van Ba
nen PowTi^ die alleen in de grote steden 
behoorlijke parades maken, zowel katolle-
ken als vrijzinnigen worden gerugsteund 
door begoeden en rijken. In het kort er 
is geen strijd voor nodig. Kn strijd dat ia 
nu eenmaal iets dat de Jeugd nodig heeft. 

Van de meeste andere Jeugdbewegingen 
kan hetzelfde gezegd worden. 

Dit alles om te zeggen dat er een nieu
we Jeugd in Vlaanderen op de voorgrond 
moet treden Dit kan verwezenlijkt wor
den door honderden Blauwvoetvendels die 
uit de Vlaamse steden en gemeenten moe
ten heroorijzen. Het wordt hoog tijd I 

A.D.K. - Deume. 

SCHADEVERCOEDING 
Geachte heren, 

In de « Gazet van Antwerpen » van 8-
5-61 bla. 5 lees ik : 

<t Wat de oorlogsschade aangaat waar
van alle « inclvieken » werden uitgesloten, 
deelde de eerste-mlnister mede dat ai wie 
niet strafreohterlijk wei-d reroordeeld of 
hoogstens tot 5 Jaar werd veroordeeld 
re<^t op vergoeding van oorlogsschade zal 
krijgen, in zover destijds een dos-sler werd 
ingediend 

De schadevergoeding zou dan 3/4 van 
het normale bedrag belopen, aonder bijko
mende infresten (onderlijning van miJV 

De regeling slaat niet vp personen die 
tot meer dan 5 Jaar wsrden veroordeeld, 
doch wier straf ntwlien tot mmder dan 5 

W » 

V O O R EEN V L A A M S E 
S C H O O L TE VERVIERS 
de stad van ex-Minister van Talentelling, Van der Schneren. 
Het bewuste Vlaanderen protesteerde zo pas bij het openen van 
een Franse school te Leuven, het protesteerde regelmatig tegen 
alle Terfransineshaarden in het Vlaamse Land... Halen pro
test -en iets uit ? 
Het kinderarme Wallonië is verstokt in de boosheid (van Vla
mingen Walen willen maken), en de Vlaamse eisen lat«n de 
meeste Walen koud. Maar blijven ze ook ongevoelig bij een slag 
in 't gelaat ? 
FRANSE SCHOLEN IN VLAANDEREN... 
VLAAMSE IN WALLONIË 
We begonnen er mee in Verviers. Onze honderden Vlaamse 
kinderen, die verfranst worden, hebben zo'n school nodig. — 
Zou dat de verfransers niet schokken als wij dank zij uw pen
ning die school hier flink konden uitbouwen ? 
Helpt en stort uw gift op P.R. 5338.48. 

BOND DER VLAMINGEN VAN OOST-BELGIE 
KANAALSTRAAT 75 - VERVIERS 

MiMMM 

jaar werd teruggebracht, noch op de c in
clvieken > die destijds geen aanvraag tot 
het bekomen van oorlogsschade hebben In-
gediend ». 

Eerst wil Ik wijaen op de schlJnJieUig-
held van de onderlijnde tekst 

a) Wie van de zogenaamde «Indvleken» 
had desUJds (1944-1945) de euvele moed 
een dossier voor oorlogsschade In te die
nen, nadat door allerlei Instantie* was 
afgekondigd en wettelijk vastgelegd dat 
diezelfde « inclvieken » levenslang waren 
uitgesloten van elke vergoeding. 

b) Wie van deze t Inclvieken » was In 
de materiële mogelijkheid een dossier In te 
dienen, (Ingeval hlJ er de lef toe zou gehad 
hebben) diegenen die In het land geWe. 
ven waren, werden bij de « bevrijding » 
op 't droge gezet; vele andere t kleine In
clvieken » bevonden zich In Duitsland blJ 
: O.T. - N.S.K.K. Fabrlekswacht - D.R.K. 
en dergelijke. 

Zij werden daar aangehouden, of bij 
hun terugkeer aan de grens opgevangen en 
< geïnterneerd ». Al deze mensen hebben 
praktisch ge.sproken nooit de gelegenheid 
gehad « wegens overmacht » een derge
lijk dossier samen te stellen en in te die
nen. Hun familieleden (indien zij zelf vrij 
waren) hier In het land gebleven, leefden 
onder een zulkdanlge tereur dat ze het 
nooit waagden, door een dergelijke stap, 
nog meer de aandacht van de « anderen » 
of van de « overheid » op hun toestand 
te vestigen, nog afgezien — of een door 
hen — in afwezigheid van de « rechtheb
bende » opgesteld dossier, wel rechtsgel
dig zou geweest zijn en door de bevoegde 
diensten zou aanvaard geworden zijn. 

Verder trek ik de aandacht op die 3/4 
van het normale bedrag, dit speciaal voor 
de nooit veroordeelden. Gewoonlijk betreft 
het hier per.sonen die zelfs nooit onder be-
.schuldiging werden gesteld maar « voor 
hun eigen veilljrheid » werden geïnter
neerd (lees : gewoonlijk zolang werden 
« va.stgehouden » tot him verwanten, hier 
in 't land ondergedoken - of eventueel bij 
hun terugkeer uit Duitsland - zich vrijwil
lig kwamen aanmelden). 

Deze mensen, aan wie men dus nooit 
iet.s heeft kunnen of willen ten laste leg
gen (velen van hen zijn nog steeds rech
teloos) blijven dus ook bij de aanstaande 
c verbetering » van de wet, toch nog voor 
1/4 gestraft (waarom? en waarvoor?) voor 
wat betreft hun oorlogsschade, nog afge
zien van het feit dat geen intresten zul
len uitgekeerd worden. 

