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. 

Zondag 2 juli (voormiddag zangfeest) te 10 u. 30 
in feestzaal Majestic, Carnotstraat 90, Antwerpen : 
VLAAMS - NATIONALE VOLKSVERGADERINC 
met 
VOORSTELLING VAN ONZE VERKOZENEN VOOR KAMER, SENAAT EN PROVINCIE, 
en 
NATIONAAL HULDEBETOON AAN ALGEMEEN SEKRETARIS DRS WIM JORISSEN 

Nadien: MASSALE OPTOCHT DOOR ANTWERPEN 

re 19 UUR (na het zangfeest) : TIROLERFEEST IN FEESTZAAL «PALLADIUM», 
OFFERANDESTRAAT 42, ANTWERPEN. (Orkest : Stan Philips • Konferencler : Rik 
Baekelmans). 

ALLEN DAARHEEN I 

Mr van der Elsl* ten aanval! 

Federaal Vlaanderen 

HALLE, 
TWEEDE FRINT 

Onze vorige artikels o\er het franstalig 
onderwijs te Halle waren een steen in de 
kil>>erpoel. De kikkers in het Brussels so
cialistisch blad « Le Peuple » gingen dan 
ook aan het kwaken. Ons verzet tegen 
efn franstalig ateneum in Vlaanderen 
wordt zoals gewoonlijk als haat tegen het 
Frans en tegen Frankrijk bestempeld. 
Men haalt ook onie tekst aan tegen het 
Frans staatsnationalisme uit de 19de 
eeuw (een zetfout in ons blad maakte er 
15de eeuw van. Le People heeft het niet 
eens gemerkt!). 

Tot dot wenst men ons Vlaams-nationa
listen toe dat « wl] opgesloten blijven In 
ons ghetto, omringd door de spot en het 
misprijzen van het Vlaamse volk ». Met 
die spot en dat misprijzen van ons volk 
lal het w^ loslopen : 26 maart hee<t dat 
Inderdaad duidelijk bewezen. 

Dat gtietto is een beeld van La Libre 
Belgique, Hier is Le Peuple het roerend 
eens met die reaktionaire krant. Het an
ti Maams fanatisme bren^ bl] onze tTaaa-
talige Brusselaars water en vuur t« ia-
men. En wat dat gfaette beb-eft zouden 
we eens de proef op de som willen ne
men. 

Wij zouden eens lOO willekeurige Vlaam 
se intellektnelen naast 100 willekeurige 
franstalige InteUektuelen wensen te plaat
sen en hen t«st«n op hun kennis van 
vreemde talen. Men zou vlug zien wie In 
een ghetto leeft. Heeft het echter zin met 
geestelijk v«rs«topten te redeneren ? 

Le People met haar typische Brusselse 
ingesteldheid heeft zich reeds de afkeer 
op de liaJs f«.-i<>̂ 'd van de Waalse socla-
lislen, die in ^,o jlagblad La Waflonle en 
in het week *tjjk Combat hun ^reekbuis 
hebben. Zi; ii*. zich met haar typisch 
Frans knltuuriniperialisme ook de afkeer 
van de jonge \Taamae sociaJistlsche in 
tellektoelen Op de hals halen. De grootste 
be\echters van een franstalig ateneum te 
Halle vindt men naast de Volksunie bij de 
sooiilistische leraars. De vorige verkiezin
gen hebben reeds heel wat jonge socialis
tische intclletuelen Volksunie gekozen om
dat ze vonden dat ook hun partij best een 
les verdiende. 

De hetze \an Le Peai^e kan dit aantal 
llechts vergroten. Voor ons niet gelaten ! 

Wat de uitbreiding van de franstalige 
middelbare school te Halle — die reeds 
lang diende overgeplaatst te zijn naar 
Wallonië — tot ateneum betreft Is het 
t>pisch dat men de beslissing niet open
baar durft bekend te maken uit schrik 
voor de terugslag in Vlaanderen ! Men wil 
de beslissing geheim houden tot begin sep. 
tember en dan de Vlamingen de nekslag 
toebrengen. De demokratie In België is 
een glazen huis ! 

Wat ons betreft men kent onze stelling. 
Wij zullen niet rusten eer de laatste 
overblijfselen van de Franse kolonisering 
In \naanderen verdwenen zijn. De laatste 
«ransmnfcaUeklassen — zo vrije als offi
ciële — dienen opgedoekt en alle frans. 
talig lager, middelbaar eji hoger onder-
wijs, zowel vrij als officieel moet ver
plaatst worden over d« taalgrens. Zowel 
de transt&Uge mlddea>are school te Halle 
«h de franstalige afdeling vaa de unlver. 
Hteit t« Leuven. 

Vlaandwen wt, ag Algtwije liJB vrij
heid Terorert, nJet de UaUte Franse ko-
loaie blljve». Eo de «ympatle voor dikU. 
tor de GanOe latea »e aao de franstalige 
8ociaHst«« ever. Ze mogen hem hebben 
Met iljB graademr daarbij. WIJ bedanken 
vreov, 

(Van on:e redahteur ter 'plaatse) 

T^cncijl de C.V.P.-er de Saegher op de A.C.W.-vergadering te Luik zich-
-•- zelf en de andere meelopers van het unitaire zogezegde Kristelijke findi-
kaat trachtte wijf te maken dat het federah.ime slechts verdedigd wordt door 
een weinig talrijke groep, stroomden zondag meer dan tienduizend overtuigde 
Vlamingen naar hei Payottenlandom daar te getuigen voor datzelfde, door dé 
eenheidspartijen geschuwde federalisme. En wij zijn ervan overtuigd dat die 
tienduizend, die ondanks het slechte weer, naar de laiiddag kwamen, het 
kruim zijn ran honderdduizenden die morgen het fedcral^tisch geloof zullen 
belijden. j 

Tientallen autokaravanen stroomden 
verleden zondag in eindeloze rijen van 
uit gans Vlaanderen naar het schone 
payottenland dat spijtig genoeg onder re-
genbanken schuil ging. Gelukkig klaarde 
de lucht een beetje op toen de deelnemers 
nèar de weide waren gestrooi De orde
diensten hadden reusachtig werk geleverd 
zodat alles, ook het i>arkeren van een lei
en dakje liep. 

FRONTSOLDATEN EN NIJVERHEID 
Voorzegger J. Steegmans beklom stipt te 

drie uur de oude molenwal die als po
dium dienst deed en waarop de vlaggen 
van Vlaanderen. Zuld-Afnka, Nederland 
en Eiux)f)a wapperden. De klaroenen van 
de Blauwvoetvendels openen de landdag. 
Dr. Devoldere brengt de groet mt West-
Vlaanderen. HiJ legt er vooral de nadruk 
op dat de drang naar zelfbestuur is cmt-
staan bij de Vlaamse frontsoldaten en aan 
de IJzer grote uitbreiding nam. Ir CJole-
mont brengt de gi-oete uit Limburg HiJ 
eist de vestiging van nieuwe nijverheden 
aldaar. < Men heeft ons aan ons lot over
gelaten maar we hebben ons ook aan ons 
lot verbonden » zegt hij. Verder klaagt hij 
de pendelarbeld aan en verwijt zeer te
recht de C.V.P., de sociale en kulturele or
ganisaties die zich als onzijdig uitgeven, 
te misbruiken als fopspeen, voor de brave 
Limburgers. Beide sprekers worden zeer 
luid toegejuigt door de geestdriftig wor. 
dende menigte 

Volksvertegenwoordiger 
Dr van Lïemputten 

woordigen ook de kleine Vlaamse mtellek. 
tuelen; de ambtenaars en" de Ijedienden 
die geen hoge trede op de ladder kunnen 
bereiken omdat zij Vlamingen zijn. 

(Lees door biz. 2) 

Volksvei tegenwoordiger De Conmck 
spreekt. 

YTU VERTEGENWOORDIGEN DE 
KLEINE MAN 

Dr van Leemputten spreekt uit naam 
ran Oost-Vlaanderen 
van Leemputten zegt dat de 8taat^»rtijen 
niet het recht hebben zich de vertegen
woordigers van de kkine man te nowneii 
mtegendeel zij vertegenwoordigen slechts 
banken, holdings en coc^j«iitieven. De 
Volksunie echter kan spreken uit naam 
van de kleine Vlaamse arbeider die ge
bakt gaat oiKte- werkloosheid en pendel, 
arbeid, die gestraft wwdt met lage lonen. 
Wij vertegenwocB^gen de kleine Vlaamse 
middenstanders die moegetergd zijn met 
belastingen, wij vertegen woordigai de 
kleme Vlafunse boer en de Vlaunse visser 
die aalmoeelonen T«xlienen, wij vertegen-

De landdag schept steeds een afzon
derlijke kleur. Er komen mensen uit 
alle delen %an het land : perkament
bruine boeren met grote snorren 
naast melkbleke bureelbedienden, 
welgedane boermnen en teenagers 
die niet moeten onderdoen voor Con
nie Foebus, oude nationalisten en ver
tegenwoordigers \an het jonge ge
slacht die zo wt-lgehaald zijn uit 
(c Bonanza », kortom het ganse gam
ma van mensen die ge alle dagen op 
Vlaanderens wegen kunt ontmoeten. 

Het verwijt dat wij alleen zouden be
staan uit een troepje romantische 
zielen wordt hierdoor zeker duidelijk 
weerlegd. Onder de aanwezigen ver
melden wij ojn, : Dhr Jan Nuyt» 
hoofdredakteur van 't Pallieterke, 
Dhr Jan Merck\ Direkteur-Hoofdre-
dakteur van het Handelsblad, Wim 
Jorissen algemeen sekretaris van de 
Vc •<sunie, Rudi van der Paal. propa
gandaleider. Bob Macs, Toon van 
Overstraten, Ward Bolus, proWncie-
raadslid, Joris de Kevser, Jan Cou-
dron , Louis van Kerckhoven en 
Marcel Reynders onderscheldelijk 
voorzitter en hoofdredakteur \an 
het Boerenfront en tal van andere 
vooraanstaanden. 

Vergeten Wij niet het optreden te ver
melden van de V.M.O.-muziekkapel 
uit Antwerpen die een reusachtige 
bijval oogstte. 