Er is steeds door allerlei instanties en 
personaliteiten uif alle hoeken en gezind
heden verklaard dat de bestraffing van de 
c Inclvieken » verschilde « in de tijd en 
In de ruimte ». Naargelang waar en wan
neer twee t>eklaagden veroordeeld werden 
om Identiek de zelfde feiten konden deze 
een veroordeling oolopen variërend van 3 
tot 10 Jaar, .soms nog meer. 

Jonge meisjes aangesloten bij de « Vrij
willige Arbeidsdienst » of D.R.K. werden in 
't begin allen veroordeeld, daarna hier en 
daar — later overal vrijgesproken of bul
ten vervolging gesneld. 

Een fabriekswachter die in 1945 in Lim
burg 15 Jaar « kreeg » en bij genadebe-
slult tot 5 Jaar kwam, krijgt nu geen recht 
op vergoeding. Zijn kollega die in 1947 of 
1948 te Antwerpen voor dezelfde feiten 
« slechts » 3 jaar bekwam zal nu scnade-
vergoeding bekomen als... hij tijdig een 
do&sler ingediend heeft. 

Om al die willekeurige vonnissen en te
genstrijdigheden op mekaar af te stem
men moest er (en werd dikwijls) gebruik 
gemaakt van het genaderecht. 

Nadat zulks sinds Jaren algemeen aan
vaard werd (ook door de weerstanders) 
doet nu de grooooste staatsman Theo of 
hij daarvan niets vernomen heeft en vindt 
bUlkbaar dat grote straffen voor kleine 
fouten dus ongemotiveerd tot « redelijke 
normen » werden teruggebi-acht en bijge
volg in hun oorspronkelijke strengheid 
moesten behouden blijven of hersteld WOT-
den. 

M.R. . Lier. 

Zetelfabriek Boterberg 
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Atl««nverd«lw I 

Engel & O 
Eigen preduktt* 

Uitgebreid gamma 
Aan hul* gtfievard 

Protpektu* 
• p verzeek 

Voor leden 
• n abonnee* 

Velktunto i 
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ASSENEDE 

TEL ( 0 9 ) 7 8 50 57 
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BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS ; 

EXPERTISES 
FISKAUTEIT 
OROANISATm 
BANKKREDIETEN 

K. V. 
|. De Windestraat 38 
Dilbeek 

T. 21.14.58 
na 18 u. 
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Advte* en bemiddeling 

In alle 

FISCALE GESCHILLEN 

Boekhouding 

Sociale Wetten 

BOREFI Fiduciaire 
Omer DE RAUW 

Etplanadettraat 7 
AALST 

Tel. 05>. 221.4t 1 
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^ SOCIAAL FISKAAL VERWEER 
V door A C C O U N T A N T 
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NIEUWBOUW 
AANKCXJPHUIZEN 
OP ONROEREND 

G E L D 
Vanaf 3,75 % 
ZONDER KOSTEN 

43 Stedenbouwstraat 
GANSHOREN - BRUSJ 
^raag ons bezoek 
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Zoekt U een 
Vlaams Verzekerlngamakelaar 

In het Brutselte ? 

• 
wendt U tot 

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

T*l. : 20.18.59 

Alle verzekaringstakken, 
alle maattchapplien, 
voordelige tarieven en 
afdoende hulp blf ongevallen. 

PERssp/eeeL 

ANTWERPS CHAUVINISME 
In « HET BELANG VAN LIMBURQ • 

(31 mei) heeft het grot* O.V.P.-Ucht, SE. 
NATOR LEYNEN, een zeer merkwaardig 
produkt vaa sprankelende kooservatleve 
geest l*ten drukken. HIJ had het over de 
ela tot oprichting van een rijksuniversiteit 
te Antwerpen, en schrijft o.m. : 

De Antwerpenaars, — of althans een 
zeker aantal leidende sinjoren, — lijden 
aan de ziekte van het ergste chauvinis
me. Burg«neester Oraeybeckx heeft het 
TUUT aan de lont gestoken, gevolgd door 
de liberaal Orootjans. Om niet ten achter 
te blijven schijnt ook d« h. Delwaide te 
volgen. Doch minst van a] begrijpen we 
dat de Vlaamse Toeristenbond en zijn 
voorzitter M. Van Overstraeten, die an
dere dan Antwerpse belangen te verdedi
gen hebben, zich ook op sleeptouw laten 
nemen. 

Die Anwerpenaars hebben zich in het 
hoofd gestoken, dat ze een Universiteit 
moeten hebben, en nog wel een volledige 
tmlversltelt, excusez du peu I 

En verderop zegt hij : 

We wensen daarom van meetaf aan met 
de vereiste duidelijkheid te zeggen, dat we 
ons niet alleen niet door dat Antwerps 
chauvini.'ïme zullen laten besmetten, maar 
dat wij er heftig tegen In verzet zullen 
komen, en dat we — zodra de kwestie op 
het politieke vlak zal behandeld worden — 
een andere klok zullen laten horen. 

Voile, daarmee weten de Antwerpenaars 
«1 alle Vlaamsgezinden wat ze aan de h. 
Leynen hebben. Men kan zich afvragen 
hoeveel Leuven hem betaald heeft voor 
dit proza, waar de klerikale bekommernis 
zo afdruipt. Wie regelmatig het proza 
van de h. LejTien leest vraagt zich af hoe 
Limburg zo iemand naar het parlement 
nog durft sturen in de 20ste eeuw. 
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I Wl) ZOEKEN I 
I HALVE TYPOCRAAF | 
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1 voor opmaak | 
I van ons blad | 
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CODSDIENSTCHANTAGE 
Naar aanleiding van het Vl.-Waals fede

ralistisch manifest schreef de « Libre Bel-
glque » dat de katolleke Vlamingen geen 
federalisme mogen willen om hun Waal
se geloofsbroeders niet In de steek te la
ten. De GAZET (23 mei) repUkeert daar
op als volgt : 

Het gaat hier om een beginsel en het ia 
goed dat dit misbruik van een reHgienxe 
faJctor aan de kaak wordt gestdd. 

De f Libre Belgique » poneert In feite 
als stelling dat een volk desnoods zijn na
tionale aspiraties moet opgeven om een 
ander volk te behoeden voor een bewind 
dat op bepaalde punten ongunstiger zou 
zijn van katoliek standpunt uit beschouwd. 
Welke autoriteiten kan de Libre Belgique 
aanhalen voor een dergelijke tesls? In welk 
mcwaalteologlsch traktaat Is ooit iets der» 
gelijks betoogd ? Met welk recht werpt het 
blad zich op als moralist In deze mate
rie ? 

SOCIAUSTEN EN 
CULTURELE AUTONOMIE 

In VOORUIT (27-28 mei) schrijft W. 
Deb. dat de socialisten principieel akkoord 
t^aan met het Invoeren van culturele au
tonomie. De vraag is echter : hoe is het 
praktisch te verwezenlijken. Hij schrijft : 

Ik geloof dat de regeling van het vraag
stuk onder Vlamingen kan ge.schieden. 

Het zou mijns inziens verkeerd zijn de 
katholieke Walen eenvoudig uit te wisse
len tegen de vrijzinnige Vlamingen, bij 
een regeling op het nationale vlak. Het 
probleem katholiek-vrijzinnig heeft een 
andere Inhoud in Vlaanderen dan In 
Wallonië. 

In Vlaanderen gaan we naar een rasse 
industrialisatie en is het socialisme in op
gang. Er bestaat een reeds sterke « tra-
vaillistisohe » stroming bij de Jongere ge
neraties. Nog onlangs stemden de Gent. 
se studenten een travailllstische motie. De 
groep van « De Maand » wint aan in
vloed. De meestradicaal-Vlaamse groepen 
zijn doorgaans ook progre.ssistisch georiën. 
teerd. De pianist Ische en dirigistische ten-
denzen vinden een breed gehoor, ook in 
katholieke middens, wat zeer sterk tot 
uiting kwam bij gelegenheid van het 5de 
Vlaams economisch congres te Gent Er 
is daarbij uitstekend toenadeirlngswerit 
verricht tu.isen Vlamingen aller strekkin
gen door ver.schillende groeperingen, w.o. 
In de eerst« en voornaam.ste plaats de 
Stichting-Lodewljk de Raet dient vermeld 
te worden. 

Er bestaat dus een gunstige bodem om 
de dialoog tus.'ïen vrijzinnigen — en dan 
hoofdzakelijk de socialisten — en katho
lieken te openen. 

Het Is echter noodzakelijk te verklaren 
dat, om tot een bevredigend resultaat te 
komen, een ernstige inspanning tot tole. 
rantie zal moeten gepresteerd worden van
wege katholieke zijde. 

Men kan van de socialistische Vlamln 
gen immers niet verwachten dat ie, on
der het mom van culturele autonomie 
bereid zouden ziin zich een oplossing vol
gens Iers of Spaans recept te laten opdrin
gen. 

Indien de katholieke Vlamingen dit niet 
willen begrijpen zal de culturele autono
mie niet onder gunstige atisplclBn kunnen 
starten. 

Daarom zal de houding van de Vlaam
se katholieken <mder de huidige regering 
van uitzonderlijk belang zijn voor de ont-
wikkeling van de Vlaamse culturele auto
nomie in de toekomst. 

Hun voorstellen en pogingen, vnl. In
zake samenstelling en bevoegdheden der 
cultuurraden en de modaliteiten van de 
splitsing van het Ministerie van Nationale 
Opvoeding en Cultuur (vooral in verband 
met het beheer van het officieel otjder. 
wijs, T.V. en radio) zullen de waarde krij
gen van een beslissende toetsteen van 
c goodwill » ter zake. 

Want het gaat er om te weien of de 
culturele antonomie in Ylaanderea Vlaams 
zal zijn of alleen maar katlu^ek 1 

Dit is Inderdaad een belangrijk vraagstuk. 
De vrijzinnigen moeten zich In een toe
komstig autonoom Vlaanderen evengoed 
thuisvoelen als de kathoU^eiL Klerikale 
exploitatie van rechtmatige Vlaamse el. 
sen zal de Volksunie dan ook steeds met 
de grootste krachtdadigheid bestrijden. 

PJVI. 

Deskundige restauratie van oude beelden 

MAURITS DE MARTELAERE 
Beeldhouwer - Houtsnijder 

B. TIBBAUTSTRAAT 16, OVERMERE (O.VI.) 
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IRIS 

Aan alle Vlamingen verkoop Ik tegen groothandelspriizen: 

40 % KORTING OP DE VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 

+ REISKOSTEN TERUGBETAALD. 

Wasmachines, Droogzwicrdcrs en 
Huishoudstrijkmachines 

Eerste klas émail, weerstaat aan alle zuren. 
Vijf jaar waarborg tegen alle konstruktiefooten en 
tegen alle fouten In hot gebruikte materiaal. 

Service rechtstreeks van fabriek ten huize van klant. 

Algemeen vertegenwoordiger : 

Vandomme, Banksfraat 44, Hombeek-Mechelcn 
TEL 175.08 .. .. . 

Ook op zon- en feestdagen sta ik tot uw dienst. 
IRIS IAAT NOOIT EEN KLANT IN DE STEEK, OOK NIET NA DE WAARBORG. 

NEEM N U EEN ABONNEMENT OP DE VOLKSUNIE I 

W E R F N U NIEUWE ABONNEMENTEN OP ONS B L A D l 

P.C-rekenmg n' 5 4 4 5 4 6 - W . Jomsen , Brussel 
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JULIUS VUYL5TEKE 
De s t ich ter van h e t S tuden tengenoo t schap «'t Zal wel graan» 

(waar is der ouderen f ierheid. . . ? ) , de onvermoeibare a lgemene 
sekre tar is van h e t Willemsfonds (nogmaa l s : waa r is der oude
ren f ierheid. . . ? ) , de s t r i jdbare en vaak omst reden f l amingan t 
Vuylsteke werd geboren te Gen t op 10 november 1836. Hij s t u 
deerde a a n he t a t h e n e u m van zijn vaders tad en promoveerde 
er a a n de Universi tei t als advokaa t , w a a r n a hij g e m e e n t e r a a d s 
lid en boekhande laa r werd. Hij stierf te G e n t in 1903. 