Ook bet choreografische vlaggespel, 
het optreden van de dansgroep en de 
klaroenraoziek van de Blauwvoetven
dels vielea erg in de smaak. Vergeten 
wij ook de verpleegsters van het 
Vlaams Kruis niet die een hulpdienst 
hadden Ingericdit. ^,- „^^^ 

DAVERENDE TUSSENKOMST IN DE KAMER 
Onze Voorzitter heeft in de kamer twee schitterende interpellatie 

gehouden. 

De eerste interpellatie was gericht tot de eerste minister en had tot doel 
hei geheim, akkoord aan de kaak te stellen dat door de voorzitters van de drie 
traditionele partijen ondertekend werd om de benoemingen en de herorderin
gen in de beheerraden en de diensten van radio en telerisie onderling te ver
delen . 

Interpellant begon met de afwezigheid ran de eerste minister te betreu
ren, die de minister van Nationale Opvoeding verzocht had hem te vervan
gen : hij noemde dit een vlucht voor eigen verantwoordelijkheid, vermits de 
h. Theo Lefèvre een der mede-ondertekenaars is van het akkoord. 

In de eerste plaats wees Interpellant op 
het ondemokratisch en ongrondwettelijk 
karakter van dergelijk g^eim akkoord De 
inhoud, zelfs het bestaan van dit akkoord 
werd nooit bekend gemaakt. 0<* het par
lement kreeg er geen kennis van. Het be
staan ervan werd onthuld door een inter
pellatie van de h. Collard — begm van 
dit jaar — die er zich over bekloeg dat 
het akkoord niet stijyt nageleefd werd Hij 
onthulde tevens, gedeeltelijk, de inhoud er
van. Welnu In een parlementaire demo
kratie, waar alle machten uitgaan van de 
natie, hebben de burgers, de kiezers het 
recht te weten wat er gebeurt 

Dergelijke geheime overeenkomsten in 
verband met de staatszaken, het regerings
beleid zijn onduldbaar. Het is eveneens 
onaanvaardbaar dat partijvoorzitters zich 
rechtstreeks bemoeien met een aangele
genheid van de uitvoerende macht en van 
de minister de nalevmg eisen van een ge
heime overeenkomst die al] onder mekaar 
opgesteld hebben 

Daardoor wordt ook het parlement mis
kend 

Wij slaan hier trouwens voor een ge-
vaarhjk en onduldbaar verschijnsel : de 
drie traditionele p>artijen die zich zelf een 
soort monopolie toekennen. Zij streven 
naar een soort van c gesloten demokra
tie ». waar bestaande partijen onderling 
de macht verdelen en iedere nieuwe par
tij uitsluiten, in plaats van een « opin 
demokratie », waar iedereen gelijke kan
sen krijgt 

Interpellant g-eeft een paar voorbeelden 
De samensteUing van de vaste compiis-
sies van de Kamer : alhoewel er m to
taal 410 commissieleden moeten aangeduid 
worden, sluiten de drie traditionele j»r-
tijen een onderling akkoord om de kleine 
grospen en alleenstaanden volledig uit te 
sluiten. De meeste leden van deze partij
en zetelen in twee, drie of meer commis
sies. Voor de oorlog was dit anders. Toen, 
in 1932, er in de senaat maar één Vlaams-
nationale gekozene was. Dr. Landekens, 
werd deze niettemin m een commissie op
genomen. 

Een tweede voorbeeld. De Vrije Politie
ke Tnbune in de Radio : de traditionele 
partijen vM^elen wider mekaar de uitzen
dingen. Alle drie beschikken zij over 9 
uitzendmgen per jaar : de hberale partij, 
die 8 Vlaamse vertegenwoordigers heeft in 
de Kamer, krijgt evenveel uitzendingen 
als de C.V.P, die er 60 heeft! Maar de 
Volksunie werd uitgesloten. Pas nu, na de 
jongste verkiezmgen, besliste de beheer-
raad dat de Volksunie 3 uitzendingen per 
jaar zou krijgen. 

Waarom drie en waarom ook niet ne
gen ? 

Spreker keert dan terug tot het onder
werp van zijn interpellatie en verwijst 
naar artikel 6 van de Grondwet, dat zegt 
dat alle Belgen gelijk zijn en verbiedt een 
onderscheid te maken volgens hun poli
tieke gezindheid. Dat doen de traditionele 
partijen wanneer zij van de lidmaat-
schaijskaar: een voorwaarde maken om be
noemd of bevorderd te woiden. 

Het lijdt geen de minste twijfel dat öe 
Raad van State mdien hij kon kennis ne^ 
men van deze overeenkomst de ongrond
wettelijkheid ervan zou vaststellen en ze 
vernietigen. Hoe moeten wij echter de 
houding betitelen van politiekers die in 
het geheim dergelijke overeenkomst aan
gaan die tot doel heeft de politisering van 
de administratie, maar die bij de verkie
zingen in htm partijprogramma de eis dor-
ven stellen van « depolitisering van de 
administratie » ? 

Cta te eindigen vestigt interpellant de 
aandacht op de praktische gevolgen van 
deze politiek die leidt tot de grootste war
boel. Het enige wat nog telt in de dien
sten van radio en televisie is de partiJUd-
maatschapskaart en de jwirtlj-doserirg. 

Naar bevoegdlieid, bekwaamheid, bewe
zen diensten wordt niet gevraagd. 

ONTWIJKEND ANTWOORD VAN DE 
MINISTER 

De h. Van Elslande. adjunkt-mmister, 
gaf op deze mterpwllatie een ontwijkend 
en verward antwoord. Hij meende dat de
ze mterpellatie had moeten gehouden wor
den onder de vonge regering Hij ver
klaarde dat deze overeenkomst een priva
te overeenkomst is, die hij als minister 
niet moet verdedigen. Hij verwees naar 
het schoolpakt dat ook tot stand kw£«n <m-
der de partijen. Hij ontkende politieke be
noemingen. 

REPLIEK V.\N .Mr. VAN DER ELST 
De interpellant diende de adjunkt-mi-

nister op scherpe en afdoende wijze van 
antwoord. 

Hij herinnerde er aan dat de interpel
latie destijds door de h. Collard gehouden 
werd toen de h. Van EHslande onderstaats-
sekretans was en dat hij zelf toen geant
woord heeft. 

De h. Van Elslande heeft toen met ge
zegd dat de overeenkomst hem niet aan-
gmg, maar heeft zich toen verdedigd door 
te beweren dat hij deze overeenkomst wel 
toepaste : hij gaf een opsommmg van het 
personeel van radio en televisie ingedeeld 
volgens hun partijlidmaatschap ! Hoe kan 
de minister dit weten indien niet gevraagd 
wordt naar de partijhdmaatschapskaart, 
hoe IS het mogelijk t.o.v. deze gegevens te 
durven beweren dat er geen partijpolitieke 
benoemingen zouden gebeuren ! 

(Wordt vervolgd) 

ZUID-VLAANDEREN EN BRETAHJE 

O P DE L A N D D A G 
Zuid-\ laanderen was op de landdag vertegenwoordigd door 

de onverzettelijke Zuid-Vlaamse strijder E.H. Geldof, professor 
aan hel O.L. Vrouwe-kollege te Dowaai. Bretanje werd van zijn 
kant vertegenwoordigd door de joernalist Ned Urvoas van de Bre
toense federale beweging en redakteur van een te Brest uitgege
ven krant. Hij vertelde ons in een vraaggesprek dat de Bretoen
se federale beweging eveneens een federatieve staatsvorm op etni
sche grondslag voorstaat en vooral op sociaal ekonomisch vlak 
werkzaam is terwijl zij eveneens tot een hervorming van de ad
ministratie, die aldaar praktisch volledig in handen it van franse 
centralisten, willen komen. De Bretoense taal, die door drie mil
joen inwoners van Bretanje gesproken xcordt it verboden en mag 
niet aangeleerd toorden op school, zij is van Keltische oorsprong 
en verwant met het Iers en het Schots. Aan de Sorhonne te Parijt 
en aan de universiteit van Straatsburg bestaat er een leerstoel 
van deze taal. De Heer Urvoas (die een oorspronkelijke Kgltische 
naam draagt) zegde ont nog dat zijn beweging hoopte samen te 
werken met al de andere Europese gelijkaardige bewegingen om 
tot een brede federalistische organisatie in Europa te hunnsn 
komen. 

«MM 
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FfRNoreii 
ONTMOEDIGEND 

Manu Ruys is ontmoedigd. Om
dat we zijn kritiek niet zo maar ne
men. Manu had in De Standaard 
geschreven dat onze verkozenen 
moesten sprekefc over dingen die ae 
kenden en niets dienden te vertel
len wat onjuist was. Wij stelden 
toen de vraag wat er verkeerd ge
zegd werd. Het antwoord van Manu 
bestaat er nu in te schrijven da* 
we lastposten zijn, die geen kri
tiek dulden. Wat er verkeerd was ? 
Dat zegt Mann nog altijd niet. We 
mogen dus veronderstellen dat hij 
dit ook niet weet. Wat hij wel 
schrijft is dat de toespraak van Da
niël De Coninck te lang was. En dat 
naar lange redevoeringen niet 
meer geluisterd wordt. Daarin kan 
Manu Ruys gelijk hebben. Lezers 
met een goed geheugen zullen zich 
echter herinneren dat in de periode 
van '54 tot '58 Manu altijd schreef 
dat de redevoeringen van onze 
volksvertegenwoordiger te kort wa
ren. 

GEEN GEHOOR 
Of een rede in het parlement kort 

of lang moet zijn laten we buiten 
beschouwing. Dat hangt af van de 
omstandigheden. Over het gehoor 
dat eraan verleend wordt in het 
parlement maken we ons weinig 
begoocheling. Vooreerst heeft 80% 
van de parlementairen weinig gees
telijke belangstelUng. En die 20% 
die er wel hebben zijn niet bij 
machte- te partljtucht geweld aan 
te doeö. Onae volksvertegenwoordi
gers kunnen wel ontzag afdwingen 
door hun persoonlijkheid maar ons 
programmial sdB«hts.. .»vea«en«»aeB,. 
worden wanneer men schrik heeft 
voor een verder oprukken van onze 
partij. Paarom Ja t^ o^ïe pj.^lepe9r„ 
tairen ^ e f iiieest rezultaat auUen 
oogsten' wanneer hun houding en 
redevowngtsn zodjinlg zijn dat men 
vreest 4 M *« i p ^ u k . maken buiten 
het parlement. Zo zullen onze par
lementairen dan ook handelen. En 
als de C.V.P.-pers ze afkeurt zijn ze 
daarom bijlange niet op de slechte 
weg ! Gewoonlijk zelfs in tegendeel. 