Als f l amingan t was en blijft Vuylsteke een omst reden fi
guur ; een zeer m a r k a n t e p l aa t s in de Vlaamse Beweging ech te r 
zal n i emand hem ontzeggen. Als d ich ter deed hi j zich vooral op
merken me t de bundels « Zwijgende Liefde » en « S t u d e n t e n 
leven » die a lgemeen als een nieuw geluid in onze l e t t e ren wer
den begroet. Naas t politieke b rochure s verschenen van zijn h a n d 
tevens enkele paedagogische werken die onmiskenbare verd ien
s ten h a d d e n . 

Onders t aand u i t t rekse l ui t h e t gedicht « De Optoch t der 
Gentse Fabr iekwerkers voor Koning Leopold I op de Vri jdag-
m a r k t » t eken t scherp en ongenadig de el lende van h e t V laam
se p ro le t a r i aa t in die ti jd. Het is een pakkend « documen t h u -
ma in ». 

DE OPTOCHT 

De mannen dan, haast schimmen, — met een lleur 
als perkament, — eeii treurig, krachtloos ras, — 
hij wie 't heenachttg lichaam, als het lijk 
eens terenden, verdroogd en uitgeput 
en vnal is — hij wie 'f voorhoofd laag en mat, 
doorgroefd van rimpels is, en als heladn 
met eene wolk. — Bij allen, vrouw en kind en man, 
spreekt eene stem die zegt dat Rede en Wil 
en Levenslust, uit hunne zielen, met 
den zwarten rook, langsheen de hooge schouw 
van 't werkhuis, in de lucht verdwarreld zijn I 

De mantel is versleten, 't zwaard te zwaar 
geworden, en gevallen en verroest; 
de fakkel uitgedoofd; gestremd de hron 
der irelvaart. Gent en Brugge hehhen niet 
gekunnen... 'tVolk, vermoeid van de eeuw altoos 
Vooruit te streven zonder eind te zien, 
en duizelig van 't middeleeuwsch gerucht, 
zonk eens gelijk een dronken man ineen, 
en sliep. En zie, ziedaar nu 't Nageslacht. 

* - j * } » HENDRIK 
WAEIPÜT 

« Geen vreemde zang 

Bekoom bij ons de e re rang » 

(Dau tzenberg ) . 

« Er zijn k u n s t e n a a r s in alle t i jden, m a a r n ie t alle t i jden ver 
heer l i jken ze », zegde e e n m a a l Delaborde. Is er een gezegde da t 
be ter pas t bij de n a a m Waelput , de m a n die zich s lechts a a n 
zijn kuns t wvidde, m a a r des te meer omgeven was door de m i -
krobe al ler t i jden : de jaloezie, de afguns t , de miskenn ing van 
een kuns t enaa r . Ook hij onderging he t t rag ische lot van al o n 
ze Vlaamse toondich te rs ; ook hij werd genegeerd t en koste van 
vreemde komponis ten a a n wie h ie r in « la Belgique francjalse » 
s teeds een ongegrond favori t isme te beur t viel. Zo hebben we 
ta l r i jke komponis ten gehad die gerust h u n voet n a a s t de bes
t e n konden 7et ten doch h u n levenswerk werd zoveel mogelijk 
verborgen gehouden en h u n k u n s t op de ach t e rg rond geplaa t s t . 
De korte periode die he t leven van Waelpu t omva t t e heeft h e m 
nie t toegela ten veel op no tenba lken te zet ten, doch wa t hi j op 
of tussen die vijf l i jnen b r a c h t was s teeds m e t zorg, kenn i s en 
overleg g e d ^ n . 

TT endnk Waelput werd geboren te 
-• * Gent op 26 octoher 1845. Van in 
zijn jonge jaren kreeg hij muziek
lessen en het weinige materiaal waar
over hij beschikte in deze kunst wist 
hij vlug op alle mogelijke- en onmo-

door KRISPIJN 

gelijke manieren ie ontwikkelen en 
vit re breiden. Stiekum. had hij tal
rijke werken gemaakt waaronder 
zelfs een ouverture voor orkest. Wel
dra kwavi hi] in de leer bij de toen 
reeds populaire Gentse toondichter 
Karel Miry, die hem de eerste les
sen gaf in harmonie. Zijn muziek
studie vorderde snel want kontra-
punl en fuga waren voor hem slechts 
k'etne kunstjes. Een doorgedreven 
studie onder leiding van Fetis en Ch. 
Hanssens aan het Innserratonum te 
Brussel zou hem weldra de « Eerste 
Prijs van Rome » bezorgen, dit op 

20 juli 1867 met de kantate: Het 
Woud. Deze eerste prijs ging ge
paard met een studiereis naar Duits
land, d-och in 1869 — hij was nau
welijks 24 jaar ! — zou hij deze reis 
onderbreken owi de leiding van de 
muziekschool van Brugge m handen 
te nemen. Lang wachtte hij er niet 
om zijn aktiviteiten ten volle te ont
plooien want in 1870 reeê^ wijdde 
hij de volkskoncerten van klassieke 
muziek in waar het 'programma 
meestal grotendeels samengesteld 
werd met werken van eigen bodem. 
De Vlaamse kunstenaars kregen hier 
ruim hun deel. 