MEER UNIVERSITEITEN 
Engeland zal vier nieuwe univer

siteiten oprichten. Coventry, Can
terbury en Colchester zijn reeds 
aangeduid. Over de plaats waar de 
vierde zal opgericht worden viel nog 
geen beslissing. 

Engeland heeft een grote achter
stand op het gebied van universi
tair geschoolden. De Verenigde Sta
ten tellen per miljoen inwoners 
16.000 studenten, Rusland 10.000, 
Polen 5.000, West-Duitsland 3.000, 
België 3.040, en Engeland slechts 
2.000. 

Wij merken hierbij op dat zo Bel
gië 3.040 studenten telt per miljoen 
Inwoners er toch slechts 2000 stu
denten per miljoen inwoners zijn 
voor Vlaanderen. 

Ook in Vlaanderen zijn dringend 
nieuwe universiteiten nodig. Dat 
men begint met Antwerpen en dat 
men ook kandidaturen oprichte te 
Brugge en te Hasselt. 

departement, grote kiesbelofte ? 
Mogen wij van De Standaard een 
greintje logika verwachten als wij 
die goedingelichte krant het volgen
de meedelen. 

Een brief door het Ministerie van 
Nationale Opvoeding en Kuituur op 
30 mei verstuurd, aan een Vlaamse 
personaliteit in het Brusselse ge
richt en door Van Elslande persoon
lijk ondertekend, draagt op de om
slag onder het woord « minister » 
netjes de toevoeging met machine
schrift aangedracht, van «Adjunkt». 

Kan het soms duidelijker ? 

ONVERDRAAGZAAMHEID 

La Libre Belgique bespreekt het 
offensief van de V.T.B. - V.A.B, te
gen de franstalige preken in de 
Antwerpse kerken. Op een brief aan 
het aartsbisdom kreeg de V.A.B. -
V.T.B, drie dagen nadien antwoord 
van monseigneur Leclef dat Meche-
len de pastoors die te Antwerpen in 
het Frans prediken goedkeurt en dat 
noch V.A.B.-V.T.B. noch Davids-
fonds zich in de zaken van de Kerk 
te mengen hebben. 

La Libre Belgique jubelt natuur
lijk om dit antwoord. Wij kunnen 
alleen maar opmerken dat het 
aartsbisdom Mechelen, waar geheel 
de administratie trouwens nog in 
het Frans gebeurt, weer enkele 
tientallen jaren ten achter is op elk 
gebied. 

in andere landen hebben de le
ken wel wat te zeggen In de Kerk, 
in Vlaanderen niet. De hogere gees
telijkheid net zoals Hof en Groot
kapitaal leeft afgesloten van de 

-Vlaamse veïksgemeenschap. Door 
-haar anti-sociale houding vroeger 
heeft Mechelen de meerderheid 

,„vabB.' da aibeiders afgestoten. Zij 
blijft thans haar best doen om de 
Vlamingen voor de schenen te 
schoppen, met al de gevolgen van-
dien. 

DE NIEUWE G.V.P.-VOORZITTER 

De nieuwe (5.V.P.-voorzitter, op
volger van Theo Lefèvre, is dus Paul 
Van den Boeynants. Van den Boey-
nants is een verfranste Brusselaar, 
een verfranste Vlaming. Zijn ouders 
waren eenvoudige Vlaamse mensen, 
doch hun zoon verfranste in de 
Brusselse samenleving. 

Eens te meer staan wij hier blijk
baar voor een franskiljon, een Vla
ming die zijn eigen afstamming en 
zijn eigen taal verloochent en zich 
afgescheiden heeft van zijn volk we
gens asociale motieven. 

Het is kenschetsend dat de frans
kiljons het meeste kans maken om 
nationaal voorzitter van de C.V.P. 
te worden : van der Straeten-Wail-
let, Theo Lefèvre, Paul Van den 
Boeynants... Met de liberale partij 
is de C.V.P. de partij van het frans
kiljonisme en van het belgisch uni
tarisme. Zowel de oude als de 
nieuwe voorzitter hebben er in hun 
rede de nadruk op gelegd dat de 
C.V.P. de « Belgische eenheid » ver
dedigt... Wij hopen dat de eerlijke 
vlaamsgezinden in de C.V.P.-rangen 
zich zullen bezinnen ! 
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landdag 
(Vervolg van blz. 1) 

BOODSCHAP AAN WALEN 

Karel Dillen sprak namens Antweip i 
en stelde dp « regering van een geografi
sche Vlaming en een mislukt Europeeér » 
aan de kaak. Hl] bracht de boodschap 
aan de Waalse lederalteten. 

'wij willen samenwerken om J 
doel te bereiken, maar wi] waarscnuwen 
voor afdreiging zoals gebeurd is nadat de 
vestiging van sittaalnijverheid In Vlaande
ren in het vooruitzicht werd gesteld 

Wi] willen onderhandelen als geii.kjn 
en In geen geval als minderen zegde hij . 

Na deze fel toïgejuichte tussenkom.sten 
werd Meester Ed. van Dieren herdacht. 
Voortgaande hierop haalde Achiei van 
Malderen, die namens Bi-abant sprak, vïr-
schillende uitspraken aan van de i^al© 
vechter, die verleden Jaar nog op de land
dag sprak. 

Advokaat en volksvertegenwooi.. 
Deconinck, voorzitter van de landdag, 
kloeg vervolgens de verfranssing aan «-n 
kwam in felle woorden op voor federalis. 
me. « Brussel moet ons ons deel geven, 
wij vragen alleen ons recht : baas (e zijn 
In eigen huls » zo besloot deze spreker, 
waarna Volksunie-voorzitter volksverte, 
genwoordiger Mr. Frans van der Eist nog 
een korte toespraak richtte tot de deelne
mers. De Vlaamse Leeuw galmde over de 
heuvels van het PayottenVand en in op. 
tocht ging het dan naar O.L. Vrouw Ixtm-
beek waar de derde federale landdag In 
gezellig samenzijn besloten werd. 

h.J.JL. 

ADJUNKT 
Hardnekkig bHJlt De Standaard 

berichten verspreiden alsof de heer 
Van Elslande een. volwaardig minis
ter zou zijn. Zo wist de « staatkun
dige » op zaterdas 3 mei te berich
ten dat de hoogmogende heren Le
fèvre en Spaak met de heren « La-
rock t n Van Elslande ministers van 
nationale opvoeding en kultiwr, 
over i e bevoegdheden van de twee 
titularissen vaa dat departement)» 
een onderhoud gehad hebhen. 

Dus nog altijd dezelfde fabel «ver 
de zogenaamde minister Van Els
lande ! Wuarom moet men over de 
bevoegdheden van die brave man 
praten als hij mfnfcter 1st Die lig
gen toch vast, «on me» menen ! En 
waar blijft dan de spUtslng van het 

Het argument van La Libre Bel
gique dat er te Antwerpen mensen 
wonen die geen Nederlands kennen 
is te gek. Dan zouden de pastoors 
ook in het Engels, Noors, Deens en 
Chinees moeten preken. Ook de toe
risten vormen geen argument want 
dan zou men in alle toeristische 
oorden, zoals Namen en Dinant bv. 
's zondags ook in het Nederlands 
moeten preken. De waarheid is dat 
Mechelen wel franstalige preken 
laat houden voor een gering stellet
je hoogmoedige en onsociale frans
kiljons maar in Waalse dorpen zo
als Kasteelbrakel en Eigenbrakel 
bv. waar de kerkgangers ongeveer 
voor 50% uit Vlaamse geringe Ue-
den bestaan, niet in het Nederlands 
Iaat preken. 

Want zei ons een pastoor die de 
streek goed kent : « De Walen zou
den de kerk afbreken ». Mechelen 
volgt dus niet één beginsel, maar 
voert ter zake een politiek afge
stemd op de mentaliteit van de 
franstaligen. Die alleen vindt er 
begripr omdat Mechelen zelf die 
mentaliteit heeft. Een bot briefje 
als dat van Mons. Leclef is de zo
veelste proef op de som. 

VOORZICHTIG 

• De Standaard » valt in verband 
met de brief van Mons. Leclef La 
Libre Belgique aan, maar uit geen 
rechtstreekse kritiek op Mons. Le
clef. Typisch ï Als Mons. Philips in 
de senaat dingen zegt die La Libre 
Belgique niet bevallen, zelfs zo hlJ 
ze teologiseh fundeert, dan aarzelt 
La Libre Belgique geen ogenblik om 
hem geducht de les te lezen. La Li
bre gebrnikt doodeenvoudig het 
recht van de leek op kritiek op ker
kelijke personen wanneer het vrije 
kwesties betreft. De Standaard is 
aan dergelijke geestesvrijheid nog 
niet toe. Niet te verwonderen dan 
dat er nog Monseigneurs zijn die de 
Katolieke Vlaamagezinden voor de 
gek houden. 

WAT MEN OVER HEM NIET 

ZEGT 
In de MIDDENSTAND lezen wij 

dat volksvertegenwoordiger F. Le-
fère tot voorzitter van de C.V.P.-
Kamerfractie werd gekozen; dat hij 
geboren werd te Roeselare op 
3.2.1919, advokaat werd in 1942 en 
in 1943 aan de leperse balie werd 
ingeschreven; dat hij een paar ju
ridische werken heeft geschreven 
en zeer verdien|telijk optrad ten 
overstaan van dè ,zelfsiandigen. 

Wat er niet in het blad te lezen 
staat, is over de minder verdienste
lijke rol die de SUBSTITUUT Lefè-
re aan de leperse Krijgsraad na de 
beruchte septemberdagen van 1944 
gespeeld heeft. Als piepjong advo
kaat van 25 jaar heeft hij menige 
doodstraf, levenslange hechtenis, 
vele tien- en twintigjarige straffen 
gerequireerd. Over die ster- en 
glansperiode schijnt niemand nog 
fier te gaan. Het was over die man
netjes dat de h. AchiUe Vanacker 
In 1945 in de Kamer zei : lis sont 
jeunes, ils fument la cigarette et 
toutes les femmes du pays les regar-
dent... Toch heeft Meester fernand 
het ver gebracht... Geluk ermee ! 