Onder zijn lovupozities tellen we 
talrijke liederen; de komische opera 
« ZAI ferme du diable »; koorstukken 
voor mannenstem.7nen, zoals « Wees 
Man, Lentelied, Broedergroet, De 
Elk » e.a.; verder nog simfonische 
werken, en vooral c Stella », een li-
risch drama in vijf bedrijven op 
tekst van Teirhnck-Stijns. 

scherm 
Met Ast Ponteyne en de Vlaamse TV 

zijn we te Nice op bezoek geweest bij de 
72-jarige houtsnijder FRANS MASEREEL. 
Het was een kennismaking, niet alleen 
met een zeer gi'oot kunstenaar, maar voor
al met de denkwereld van een links^ge-
rtclrte geest. 

Als kunstenaar is Masereel z»wat de le^ 
vende tegenpool van heel wat moderne ar-
tisten. Waar dit eigenaardig soort « ge-
niie^n » zich hoofdzakelijk met veel woor
den en meestal weinig kunst moet verde
digen tegen de nlet-begrijpende belagsrs, 
daar laat de gewezen Gentenaar aan de 
Ffranse nviera het aan zijn werken over 
de pleidooien der Verdediging te houden. 
Het geweldige weo-k van de gastheer beeft 
ook heï Interview gered, want wat kon 
Ast Ponteyne aanvangen met iemand die 
zegt : « Ik praat met graag over miifc 
werk » ? 

Als we nog enkele woorden over het 
vraaggesprek zslf mogen zeggen, persoon, 
lijk VOTidren we het niet zo goed als dat 
van Joos Pla-quin met Albert Servaes De 
kamera-opistelling was minder gelukkig ge. 
ltoa?n, en de terughoudendheid van Mase
reel zelf maakte een vlot gesprek eerder 
moeilijk. We hebben niettemin genoteerd, 
dat ons een nadere kennismaking met an. 
dere asoekten van Ma-serpel's kimstenaar. 
schap werd beloofd. We aullen In geen ge. 
val op het rendez.vous ontbreken I 

Van de kineast Luis Berlanga, die •%. 
men met José Bardem terug vlam joeg in 
de smeulende as van de Spaanse filmwe. 
reld. verscheen maandagavond een geestig 
en tegelijk poëtisch-getint werk op ons 
klein scherm : CALABUIG. Geeft men 
zich op het FnageypMn dan al weinig 
moeite om ons degelijke menu's voor te 
zetten, deze maal was de hoofdschotel van 
de avond zeker verteerbaar 

We wefen niet hoe deze fUm onthaald 
zou worden door de kritiek-grage pen van 
probleem-zoekers uit de « Nouvelle Va
gue ». We hebben het wej-k ook niet ge-
zien met het oog van de Joei-nalis*. dte 
zich van de generiek tot het slot moet 
kwellen met de vraag of de prent wel vol. 
doende problematiek zal bevatten om er 
1200 woorden te kunnen over neertikken. 
We hebben rondgewandeld, in het gezel, 
schap van een glimlachende Jorge en met 
de kamera van Berlanga, in een klein 
Spaans dorpje aan de Atlantische kust. 
We hebban er vluchtig kennis gemaakt 
met de traditionele dorp.^figuren en ons 
verheugd om Berlanga's gee.stlge tioenng. 
Bij die rondgang hebbsn we gedacht aan 
«Je personages vaneen txwnenteater : zelf
de schema, zelfde vastfrelesfde karakter.5. 

Misschien voldoet de film aan een of an. 
dere els van de beroeoskrilici niet. Mis. 
schi<jn Is het nodig aan de zaak lanee 
problemen-kommentaar te wijden, mis
schien we! We hebben ech'er gedacht dat 
we voor half negen reeds voldoende vraag
stukken hadden opgelosit. en dat het be
ter was dezj 90 minuten kritiekloos te on. 
dergaan Heeft de film du.'; zware levens 
problemen aangeraakt, we weten het niet 
W» hebben er niet op gelet. We hebben 
alleen maar gekeken, en cenoten ! 

Vandaag krijgen de opcra-hefbebbers 
een werk. dat de iM^mière beleefde in 
1900 : ( To.sca » Pucmni is een tweede-
rangsfiguur uit de Italiaanse hoogroman
tiek en zijn komoozJtles zijn geen mees-
terwei-ken. Wie de moed heeft twee uren 
voor het scherm door te brengen om zes 
mooie aria's te horen, kan het er op wa
gen. 

Als alles goed gaat en men de kleine 
jongens van de BVB met een of andere 
kleinigheid zoet kan houden, dan krijgen 
w.- woensdag do 2de soeelhelft van een 
voetbalwedstrijd En als alles niet goed 
gaat., dan stemmen we doodeenvoudig af 
op onze noorderlHiren. zoals we vorige 
week hebben gedaan. We kunnen er nu 
ook niets aan veranderen dat men zich 
hier te lande in deze kwestie als kinderen 
gedraagt. 

Dezelfde avond nog draait Hugo Claus 
zijn TV-toestel dicht, omhangx het met dik 
rouwfloers en gaat het geheel dan met af
schuw zitten bekijken : op dat ogenblik 
is de rest van Vlaanderen getuige van een 
ijskoud dieptepunt In het bestaan van de 
Vlaamse TV : « Schipper naast Mathilde »! 

Fen uitzending waarop we met het tra
ditioneel ongeduld zitten te wachten is het 
optreden van de Berezka-Baletgroer), ge-
prt^ammeerd voor vrijdagavond Nu is 
het zo dat de roem waarmee de Russische 
groepen door de wereld trekken niet al
tijd met echte kunst wordt geoogst 

Niet alle gezelschappen weten zicti vrij 
te houden van lege akrobatie. Maar hoe 
het ook verloopt, als kijkspel zal het toöi 
weer eens de moeite waard zijn 

J.V.B. 

Ah vurig bewonderaar van de Duit
se meesters Bach, Beethoven en voor-
al Wagner, kon hij aan de invloed 
van deze grootheden niet weerstaan. 
Spijtig echter is Waelput te vroeg 
gestorven, nl. op 9 juli 788-5, nau
welijks veertig jaar oud. Zijn Vlaams 
ideaal en zijn aanhankelijkheid- voor 
P. Benoit moest hij achterlaten, 
nochtans st-ond er hem nog een gro
te en heftige kam,p te wachten om 
de Vlaamse mvzieJe te doen kennen 
zoals ze waard p<^. 