KULTUURAUTONOMIE 1 

Hoezeer de Vlamingen bedrogen 
worden wanneer men hen van 
C.V.P.-»ijde of B.S.P.-zljde kultuur-
autonomle voorspiegelt, blijkt zon
neklaar uit de nuchtere feiten. 

In het departement van openbaar 
onderwijs zijn er momenteel 4 
Franstalige directeurs-generaal op 
5 voor de onderwijsaangelegenhe-
den. Zowel voor het lager onderwijs, 
als voor het middelbaar en normaal, 
het hoger en het technisch onder
wijs zijn de directeurs-generaal al
len Franstaligen. De enige directeur-
generaal voor onderwijsaangelegen-
heden (schone kunsten) is momen
teel de socialist Langui. 

Walen en Franstaligen zwaaien 
de plak in het departement en de 
Vlamingen worden verwezen naar de 
vertaaldiensten. 

Het is diep vernederend en schan
dalig. Van enige verbetering is er 
evenwel geen sprake. Wie in het 
departement van openbaar onder

wijs durft spreken van splitsing 
wordt openlijk uitgelachen : er is 
geen sprake van. 

Alleen in de propaganda van de 
C.V.P. is daar sprake van : om de 
naïeve Vlamingen braaf te houden. 
Even geduld, het clublied van de 
Vlamingen sinds 1830 ! 
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Zo bedriegt hel A.C.V. | 
I zijn eigen mannen! | 
1 Tijdens het bewind Eyskens-Lilar, greep te Hasselt een be- | 
1 toging plaats uitgaande van het A.C.V. De aandacht van het | 
I land moest getrokken worden op de bedroevende toestand in de | 
1 Limburgse koolmijnen. De leiders van het A.C.V,, naar het voor- | 
= beeld van de A.B.V.V.-leiders uit Wallonië, vonden dat er dit- a 

maal eens met de vuile voeten moest doorgegaan worden. Plaat
selijke afdelingen werd warm gestoomd. Als publieke vijand 
nr 1 werd de Société Générale aangeduid. Daarheen moest dan 
ook « terecht » het zwaartepunt van de betoging gelegd wor
den. Hetgeen dan ook gebeurde. Helaas er werd zonder de waard 
gerekend, In de burelen van de bank trotseerden enkele « oor-
logskorrespondenten » een spervuur van keien en kasseien (die 
tot 10 m. hoogte vlogen !) om enkele sprekende foto's te nemen. 
Met een beminnelijke glimlach werden die foto's aan de heren 
van de B.O,B. aangeboden, die onmiddellijk aan het werk to
gen en met een even beminnelijke glimlach de schuldigen tot 
een snelle bekentenis brachten. Het A.CV, stond immers ach
ter zijn leden en zou alles wel in orde brengen. Het viel de 
schuldigen wel op dat geen enkele grote A.C.V. leider op de 
foto's te vinden was, zelfs niet om de manschappen tot kalmte 
aan te sporen. 

Toen kwam dan de beruchte Eenheidswet. Gans het land 
werd in rep en roer gezet. 

Nochtans : Bij de vorming van de nieuwe regering stelden 
de socialisten als onvoorwaardelijke eis : de spons vegen over 
aUe stakingsfeiten, hetgeen praktisch onmiddellijk toegepast 
werd door enkele socialistische ministers. 

En wat gebeurt in het brave Limburg, dat door de steun 
van zijn werkvolk elf C.V.P. vertegenwoordigers naar het par
lement stuurde ? De aanvallers van de Société Générale wer
den zopas voor het gerecht gedaagd. Hun werden rekeningen 
voorgelegd van onderscheidelijk 130.000 F en 10,000 F. Zijn wij 
nu zo ver, dat het A.C.V. zijn militanten laat veroordelen, ter
wijl terzelfdertijd het A.B.V.V, de gevangenisdeuren opengooit 
voor haar leden ? PV, - Rotem. 
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EEN 
VLAAMSE UNIVERSITEIT 

TE ANTWERPEN 

Zoals onze lezers weten is de 
Volksunie de enige politieke partij 
in dit land die de oprichting van 
een nieuwe Vlaamse Universiteit te 
Antwerpen voorstaat. Mr. Van der 
Eist heeft destijds in het parlement 
een interpellatie gehouden om de 
oprichting ervan te bepleiten en te 
eisen. 

Niettemin schijnen de heren 
Craeybeckx en Grootjans, die er 
tot nu toe niet eens in slaagden hun 
partijen te overtuigen, van deze 
aangelegenheid een partijzaak te 

willen maken. Waarom inder
daad wordt er geen beroep gedaan 
op de medewerking van de Volks
unie of althans van de Volksunie
mandatarissen van Antwerpen ? De 
Volksunie te l t te Antwerpen twee 
kamerleden en een senator, even
goed als de yberale partij. 

Waarom deze uitsluiting ? Beoogt 
men inderdaad het Vlaamse volks
belang of beogen deze heren alleen 
maar hun persoonlijk belang en hun 
partijbelang ? 

Het zal wel nodig zijn dat er 
klaarheid komt in deze onhoudbare 
toestand. Onhoudbaar omdat vele 
medewerkers van het Komitee ze
ker niet zinnens zijn zich door de 
heren Craeybeckx en Grootjau» te 
laten man<eiu^j^eii« 
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Parlementaire kroniek 
De Heer Verhenne, die vorige week bij 

de Vlaamse openbare mening een goede 
beurt maakte, met zijn tassenkomst in 
verband met de voorgenomen aansluiting 
van Vlaamse gemeenten aan het telefoon-
net van Moeskroen, deed het deze week 
heel wat minder : hij trok reed» zijn aan
vraag in om hierover een interpellatie te 
houden. 

Iemand, die nochtans ook op een 
C.V.P.-liJst gekozen it, maar helemaal nixt 
aan de leiband wil lopen, is de sympatiehe 
jongeman Saintraint. Terwijl na het ant
woord van de Heer Van Elslande op de 
interpeUatie van Mr. Van Der Elat de ove
rige C.V.P.-ers toejuichten, verroerde hij 
geen vin. Gevolg is, dat hij gevsoleerd 
raakt in de partij, op wier Ujsten hij ge
kozen werd (hij zetelt bv. slechts in 1 
kommissie, nl. in die van Afrikaanse zaken, 
waaruit ze hem wel heel moeilijk hadden 
kunnen weren) maar van de andere kant 
verovert hij als dusdanig een onajhanke-
Vjke positie in de kamer. 

Onze iraktie, inbegrepen ome voorziller, 
die anders de kalmte in persoon is, woi 
ieze week erg woelig en erg rumoerig. 
Niet zonder reden. 

In zijn antwoord op de interpeil^e, 
die Mr. Van Der EUt hield over het geheim 
akkoord, dat aangaande radio en TV ge
sloten werd. tussen de S zogenaamde tr*-
ditioneU of nationale partijen, dacht «d-
janktminitier Van Btslande dat Wj, nUt 

alleen mei de Volksunie en liaar root. .i^rr 
een loopje mocht nemen, maar ook mcl dé 
waarlieid. Ur. Van Der Eist zette Item 
echter vlug op lijn nummer : met de paf' 
lementmre handelingen in de hand kon 
hij aantonen dat de Heer Van Elslande 
een paar maa}>d geleden (en ook toen reedi 
adiunktminisler, zij het in de vorige ra-
gering) helemaal het tegenovergestelde 
verklaarde van wat hi) nu voor zuirera 
koffie wilde laten doorgaan. Dit lokte 
heel wat gelach uit op de banken van de 
Volksunie en uitroepen als « Het Is een 
schande » en « G e moest in de grond 
zinken van schaamte » icaren ruet van de 
lacht. 

En inderdaad hoe handig hij ook m als 
spreker, em. hoe knap als politieker, het 
schaamrood kwam toch blosjes brengen 
op de wangen van de Heer Adjunktmiiiii^ 
ter Van Elslande. 

Kommanist Moulin kreeg eveneeiu- Je 
lachers op zijn hanl, toen hii na Van Der 
Eist het spreekgestoelte beklom om te pro
testeren tegen het feil dat zijn partij niet 
meer v«cr de Vlaamse radio en TV mag 
verschijnen, omdat ze geen enkele verka-
zene hebben in het vlaomse lami. « Maar » 
t*i hit, » i k ben verkozen fa» tirusseï » ert, 
terwijl hij zich richtte M ée viaamse 
C.V.P. ers « Brtt««ef, i$ dai Vïaams <4. 
nietrr ? I t l9 

dokter Herman Ie Comptc 
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De dagbladpers hoeft zich weinig zorgen te maken over de 
dagorde en de rezultaten van konferenties of topontmoetingen. 
Op de frontpagina geeft ze enkele foto's van Jacky's laatste 
toilet en vermeldt ze breeduit het feit dat de Russische heer K. 
de echtgenote van zijn Amerikaanse gesprekspartner een half 
uur galant heeft onderhouden met al dèin niet gewaagde mopjes. 
De specialist-buitenland of de weekblad-schrijvelaar komt er 
niet zo gemakkelijk van af. De lezer verlangt van hem (hij 
beeldt zich dat althans in !) te vernemen wat er nu juist be
disseld is tussen de heren K. en De GauUe of tussen de heren 
K.-K. Indien hij heel eerlijk zou zijn, zou hij antwoorden : ik 
weet het niet. Maar zo gemakkelijk komt hij er niet van af I 
Hij moet het maar weten... 

Inderdaad, wat aan feitelijkheden uitgelekt is over de Pa-
rljse en de Weense ontmoetingen, Is bitter weinig. En toch heb
ben alle kommentators het aantal lijnen neergepend dat de re-
dakties van hen verlangen. Dat zij bitter weinig weten blijkt 
reeds uit het feit, dat de beoordelingen uiteen lopen van « ge
slaagd » tot « ontgoochelend ». 