Neem een 

stukje 

toerisme 

mee van f e 

landdag 

Het Payotienlond is een paradijselijke streek, vol sappige heuvelbuiken, ml 
boomgaarden met hlaashnlgdikke koeien ml prachtige vergezichten, Lji-hmi, 
een streek waarvan de landschappen zo weggenomen zijn uit schilderijen vun 
Brvegel of omgekeerd want ogenschijnlijk is niets veranderd sinds de gmtp 
Brabantse schilder in dat beloofde land zijn doeken penseelde. 
Alles kan men er ongerept veervinden tot zelfs de ongekunstelde landelijke 
herbergen waar een blozende dochter dikke sneden brood met platte kaas en 
versgesneden juin uit de kelder zal opdienen, waar ge nog worsten en rijst-
vleiaien kunt eten op een manier zoah alleen Felix Timmermans ze kon be
schrijven. 

Zondag is het weer landag van de Volks
unie in dat mooie Payottenlnad en onge-
twijleld zullen velen van de gelegenheid 
gebruik maken om die dag ook een stukje 
mee te nemen van al het .schone dat het 
ons b!ed?n kan Daarom hebben wiJ even 
voor U de belangrijkste tvrienswaardlg-
heden büeengozocht. 

Om te beginnen krijgen wij St. Kwin. 
tt^ns-Lennik zMf waar de i-eer oude St. 
Kwintenskeirk uit 1370 en de kapel van 
Saffeltjcrg vooral de aandaclu trekken In 
de kerk kan men verschillend • schilderijen 
bewonderen waaronder de « Marteldood 
van St. Kwinten » een van de beste wer
ken van Kasper de Oraver. Op het ge-
hucht Eizermgen heeft men vanop d» Tui-
tenberg een prachtig vergezicht 

Te Onze Lieve Vrouw Lombeek hjeft de 
eigenlijke landdag plaats In deze gemeen-
te worden hop en aardbeien gekweekt Be
zienswaardig IS de 13de eeuwse O.L. Vrouw, 
kerk met een laaigotLsch hompla.stiek : het 
O.L. Vroiiwretabel (1612>. Op het dorps, 
plem de bekende 18de eeuws<> afspanning 
« De Kroon ». 

Wie graag c.^ zeer moo'. kasteel bezoekt 
mag Gaasbeek niet ve-geten. 

Te SI. Martens-Lennik bevinden zich in 
de zeer mooie en zeer oude kerk nog twee 
muurkasten die tot de oudste van onzp ge
westen zouden behoren. Ook hier kan men 
verschillende prachtige doeken bewonde-
deren. In het gehucht Bo.s.stiit ontdekt men 
neg hoeven van rond 1700 

Wie de kleinste g«neente van de pro 
vlncic Brabant wenst te bezoeken kan 
even verder rijden tot Paulatem met zijn 
144 inwoners en wie van wandelen houdt 
dient naar Robrost te gaan met zijn 
vroeggotlsche St Denijsk?rk uit de der 
tiende eeuw. Hier de zeer schilderachtige 
Zwalmvallei met haar watermo>ens volgen 
tot Nederzwalm. Wie vergezichten verlangt 
rijdt best naar het kruispunt van de weg 
Nederbrakel - Munkzwalm waar te Heu 
velgem een uitkijkpunt op 95 m. hoogt< 
toelaat een zeer schoon stuk Payottenland 
te overschouwen of naar Sch«Ddaal waar 
de Vlaamse Toeristenbond verleden week 
een uitkijktoren gelegen op de plaat<w. 
Iljke brouwerij heeft geopend. Ook te 
Oooik h^eft men zeer mooi" vergezichten 
en de veer oude kapel van het H. Kruis 
die boven aan op de foto is afgebeïld en 
die een der mootete -te van het Pavotten 
land. S D L. 
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I HET PAYOTTENLAND 

I EN ZIJN ALCUDE HERBERG 
I « DE KROON » 
= (aan de kerk te O.L.Vrouw-lomlïeek) 

I VERWACHTEN ü 

SPF^IAUTEIT VAN 
GUEUZE EN KRIEK nMMERMANS 

fïiiiiniiiiniiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiuiiiiMiiiiiiitiHiHiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiimiiMiiiiHttiHiiiiiiHiiiiiniiiiiitiH 
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WIE DICHT MEE ? 
De ouderling die, versierd met de UHenspiegel- en Satan-g«meenplaat. 

sen die hem ^nds een halve eeuw als klissen aan het frele lijf kleven, de 
Kamer gedurende een half uur heeft onderhouden over zijn af^amming 
en familie, mag lich verhengen in het feit dat Vlaanderen» dlchterschaar 
rich in een dierenbeschermendc bevlieging over de pikkelende meeuw 
heeft ontfermd. 

Het is dhr K.V. nlt S t Truiden die, dank zij de redakUonele Belga, de 
Heideland in de wacht sleept met : 

Wie heeft daar van sterven gesproken 
toen Huysmans zijn been had gebroken ? 
Een tatzvm op één poot 
gaat daarom nog niet dood, 
al is-ie slechts vel-over-knoken. 

Andere «nceesrijke omithologen waren : 

— D-M, te Roeselare : « en kan nog een heel tijdje sfwken n. 
E.VAS. te St. Niklaas t « Kamlels tweede ir-vei is -mtioken ». 

In de Vnrige Stede holst eea Vos die niet kan velen dat ook d d e n 
hoenders worden gegeten. Deie week nu heeft die Vos de paarie gepteekt : 

Renard lou ons willen beletten 
In Vlaandren fabrieken te zetten. 
Een rasechte Waal 
is slechts dan federaal 

1 

Wie in Vlaanderen is leper dan de Vos ? Hij kan met een treffer de va
gende Vlaamse Pocket van Heideland verd-enen, wattneer hij zorgt %t)or In. 
zending et^an \o«r donderdag a.&. p/a de Redaktie aan 

uw dienstwillige Emeat. 
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EKONOMISCHE EXPANTIE... 

ALLEEN 
VOOR WALLONIË 

op vrijdag voor Pinksteren is het 
Kernkabinet voor de Ekonomische 
Ej'pansie en het Streekbeleid voor 
de eerste maal hijeengekomen onder 
voorzitterschap van eerste-minister 
Lefcvre. 

Wat doet een komitee wanneer het 
voor de eerste maal vergadert ? De 
algemene toestand onderzoeken of 
enkele uiterst dringende problemen 
behandelen ? Niets daarvan... 

Deze t kern » heeft een aantal 
kwesties onderzocht met betrekking 
tol de ekonov)ische omschakeling in 

Wl* In LEUVEN 
ito BICRKELDER nt«t bezocht, 

w«f In lEUVEN nUf 

Oud« Markt 22 
ti enza bl«rk«ld«r 

Alg«m»en igent voor België ; 

ABTS 
TIENEN, 94 STEENWEO OP 

- KORBEEK-LO 

Opo*P*** v<»*' nim»»W DORT I 

Het Witte Paard 
WANDEtlNOINSTRAAT, 1 4 

U LEUVEN 

PaiMfid «n «angenaam lokaal 
voor v«roB'i«f'"0«" • " •''"''•• 

• • t t * drankMt 
togan mattg* prljzon 

MEUBELMAKERII 

Antverpïa 
Grote in keus 

Stijl- en Moderne Meubelen 
Matrassen - Tapijten - Keukens 

SINT-CUMARUSSTRAAT 28-30, ANTWERPEN 
TELEFOON : 32.94.77 

Krediet zonder Bank Steeds de beste verzorging 
SPECIALE VERMINDERING MET DEZE AANKONDIGING 

Bouw men ons de droom van uw leven ! 
Een heerlijk landhuis in een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

— onze prijzen bu'rten konkurrentie 
— een zeer degelijke konstruktie 
— snelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel. 
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de Borinage en het Centrum; o.m. 
werd besloten de oprichting van een 
gewestelijke investeringsmaatschap
pij uit te lokken. 

Op zichzelf is deze aandacht voor 
een streek in nood allerlofwaardigst : 
in de Borinage en het Centrum stel
len zich ongetwijfeld bepaalde pro
blemen. Doch het is zeker dat ook 
andere streken met moeilijkheden 
hebben te kampen, welke reeds lan
ger aanslepen en veel nijpender zijn. 

Het Centrum en de Borinage kun
nen zeker de voorrang in de aan
dacht met opeisen : alle mijnwer
kers, ivelke door de mijnsluitingen 
werden getroffen, zijn in andere nij
verheidstakken ingeschakeld. Het 
aantal tewerkgestelde mijnwerkers 
loopt gestadig terug en zal weldra 
met ca 20.000 eenheden zijn vermin
derd. Men zou dus verwachten dat 
in de Borinage en het Centrum, het 
aantal werklozen toeneemt. Niets is 
minder waar : alleen gedurende de 
maand april daalde het aantal werk
lozen in de Borinage reeds met bijna 
300 eenheden. 

Blijkbaar weet de (Vlaamse) mi
nister van ekonomische zaken niet 
dat in Vlaanderen dvizenden mensen 
sedert jaren werkloos zijn. Of oordeelt 
hij dat deze het intussen gewoon zijn 
geworden en nog wel wat zullen 
wachten f 

De heer Lefèvre heeft zich de laat
ste tijd herhaaldelijk geërgerd over 
het feit dat men hem. als een » geo
grafische » Vlaming durft te betite
len. Het is maar jammer dat al zijn 
daden deze indruk bevestigen. 

In ieder geval is dit voor iedere 
rechtgeaarde en onbevooroordeelde 
Vlaming het zoveelste bewijs dat wij 
geen redding moeten verwachten van 
een unitaire staatsstruktuur. 

Een eigen programmatie-bureau 
en een eigen investeringsmaatschap
pij is onze EIS. 

A.D.S. 

Hop is R.I.P. dat weten de 
mensen uit de hopstreek. Hop is 
R.I.P. dat zeggen de boeren in de 
streelt van Aalst, Poperinge en As-
se, dat schreeuwen de wantoestan
den U toe en dat leren ons ook de 
verslagen in vele bladen, na de 
perskonferentie van de Volksunie. 

De Vollcsunie is voor onze hop-
boeren in de bres gesprongen. Een 
schitterend rezultaat werd be
haald. Maar dat er heel wat moet 
veranderen voor het werkelijk h e 
lemaal ten goede keert weet men. 
Serafien CaHebaut de hophoer die 
hiernaast op de foto staat afgebeeld 
vertelt deze keer over zijn strijd 
voor de hop. 

jfeè-v 

6E m i EEN SIECHTE BOER 
Zei de kabinetchef 

KOM DAT KNS IN U I S T ZEG6EN 
Anlwoordde de boer 

(Van onze redaktevr) 
lil 

Lanns een kassei-weg uU de tijd van Napoleon zijn wij nonr Serafien Calle-
bautte Moorsel gereden. Serafien is wat men noemt een doorwinterde hop-
boer Dat bewijzen trouwens de talrijke ere-diploma's die bi) hem de muur 
van 'de huiskamer sieren en die getuigen dat hij hop a,an uitstekende hoeda
nigheid weet voort te brengen. . Hop en movf, God behoudt * s^at er ge
schreven, « laat ons het hopen * zegt Serafien, die een gezicht heeft van ie
mand die heel zijn leven op het veld heeft doorgebracht. 