Het Parijse onderhoud heette al dadeUjk geslaagd omdat 
het de Franse en de Amerikaanse prezident behaagd had, reeds 
van bij het begin himner besprekingen de pers de kluif van hun 
< volmaakte eensgezindheid » inzake Berlijn voor te werpen. De 
haast waarmee deze verklaring werd afgelegd, wettigt het 
vermoeden dat de kwestie niet diepgaand werd besproken en 
dat het er veeleer op aan kwam, een «ouverture» voor de 
Weense schaakpartij te vinden. Waarover de heren verder heb
ben gehandeld, laat zich slechts raden. Van enige toenadering 
der Franse en Amerikaanse standpunten inzake de NATO-poli
tiek of inzake de atoombewapening wordt nergens met èen 
woord gerept. Bij de ene kommentator heet het dat beide staats
lieden diepgaand over deze en andere kwesties van gedachten 
hebben gewisseld; elders wordt beweerd dat het gesprek voort
durend aan de oppervlakte Is gebleven en dat de gesprekpartners 
het er roerend over eens waren, het niet al te zeer oneens te 
worden. 

Van het Parijse colloquium, vlak voor de Weense top, kon 
ook bezwaarlijk méér verwacht worden dan dat het hoe dan ook 
de Westerse eensgezindheid zou bevestigen, zelfs ten koste van 
een werkelijk gesprek. 

Ook de Weense top biedt meer ruimte voor « hineininter-
pretieren > dan voor het opmaken van een ernstige balans. 
Kennedy verklaarde op voorhand dat hij naar Wenen ging al
leen en uitsluitend om het terrein te verkennen en om bij de 
Rus «nkele misverstanden inzake zijn persoon op te ruimen. Van 
beide zijden werd meegedeeld dat men het eens was over Laos. 
Wat zulks in de praktijk betekent is niet zeer duidelijk; prak
tische rezultaten van deze eensgezindheid zijn in ieder geval 
vooralsnog niet gebleken op de Laotische konferentie. Dhr Ken
nedy heeft herhaald dat de verdediging van West-Duitsland en 
de toegang tot West-Berlijn integrerend deel uitmaken van de 
buitenlandse politiek der V.S. Deze verklaring is de zoveelste In 
de rij; ze bevestigt slechts dat zowel de Amerikanen als de 
Russen zich verder goed blijven bevinden bij een deling van 
Duitsland in minder konfortabele omstandigheden. Ze leert ons 
niets omtrent de prijs die eventueel zal worden betaald om deze 
verdeling wat konfortabeler te maken. 

Over het zo dringend en belangrijk probleem van kernstop 
en ontwapening geen woord. Moet daaruit besloten worden dat 
de standpunten, zoals men ze heeft leren kennen op de Ge-
neefse konferentie, ongewijzigd zijn gebleven ? 

Vast staat alleen dat de Russen van bij het begin van de 
Weense top hun breedste glimlach hebben opgezet en dat de 
Russische kommentaren wedijveren in optimisme en welwil
lendheid; de Amerikanen daarentegen hebben eerder de donkere 
bril opgezet. Verklaringen als zou het gesprek de gelegenfeid 
hebben gegeven aan de partners om mekaar beter te leren ken
nen en om de wederzijdse st?andpunten eens duidelijk te stellen, 
brengen weinig aarde aan de dijk. Na vijftien jaar koude oor
log liggen de standpunten dermate vastgeroest dat ze niet de 
minste toelichting meer vergen en dat ze stellig niet zullen wor
den gewijzigd door een overhaast geïmprovizeerde top. 

En daarmee is de vraag naar het «waarom ? » van het 
Weens gesprek nog steeds niet beantwoord. Waarschijnlijk is 
er zelfs helemaal geen direkt < waarom ». ledere top, of hij al 
dan niet rezultaten heeft, bewijst wel zijn diensten op binnen
lands gebied voor ieder der partners. En de Russen zijn steeds 
handig genoeg geweest om deze c gesprekken », die zij propa
gandistisch zo volkomen weten uit te buiten, bij tijd en wijle 
te arrangeren. 

Of toch ? Misschien blijkt in de komende maanden toch iets 
van een gewijzigd klimaat ? 

Het blijft een gissen, zelfs naar de inhoud van de mopjes 
die de rode heer K. Jacky in het oor fluisterde. Het staat zelfs 
niet vast of ze al dan niet deftig waren . 
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SAL ALLES REG KOM? 

ZUID-AFRIKA VOOR DE VUURPROEF 
tngevolg^ de nitakf van het rofereo-

dmn op 5 October 1960 is de Znid-Afri-
kaaiue Unie op SI mei Jl. een republiek 
treworden. Men xal lich herinneren dat 
bU het referendum de republikeinse for. 
mule een meerderheid kreeg Tsn 74.580 
stemmen op een totaal van ongeveer 
1.700.000 kiecers. 

Men zal zich teveni herinneren dat bij 
dit referendum de Nationalistische Partij 
van dr Verwoerd voor het eerst meer dan 
50 % van het kieierkorps achtct zich 
kreeg en dat deze uitslag over het alge
meen geïnterpreteerd werd ab «en ver
trouwensvotum voor het nationalistisch 
rassenb?leid. 

Het apartheidsbeleid van de Zuid-Afri-
kaanse regering heeft een slechte rnnp^ 
In de wereldpers wordt het bijna dage
lijks vergeleken aan de houding der ul
tra's in Algerië of aan de K.K.K. in het 
Deep South der V.S. 

De poliieke onrijjdieid van de meeste 
zvrarte Afrikaanse leiders wordt handig 
uitgebuit door de » horribles simplifica-
tenrs » te Moskou en te Washington die, 
In hun jacht op Afro-Aziatische bondge
noten, maat noch grens kennen. 

Nu in heel Afrika opgeruimd wordt mei 
de overblijfselen van een inderdaad ver
ouderd blank kolonialisme, werdt de aan
wezigheid van i miljoen blanken aan de 
Zuidpunt van het kontiaent maar al te 
graa^ aangegrepen als het gedroomde 
middel om de aandacht der inlandse be. 
volkingen af te leiden van de vaak on
overkomelijke moeilijkheden binnen de 
grenzen van hun eigen piepjonge staten. 
Tot vlak voor de 2de wereldoorlog was 
Afrika het gedroomde expeditieterrein 
van het Europees Imperialisme en een dik
wijls arrogant blank racisaie. Sinds een 
tiental jaren is het Afrikaans nationa
lisme — dank zijn o-m. blank onbegrip 
en blanke politieke berekening — verwor
den tot zwart imperialisme. En dit zwart 
imperialisme neemt aanstoot aan de aan
wezigheid van de witmens in Zuid-Afrika. 
Er kan nochtans niet genoeg de nadruk 
gelegd worden op het feit dat er een fun
damenteel verschil bestaat tussen blank 
kolonialisme en blanke aani«e«igheid in 
de Unie. 

Toen de eerste biaiiken zich in Zuid-
Afrika vestigden, troffen zij er geen en. 
kele Ban toe-bevolking aan. De trek van de 
Bantoe naar het Zuiden geschiedde prak
tisch gelijktijdig met de blanke trek naar 
het Noorden. Het is totaal vals het voor 
te stellen alsof een blanke minderheid 
een zwarte meerderheid zoo hebben on. 
derworpen en gekoloniseerd. De blanke 
eigendomstitels op Zuid-Afrika ilJn even 
oud en eerbiedwaardig als die van Aa 
Ban toe's. 

Zuid-Afrika is van in den beginne eea 
blank tehuis geweest. De witmens kwam 
er heen om er zich definitief te vestigen, 
niet als ambtenaar of planter die na een 
aantal jaren « kolonie M terug naar sijn 
land van herkomst ging. 

Het zon evenzeer een « horrible simpli
fication » zijn, te willen beweren dat het 
blank beleid to.v. de naturellen in ZniA-
Afrika steeds vrij geweest is van alle 
smetten. De gore bidonville's, waarin het 
zwart industrieproletariaat aan de grens 
der blanke steden hokte, zijn sprekende 
bewijzen van het tegendeeL Stoer calvi
nisme bracht menig blank Zuid-Afrikaan 
in de verleiding, de blijvende superiori
teit van ztjn ras uit de Bijbel te puren. 

Het nationalistisch apartheidsbeleid 
breekt radikaal met deze blanke vooroor-
dden. Het stoelt niet op de blijvende sa. 
perioriteit van het blanke ras. Het stelt 
slechts vast dat de drie ntiljoen blanke 
Zuid-Afrikanen zich onmogelijk kunnen 
laten overspoelen door de negen miljoen, 
momenteel nog inferieure, Bantoe's. Het 
streeft naar een ruimtelijke scheiding en 
ongehinderde ontplooiing vaa beide ras
sen, ieder In hun eigen gebied. Het gaat 
uit van de vaststelling dat het grondge
bied der Unie — praktisch zo groot als 
heel Europa zonder KusUrad — ruim ge
noeg is om een rechtvaardige verdrfing 
toe te lat«i. Het epgesweept zwart impe
rialisme neemt daarmee geen genoegen. 
Bij de radikale Bantoe-leiders gaat het 
niet om de oplossing van enkele gerecht
vaardigde griCT'en der natureUenbevol-
king. Het gaat er om, de drie miljoen 
blanken onder het juk van het zwarte 
aantal door te jagen en blank Zuid-Afri
ka definitief op de knleén te krijgen. Het 
gaat er om, de laatste blanke <( smet » van 
het .4/rikaanse kontinent weg te vegen. 

T.o.v, het blank onbegrip in de gehele 
wereld en de zwarte vloedgolf in heel 
Afrika lijkt het vermetel, te durven ho
pen op een gelukkige afloop voor het na-

Tieef Kaioot. Schild en Zwaard van Vlaonderen! 

ttonallstisch beleid rao «celfontwikkeling» 
De jonge Znid-Afrikaanse Republiek cal tai 
de meest letterlijke zin van het woord eea 
wedstrijd tegen het uurwerk moeten leve. 
ren om tijdig klaar te komen. Er sUn ech
ter niet sBeen sombere voortekenen; hiar 
en daar is er ook een lichtpunt. Een c^ 
wet lichtpunten Is de groeiende eenheid 
onder de ganse blanke bevolking, een an
der lichtpunt is de gewijzigde houding 
t.o.v, de halfbloeden en de « Indiërs ». En 
tenslotte Is een groot deel der naturel, 
lenbevcdklng en -leiders nog steeds be. 
reld tot een eerlijke samen wertdng. Unie-Prezident Swart 

BINNENLANDSE SPIEGEL 

Wie voor een paar maanden nog twijfelde aan de noodzaak 
van een Vlaams-natlonale partij en van een Vlaams-natlonale 
oppozitle In het parlement, heeft sindsdien reeds gelegenheid 
te over gehad om zijn mening te herzien. Sinds 26 maart jL Is, 
dank zij de Vlaams-natlonale overwinning, het politiek voka-
bularium van de Wetstraat totaal veranderd. Een hele reeks 
uitdrukkingen — gaande van < vastlegging der taalgrens » tot 
« federalisme » — die tot voor kort nog behoorden tot de uit
sluitende woordenschat van de zgn. c ekstremisten », zijn van
daag gemeengoed geworden van onze meest voorzichtige en 
gladde politlekers. We zeggen wel « verandering van politiek 
vokabularlum », want voor een politieke klimaatsverandering 
Is méér nodig; daartoe zou o.a. nodig zijn een verandering van 
politiek personeel De handige jongens die vandaag met zoveei 
zwier het nieuw vokabularlum hanteren, verkondigden giste
ren nog met evenveel zwier het tegenovergestelde. De lippen
dienst die zij vandaag bewijzen aan de Vlaamse zaak, wordt 
hen slechts ingegeven door de vurigste begeerte, de Volksunie 
de wind uit de zeilen te nemen. Onze parlementaire annalen, 
die sinds 15 jaar van Christelljk-Vlaamse zijde gevuJd werden 
vooral met een zalig gesnurk, krioelen sinds enkele weken van 
de heldhaftige pogingen om de Volksunie de pas te markeren. 
Een waakzaam, vooruitstrevend en radikaal Vlaams-natlona-
llsme moet er voor zorgen dat de napraters van vandaag mor
gen de gevangenen zijn geworden van hun eigen woorden. Het 
nieuw vokabularlum is slechts een begin... 

Het is slechts een begin, en toch kan er reeds gemeten 
worden hoeveel weg er werd afgelegd. Een paar jaar terug, 
Eyskens regnante, gingen de Vlaamse kultuurverenlgingen bij 
de eerste-minister aandringen op onmiddellijke zetelaanpas-
«ing. Bsrskens, die het Vlaams milieu kent en een flamingan-
tlsch verleden had in de tijd dat hijzelf door het vooroorlog» 
nationalisme werd gedreven, verwaardigde zich niet de Vlaam
se afvaardiging te ontvangen. De Gentse franskiljon Lefèvre 
die nog niet zo heel lang geleden verklaarde dat zijn diepste 
« ralson de vivre » de strijd tegen het Vlaams-natlonalisme 
was, is reeds verplicht het voor hem zo nieuwe en onwennige 
vokabularlum te hanteren. 

Want wat de eerste-mlnlster ook met zijn bombastisch 
aankondigde regeling der Vlaams-Waalse verhoudingen voor 
de Vlaamse gemeenschap achter de hand houdt, één zaak is ze
ker : binnen de grenzen van zijn eigen enge unltarlstische vi-
zie is hij reeds aan het terugkrabbelen. 

Het volstaat, er de Waalse of Brusselse pers op na te slaan 
om voortdurend te struikelen over de vaststelling dat la Volks
unie mène la danse. 

We zijn niet naiëf en we koesteren niet de llluzle dat de 
Volksimie-overwinning van 26 maart volstaat om ons thans de 
gebraden kippen in de mond te laten vliegen. Maar sinds 26 
maart is weer de kracht aanwezig die eens een zekere heer 
Eyskens er toe bracht, zijn handtekening onder een federalis
tische geloofsbelijdenis te zetten. Weer zijn er drijvers en ge
drevenen. De drijvende kracht is het Vlaams-nationalisme. De 
ernst en de strijdvaardigheid, waarmee het Vlaams-natlona
lisme zich zal kwijten van zijn parlementaire en politieke zaak, 
zal bepalend zijn voor de afstand die de gedrevenen zullen moe
ten afleggen. Dat is de sterkte, dat is ook de grote verantwoor
delijkheid van de Volksimie. 

Niet alleen Lefèvre, ook zijn opvolger aan de partijleiding 
Is een gedrevene. De Brusselse slager die in zijn zeer persoon
lijke verkiezingskampanje met geen enkel woord repte over de 
taak van de hem zo duurfoare hoofdstad als zgn. < nationaal 
bindteken >, ziet zich vandaag verplicht in de C.VP.-afdellng 
Eisene (XL in zijn langue de préférance) te gaan verkondigen 
dat < het vraagstuk van het federalisme in België aan de orde 
Is en dat het misdadig ware niet te overwegen dat voor som
mige strevingen het antwoord dient te worden uitgewerkt ». 

De verklaringen van dhr Van den Boeynants noch van dhr 
Lefèvre schitteren door klaarheid; ze doorbreken echter voor 
het eerst het stramljn waarop hun vroegere geloofsbelijdenis
sen werden geborduurd. 

Het Renardisme Is tot op zekere hoogte stellig niet vreemd 
aan deze plotselinge hausse van de federalistische idee; hierbij 
dient echter bedacht te worden dat ook dit Renardisme goed
deels een reaktie is op en een gedreven-zijn door het Vlaams 
radlkallsme dat sinds een paar jaar terug aan bod Is gekomen 
en dat op 26 maart is uitgemond in een versterkte Vlaams-
natlonale oppozitle. 

Het komt er nu op aan, de Vlaams-natlonale politieke 
macht te radlkallzeren, te bestendigen en te vergroten. Het 
komt er op aan, ook de meest hardleersen vertrouwd te maken 
met het nieuw vokabularlum. 

Tot die hardleersen behoort ojn. « Laeken », waar zopas 
de eentalige Waal MoUtor benoemd werd tot kabinetschef des 
Konlngs, Het Hof heeft er niet het minste beiang bij, zich In 
1961 nog te omringen alsof de Joyeuse Entree te De Panne 
slechts eergisteren was gebeurd... 

En na het vokabularlum : het klimaait I 
8-6-61 
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HAAR EEN BREED Vl-NAIIONt/U FRONT 
N a een verkiezingsstrijd is tiet een steeds terugkerend verschijnsel, dat de 

partijen, die in het politieke strijdperk zijn getreden, ofwel hun voor
uitgang trachten op te schroeven, ofwel hun nederlaag te verbloemen. 
Een kenmerkend en in zekere zin abnormaal fenomeen is dat, na de wet
gevende verkiezingen van 26 maart 1961, geen enkele partij of geen enkel 
dagblad (behalve dan misschien Le Soir in een laattijdige en stuntelige 
poging) geprobeerd heeft om het spectaculair succes van de Volksunie te 
minimaliseren. Dat succes was zo overtuigend en zo volledig, dat er geen 
speld tussen kon. 

A'M weten w€ allen dat wel een veld
slag en een zeer belatfi^riji^r^14*1^9 
werd gewonnen door de Volksunie, 
zo belangrijk, dat ronder overdrij
ving vam een doorbraak door de 
vijandelijke tiniés mag gesproken 
worden. Inderdaad vergelijken we 
eren de toestand xoor en na 26 maart. 

VOOR DIE DATUM 
De Volksunie kon door de tegenstre
vers voorgesteld en door Je grote 
mafsa beschouwd worden als een on
beduidend splinterpartijtje (seheur-
vi/ifeers zeiden de verk(n)ochte partij-
on/anen), een samenraapsel van ver
bitterde zwarten en wereldvreemde 
onpraktische idealisten. In de beleef
de omgang zei men U, als men ver
nam dai ge Volksunie gezind waart, 
dat men U bewonderde om uxe idea
lisme en uw vasthoudenheid, maar 
men het U verstaan, met neerbui
gende vriendelijkheid, dat het toch 
verspilde kracht was en dvs geen zin 
had. In de mtnder beleefde omgang 
hotste men op een gesloten muur van 
vijandigheid en afsperring. 

NA 26 MAART 
De Volksunie is uit haar afzondeftng 
losgebroken. Zij wordt ontdekt door 
de massa m Vlaanderen en laet 
sehrxk en gele gelaatskleur en lange 
neuzen ontJiaald door grote (!) par
tijleiders. Zij komt voor radio en te-
.erisie, althans tijdens de verkie
zingsuitslagen. 

De pers in Wallonië en in het hui-
'enlnnd wijdt uitvoerige beschou
wingen aan de betekenis van de 
Vlaarms-nationale beweging. De 
Volkunie werd gededoeaneerd. 

Dat alle» verheugt de strijders van 
de Volk»unte ten zeerste, het brengt 
tnirmfe en lentezon in hun gem/)ed 
en het giet balsem op zovele won
den, die in de vitijd inslagen wer
den. 

NAAR DE TOEKOMST 
Maar zij laten ztch niet beroezen 
door de bijval. Zij veten dat zij een 
belangrijke slag hebben gewonnen, 
maar dat daarom de Vlaams-natio-
nale strijd nog met is gewonnen. Zij 
willen niet het verwijt oplopen dat 
voor eeuwen werd gericht tot Hanni
bal, die tot voor de poorten van Ro
me was opgerukt . « veldslagen win
nen kunt ge, Hannihal, maar uw 
orerwinning benutten hunt ge niet ». 
De Volksunie heeft het vijandelijke 
front doorbroken en er een brede bres 
m geslagen : en t De Coninck is op
gerukt tot voor de poorten van Brus
sel » (zo schreef het Laatste Nieuws). 
Maar de Volksunie zal niet op haar 
gewonnen veldslag rusten. Zij zal de 
geslagen bres verbreden en de vijan
delijke scharen om^singelen en op
rollen. Want, we zijn nu wel geen 
splinterpartijtje meer, maar we vil
len meer, veel meer : we willen Je 
meerderheid worden in Vlaanderen f 
En dat weten onze tegenstrevers; en 
daarin ligt hun schrik : zij weten 
dat de grondvesten onder hun voe
ten aan 't afbrokkelen zijn en ze 
doen wanhopige pogingen om daar
aan te verhelpen ! 

UITBREIDING VAN DE KADERS 
De Volksunie dient nu haar houding 
en strijdmetode aan te passen aan 
de nieuwe faze. De eerste faze was 
de strijd om, het bestaan. 
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IRIS 

Aan alia Vlamingen verkoop Ik tegen groothandelsprljzen: 
40 % KORTING OP DE VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 
+ REISKOSTEN TERUGBETAALD. 