« Ik ben in de zestig en lic zou mijn 
bedrijf moeben overlaten aan mijn ZOOTI 
maar iioe kan dat als ge niets dan verlies 
doet de laatste tijd » aegt hij. Bij Sera
fien Callebaut hebben wij het duidelijk 
aangevoeld, de hop is werkelijk R.I.P. zo
als hij duidelijk verklaarde, er zit geen 
toekomst meer in. indien men vcwrtgaat 
op het verkeerde landbouwpolitieke pad 
dat men tot nog toe bewandeld heeft. 
TWEE MILJOEN WERKUREN 
Serafien gaat achter de tafel ziten en ver. 
telt over het wel en wee van de hopkweek. 
Hij zat zijn leven lang in deze teelt en 
toen hij er een eindje mee opgeschoten was 
en zich een vaststaande plukmachine had 
aangeschaft, ging het plotseling naar be-
neden Toen kwamen de Moversoens. de 
zogenaamde sterke mannen uit de hop
streek met schone woorden aandraven : 
de hopboeren moesten overschakelen naar 
de bloementeelt. Hoe zou dat mogelijk zijn 
na al die honderdduizenden die wij ver
loren zijn antwoordden de boeren. Ben 
grote boerenorganisatie had ook de mond 
vol met allerlei oplossingen die er geen 
waren en die de boeren nog verder in de 
puf zouden heloen. « Wii vragen ons ook 
af hoe dsrgelijke toestanden zich kunnen 
VOO-doen alhoewel deze boerenorganisatif 
zogezegd achter ons staat » zegt Sera
fien. Zij doet in werk^ijkheid niets an
ders dan rond de pot draaien want indien 
zij haar invloed en steun* wilde aanwen
den, dan zou bet onmogefijk zijn 'dat de 
hootMDeren thans kreoeren, mort de iwer. 
Wil hODOlanters willen niet het leger der 
doDpers vergroten z ^ t Serafien en hij 
laat zijn handen zien dis zwartbruin zijn 
als de aarde waarin de hoorank groeit 
« Wit werken gaarne en hard vervolgt hij 
fier. In de hoo wordt er oer jaar zonder 
de pluk. niet minder dan twee milioen 
uren gewerkt van 's morgens vi'oeg tot 's 
avonds zeer laat. 

BOERENHATEB 
Serafien CaUeixHit is iemsmd die voor de 
hop gevochten heeft, nie^-alleen op het 
veld maar ook daarbuiten tot zelfs in het 
ministerie toe. Niet met de vuist maar met 
het woord. Hij was er bij toen de hop
boeren een toelage van 200 P per are werd 
toegezegd uit het landbouwfonds. « Mijn

heer de kabinetchef » zei Serafien toen 
« gelijk gij laat horen zouden wij liier 
een soort Sinterklaasgeschenk krijgen, 
een aalmoes. Wij moeten geen aalmoezen 
hebben maar vaste prijzen ». Als antwoord 
kreeg hij dan te horen dat de hoplX)eren 
het laken naar zich toe wilden halen. 
« Gij zijt een slechte t>oer » zei de kabi
netchef tegen Callebaut. 

Serafien heeft die wijspiet toen van ant
woord gediend, een antwoord dat er zijn 
mocht. Hij zei dat hij als eerste met si
lo's begonnen was in zijn streek, als eer
ste met een plukmachine en als eerste 
met een melkmachine. 

Hij zei dat mijnheer de kabinetchef eens 
mocht komen kijken naar zijn hoeve, dat 
hij eens mocht komen zien naar al de 
hoeven der hopboeren en daar ter plaat
se mocht komen uitleggen hoe ze het aan 
boord moesten leggen om er te komen, m 
plaats van door verkeerde voortichtinff 
akkoorden te laten afsluiten die de boe
ren van bij ons de strop om de hals doen. 
De kabinetchef is op die uitnodiging na
tuurlijk niet ingegaan, wat begrijpelijk 
Is voor wie de kennis van landbouw van 
dergelijke lui kent. 

S.D.L. 
Einde 

;.:)f-\ ' 

Woor hel om goal 
J'ot slot van deze reportage over de hop willen wij wijzen op de 
door de hopplanters voorgestelde maatregelen die zoovel de belan
gen van de verbruiker, de voortbrenger en de handelaar moeten 
'beschermen. Daarin werd gevraagd dat er evenwicht zou komen 
tussen de invoer en de voortbrengst in eigen land, het weren van 
ongewenste kwaliteiten en het verwerken van de hop door erkende 
personen. Verder het verzekeren van de afzet aan winstgevende 
prijzen, het verlenen van prijzen voor voortbrengst van kwnliteits 
hop, gezond ingerichte zelf financiering en het erkennen van het 
recht op een gewettigde winstmarge (dit laatste voor de hande
laars) tensinde de Vlaamse hop op moderne wijze te kunnen ver
pakken en in omloop brengen. 

Al bij al hebben wij, die met talrijke hopboeren gesprokenhebben, 
en trouwens overal als prinsen ontvangen werden, kunnen onder
vinden hoe deze mensen aan den lijve voelden hoe broodnodig het 
is door eigen mensen bestuurd te worden, de noden te kunnen op
lossen met mensen die verstand van zake hebben en die tot uw 
eigen volk behoren, t Nu kunnen wij niet eens met de minister 
van landbouw spreken want hij verstaat geen gebenedijd woord 
Nederlands » is een klacht die wij overal gehoord hebben. Op deze 
wijze spreken onze hopboeren, zonder het woord in de mond te 
nemen, zich uit voor federalisme. Voor hen is dat misschien zon
der dat zij er ooit acht op geslagen hadden een vaststaande eis 
geworden die zij morgen krachtiger dan gelijk trie zullen naar 
voren brengen. 

Vlaamse hopboeren de Volksunie heeft U niet losgelaten, ook 
wij rekenen op V voor de verwezenlijking van deze broodnodige 
eis. J 