Wasmachines, Droogzwierders en 
Huishoudstrifkmachines 

— Eerste Iele* Amail, weerttaat aan alle zuren. 
-,- Vijf iaar waarborg tegen alle konstruktiefouten en 

tegen alle fouten In het gebruikte materiaaL 
— Service rechtttreeh» ven fabriek tai» huize van klant. 

Algemeen vertegenwoordiger : 

Vandomme, Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen 
TEL. 175.08 

Ook op iMi- en feeatdagen rte Mi *ef uw dienck 
IRIS LAAT NOOIT EEN KLANT IN DE STEEK, OOK NIET NA JE WAARBORG. 

J)e tweede faze is die van de verdere 
uitbouw : van splinterpartij tot gro
te partij. 

/Nieuwe mensen maeten ingeschakeld 
worden. En hier moet te geli.jker 
tijd met omzichtigheid en met ruim
heid van gedachte worden te ii erk 
gegaan. 

Met omzichtigheid : bijval trekt aan 
en nieuwe Jerachten melden rich. 

Die nieuwe krachten moeten 
met afgestoten worden,'' doch ze 
moeten niet onmiddellijk tot de lei
ding willen toegelaten worden; ten
zij hun beproefde Vlaams-nationale 
orertuiging reeds langer kon vast
gesteld worden. Maar steeds moeten 
zij, ook als het kandidaten geldt, die 
een persoonlijk succes bij de verkie
zingen behaald hebben, zich onder
werpen aan het hiërarchisch gezag 
van de partij. Het algemene belang 
gaat boven het penoonlijke of het 
lokale. 

Maar ook met rvirndenkendheid. En 
hier bedoel ik degenen, die tot nu toe 
niet in de Volksunie stonden, mis
schien soms tegeii de Volksunie, 
doch die door hun verleden onver
dachte dragers zijn van de Vlaams-
nationale gedachte. 

Van hen scheidde ons niet een kwes
tie van princiepen, enkel een kwes
tie van taktiek en metode. Zij wilden 
hetzelfde als wij voor Vlaanderen, 
maar zij hadden niet het geloof in de 
doelmatigheid en de mogelijkheden 
van «en Vlaamse partij. 

De ouderen onder hen hadden dmt 
geloof verloren in de chaos van de 
na-oorlog; de jongeren hadden dat 
geloof nooit gekend en lieten zich 
lijmen door het slagwoord van de 
t verloren stem ». 

Zeer velen onder hen heiben de ga
ren van het geloof thans gevonden 
en zullen naar de Volksunie willen 
komen. 

Laten wij hen onthalen, zonder 
wrok en zonder vooroordeel. 

En laten vrij ook alle voorbije ve
ten vergeten en uitvagen. 

De Volksunie is nu sterk en wie sterk 
is, kan grootmoedig zijn. 

Zo kunnen we het brede front vor
men van allen, die Vlaams-nationa
list zijn en Jiet « Vlaanderen eerst » 
willen toepasten door federalisme. 
En m,et al die overtuigden aan de 
spit» van slagorde, veroveren wij de 
massa voor onze gedachte en dwingen 
wij zelfbestuur af togt ons volk, dai, 
aldus beveiligd in zijn innerlijke 
gaafheid, zijn Nederlfndse en Eu-
fopese taeiomtt te gemoet kan tre
den. 

i > ^ . . „ , ^ . H. Ballet 
0«d^1lt^tkmeT:^iffev^<forddffeT. 

Reiinond Nanheyssens In de Kamer: 

IS K.G. VOOR TOERISME 

BEVOLKT MET PAPOEA'S 

R etmond Mattheyssens is tussen
beide gekomen in het debat bij de 

hegrotmg van verkeerswezen. Hij 
betoogde dat Sabena onderworpen i» 
aan de taalwet. Deze maatschappij 
bezorgt een openbare dienst, dat 
wordt ook door Sabena niet betwist. 
Welnu uit het verslag van de taal
wet op bestuurszaken blijkt dat der
gelijke maatschappijen aan de taal
wet onderworpen zijn. Bovendien 
blijkt vit een arrest van de Raad v<m 
State dat zelfs een naamloze vennoot
schap belast met een openhare dienst 
de taalwet dient na te leven. Dat 
geldt a fortiori voor Sabena met een 
gemengde economde, waarin de Staat 
de meerderheid viin de aandelen 
heeft. 

Hoewel hieraan niets merk
waardigs Is, mag toch even 
onderstreept worden dat in de 
zg. grote partijen de nieuwe
lingen pas na een over
grote tijd van voorbe
reiding en aanpassing op 
het spreekgestoelte komen. 

Kenschetsend hiervoor is een 
uitspraak van wijlen Jef de 
Schuifeleer die jarenlang 
voorzitter was van de Vlaamse 
vleugel van de C.V.P., en daar
door het politieke gebeuren 
van dicht bij volgde en beïn
vloedde. Toen deze ervaren 
politicus en snedige debater 
senator werd, verklaarde hij 
In een interview : Ik zal een 
jaar mijn mond houden en 
mijn stiel leren. 
Bij ons is de leertijd niet z* 
lang. Onze parlementaire ploeg 
komt reeds stilaan onder 
Stoom. 

De hovdmg va/n Sabena is dus in 
strijd met de wet en in strijd met de 
rechtspraak. Onze verkozene kloeg 
deze houding aan als grove onrecht
vaardigheid ten opzichte ran het 
Nederlandstalig personeel, en een 
krenkende discriminatie ten opzichte 
van de faal van de meerderheid in 
ons land. Hij verwachtte dat de mi
nister de nodige maatregelen zal ne
men om de taalwet te doen toepas
sen. 

Verder betoogde hij dat de lucht-
liaven van Zauenlem een openbare 
dienst IS die het gehele land be
strijkt, en niet mag gelijk gesteld 
worden met de hoofdbesturen. Daar 
deze dienst zich in het Vlaamse land 
bevindt, speelt hier het beginsel van 
de geieestelijke aanwerving. Al de 
personeelsleden moeten hierdoor ver
trouwd zijn met de taal van de streek 
waar zij hun bediening uitoefenen 
dit is rnet het Nederlands. Hij ver
zocht de minister een oud ontwerp 
Dan koninklijk besluit, terug ter 
hand te nemen, en voor Je uitvaardi
ging en toepassing te zorgen. 

Vervolgens kwam spreker op voor 
de rechtmatige belangen van tal van 
opstellers bij de Spooi wegen uit da 
jaren 1947 en 42. Hij vroeg de mi
nister de tarieven te willen mede
delen van het lercoer ran ertsen uit 
de Antwerpse haren naar Wallonië, 
daar die zijn nieuwsgierigheid hady 
Jen opgewekt vegen f hun geheime-
houding. 

Hij kloeg de schandelijke achter
uit stelling aan der Vlamingen bij 
de handelsvertegenwoorJiging der 
spoorwegen in het buitenland. Tot 
staving las hij een lijstje voor, waar
uit bleek dat al deze belangrijke pos
ten in handen van Walen zijn. Zich 
tot de minister wendend vroeg hij 
hieraan onverwijld een einde te 
stellen. 

Hierna stal hij de draak met d* 
blumlers van het Commissariaat ge
neraal voor loerisme. Hij vroeg zich 
hierbij af, of Jeze dienst bevolkt wat 
met Vinmingen of papoea's. AJs over
tuigd federalist kwam hij oj) voor do 
volledige splitsing van Je:e dienst, 
en zijn aanhechting bij het ministe
rie van Kuituur Jat binnenkort toch 
zou volden gesplitst, dat leordt on» 
toch beloofd, zo liet hij er ongelovig 
op voigen. 

Tol slof vroeg hij Je aanleg zon-
Jer verwijl van Je E3, zulk» om eco
nomische redenen en redenen van 
wegvrïligheiJ. 

Hiermee zijn nagenoeg al onze 
parlementairen aan het woord geko
men. 

De tekst van de tus.^enkomtt van 
Senator Roostens brengen wij vol
gende week. 
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i HOOGSTRAAT 15a en 17 
I A N T W E R P E N | 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
I T V. - Wasmachines | 
I Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 
I 10 TOT 20 '/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN 1 
1 OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 1 

i 1 
i Kontant - Krediet § 
i OPEN ALLE DAGEN VAN "> TOT 20 UUR | 
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1 
Schuimrubbermatrassen | 

met I 
Gebreveteerde bedekklntlagen • 
(Brevet -k 529768) ! 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde karkanen 
(Brevet -k 512767) 

.IJJiJilJ.IJ 

Cewatteerde bedspreien 

IIIIIU 
Wollen dekens 

• I I 
Tel. 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT. STUUR ONS EEN KAARTÜ 

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

.STAR: 
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ANTWERPEN 

TYROLERFEEST IN ZAAL «PALADIÜM» 
Kaarten mllen op voorhand aangeoo-

den worden door onz« propagandisten, ot 
«IJn te bekomen tnj het Provinciaal Sekre-
tïönaat Wim Maes, Lantecmhofstraat 38 te 
Borgerhout, tel 39 92 06 

Deelname In de onkosten : 30 P. 

VJW.O. MUZIEKKORPS ANTWERPEN 
Wie helpt ons met het uitbreiden van 

ons muziekkorps ? 
Stort uw penning c^ Postgiro 6912.44 van 

Wim Maes, Lonteemhofstraat 28 te Bor-
gerhoat. Met onze best« dank bij voor
baat. 

V.M.O. KOLPORTAGES 
Wij houden er aan de afdelingen Ede-

gem, Borgerhout «o Zwijndrecht mee te 
delen dat c^ hierna volgende d&ta in hun 
afdelingen kolportage zal plaats hebben 
van V M O Antwerpen. 

Te Edegem op zondag 18 Juni te 9 uur 30 
Te Borgerhout op zondag 35 Juni te 

9 uur 30 
Te Zwljndrecht op zondag 9 Juli te 

9 uui 30. 
Mogen wiJ er op rekenen dat <* al deze 

kolporlages enkele leden der bedoelde af
delingen zouden aanwezig zijn. 

NATIONAAL HULDEBETOON AAN 
WIM JORISSEN 

Op zondag, 2 jali (voormiddag zaïig 
feest) te 10 uur 30 in feestzaal 
« Majestic », Camotstraat 90, Ant
werpen, vindt de traditionele volks 
versradering piaata waar dit Jaar de 
voorstelling lal geschieden van al on 
ie verkozenen voor Kamer, Senaat 
en Provtncie. 

Ti.)deDs dece bijeeDkomüt, die door 
mim tweeduizend leden en nmpati-
santen van de Volksunie sal bijge
woond worden, >al een nationale hnU 
de gebracht worden aan onze alge
mene sekretaris Drs Wim Jorissen. 
Na de feestvergaderfng trekt een 
massale optocht. Iwgeleid door vende
liers, autokaravanen en muziekka
pellen, door de voornaamste straten 
van Antwerpen, 

Het provinciaal komitee Antwerpen 
heeft besloten een prachtige zwartr 
lederen handtas aan te bieden aan 
Wim Jorissen Wie een bijdrage daar
toe wil storten, doet zulks onmiddel-
Ulk door storting op postrekening nr 
Wim Maes, Lanteernliofstrast, 28, 
Borgerheut, 

ANTWERPEN LINKEROEVER 
BURCHT-ZWIJNDRECHT 

Volksvertegenwoordiger R Mattheyssens 
komt naar ons gewest op maandag 12 Ju
n i a.s te 20 uur 30 in de bovenzaal Ttjl, 
Halewijnlaan, 96, Antwerpen L.O 

Het bestuur van onze jonge afdeling re
kent op de a a n w e ^ h e i d van alle leden en 
simpatlsanten uit ons gewest 
DIENSTBETOON 

Hebt TJ reeds een abonnement op het 
weekblad De Volksunie ï 

Hebt U reeds gebruik gemaakt van ons 
sociaal difinstbetocm ? 

Aarzel niet langer en stel U in verbin
ding met het secretariaat : Antwerpse 
steenweg, 300 Burcht, tel. 52 75 95 

BRUSSEL 
VüLKSVtRGADERING 2 JULI 1961 
AÜTOK ABAVAAN 

Om ie tonen dat Brussel Antwerpen 
niet loslaat gelieven alle besitters van een 
personenwagen in te schrijven voor de aa-
tokaravaan, die op zondag 2 juli om 
9 uur 15 stipt achter de KVS (Laken-
s'^raat) vertrekt naar Antwerpen voor on-
ze volksvergadering en voor het zangfeest 
De karavaan volgt de autobaan Brussel-
.Antwerpen, zodat men oo!£ op deze baan 
bil ons kan aansluiten 

Meer tnlichtlr^en «n inschrijvingsfor
mulieren kunnen gevraagd worden aan M. 
VAMDAMME A Uunbiottestxaat 133 Brus
sel 3 (tel. 33 13 30). 

A U T O K A B 
Ook dit Jaar zal een autokar Ingelegd 

WfM^en naar Antwerpen. 
Vertrek nlt Vilvoorde om 8 uar 45 aan 

de Kerk (Heldenplein). 
Halte aan het Liedtsplein (Schaarbeek) 

om 9 uur. 
Vertrek samen met de autolcaravaan 

•cb te r de KVS (Lakenstraat) om 9 uur IS 
BtlOt 

Inschrljvtngen warden aangenomen tot 
B? Juni op volgende adressen : 

Graaf van Egmont, J Van Praetrtraat 
S8 Brussel 

Oilen^legel, Pletinckxstraat S8 Brussel 
Lokaal Waltra, Ardtrtnkaal 2 BrttsscL 
B-avensteinhof, Ntnoofsestecnweg 885 An-

derlecht. 
Van (iea Bonte, Eeldenpleia 29 Vitvooc-

Vandamme, A. Lambiottestraat 1S3 
Schaarbeek 

Van Malderen, Nlnoofsesteenweg 341 An-
derlecht 

Pierret, Bondgenotenlaan 341 Ukkel 
De BerlangipT Courtoi.<5Straat 90 52 Mo

lenbeek 
Thiebaut, R Neybexghlaan 188 Laken 
Leplat, Kerkhoflaan 5 Kraalnem 
Lauwaert, Werkstraat 2 Buizingen 
Prijs (drinkgeld Inbegrepen) : 60 F te 

t>etalen bij inschrijving 
PROPAGANDATOCHTEN 

Voor onze volgende tocht (deze maal 
doorheen het mooie Payottenland) komen 
we samen op zondag 18 juni oen 8 uur 46 
achter de KVS (Lakenstraat) Niemand 
mag ontbreken en ledere nlenwellng is 
welkom. 
LANDDAG — DANKWOORD 

Namens de voorzitter en het komitee 
van de landdag worden de dames, juffrou
wen en vrienden die onbaatzuchtig mee
gewerkt hebben aan de talrijke diensten 
van de landdag (de versterking van de 
irnsrlijke mens Intiegrepen) van harte 
bedankt Zonder hen ware dat reuzewerk 
onmogelijk. Hun bijdrage tot de komende 
overwinning van de federale gedachte Is 
dan ook doorslaggevend 

Nogmaals hartelijk dank en tot volgend 
jaar l 

DENDERMONDE 
Naar het 24ste Vlaams Nationaal Zanfr-

fppst te Antwerpen met autocars Het wordt 
een zingende karavaan In.schrijvlngen en 
inlichtingen bij de volgende personen ' 

Dr Van Boxelaer, Margote, Wichelen; 
De Mey Amede, Moei straat. Weiteren; 
Vandermarliere Pol, Ros Bevaardstraat 

11, Dendermonde; 
Lvasens Wllfrled, Albert 1 straat. Let>be-

ke 
Gebroeders Buggenhout, Ringstraat 29, 

Hamme 

V M O : Op zondag H juni en ïondaf 
f juni kolportage, respektievelljk te Wi
chelen en te Gremberigen De propogan. 
dlsten verzamelen telkens te 9 uur aan de 
kerk 

DEURNE 
ABONTffiMENTENSlAG 

Het bestuur van de afdeling Deerne 
doet een oproep tot alle sympatlsanten om 
deel te nemen aan de werving van abon
nementen In het kader van deze abonne
mentenslag wordt er een steunlonds opge^ 
richt m de schoot van de afdeling om per
sonen welke in de onmogelijkheid verke. 
ren om een abonnement te betalen, een 
abonnement t« berorgen Hiervoor kan 
men storten op P C R 436138 van dhr 
Stflrme. Boekenberglei 134, Deume of een 
briefje van 20 P onder omslag stuiken naar 
hierboven vermeld adies 

DIKSMUIDE 
Flinke vooruitgang in vergelijking met 

vorig jaar Reeds 62 nieuwe leden inge
schreven 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
(2 JULI) 

Twee autocars worden ingelegd Ver
moedelijk nog een derde door het c Joog 
Davidsfonds » 

Inschrijven zo spoedig mogelijk a.u.b 
(niet op het laatste ogenblik) 

GENT'EEKLO 
Op zraidag 2 juli vertrekken we vanuit 

Gent gewoonte getrouw in karavaan naar 
An'werpen. Autobussen worden ingelegd 
uit verschillende gewesten Wie vanuit 
Gent meewll laat zich nu reeds inschrij
ven hetzij bij Guido Dekeyser, Onderber. 
gen 57 of in het lokaal Roeland Vertrek 
8 uur 45, pnjs aufobjsreizigers 55 P. 

Autobezitters laat uw deelname aan de 
karavaan nu reeds weten. 
ZITDAGEN IN HET GENTSE 

GEa*T : iedere vrijdag vanaf 20 uur In 
het lokaal Roeland volksvertegenwoordi
ger Leo Wouters Elke zat««Jag op adr«e 
Krijgslaan 118 van 10 tot 12, eveneens 
volksvertegenwowdlger Leo Wouters. 

NEVBLE : ledere eerste zaterdag vaa 18 
tot 18 uur ten huize van Dr. Wannyn. 

MALDEGEM : iedere 3de zaterdag van 
16 tot 18 uur lokaal Schoowbtirg, volks
vertegenwoordiger Leo Wouters en ge
meenteraadslid Gerard S*onii. 

MERELBEKE • ledere laatste zondag 
van 10 tot 12 uur cafe Kantientje aan het 
station, provtnciCTaadslid * » De Moor. 

AALTEK alle zaterdagen van 14 tot 
17 uur Brugstraat 3, provincieraadslid 
Omer Van de Kerkhove 
VJMO. GENT 

Na de reeks kolportages in Maldegem, 
Oosterzele, Scheldewlndeke, Gentbnigge 
en Ledeberg gaat de volgende tocht op 
zondag 11 juni naar St Amandeberg Ver
zamelen aan de Roeland <»r 9 uur 45. 

GERAAROSBERGEN 
VLAAMSE CLUB 

De nieuw opgerichte Vlaama* club steekt 
van wal met een romantisch dansfeest op 
zaterdag 8 juM, In de Kaivaar te Voorde 

Bij deze gelegenheid zullen niet enkel 
de mooi verlichte tuinen van de Kalvaar 
gebruikt worden, doch eveneens de nlen-
we stijlvolle zaal, een meeeterwerk van de 
Ninoofse architect Victor van Hoorde. 

HAMME 
REIS NAAR BOKRIJK 

Deze zeer geslaagde reis wetrü werkelijk 
een grote propagandatocht 

Het was werkelilk een fijne tocht van 
ons arrondissement Dendermonde in de 
geaelllge sfeer van ons Volksunlevolk 

Onze Volksuniemensen zouden nog der
gelijke uitstappen moeten op touw zetienl 
I^aat U overal zien en propagandeer l 

HANDZAME 
De kolportage van 27 mei }X ilaagde uit

stekend Op een paetr uren werden 60 bla
den verkocht De overblijvende ek.sempla-
ren werden als proefnummers aan de nog 
te bezoeken slmpatlzanten verzonden. 

HASSELT 
Op de arrondi-ssexnentele bestuur.sverga-

dering onder voorzitterschap van lx. Olejn 
Oïiemoni werden regelingen getroffen 'o t 
oprichting van een definitief bestuur Een 
ontwerp voor st«fcaten werd opgesteld 

LEUVEN 
Onze vergadering, zaterdag 27 mei 

lia&rop volksvertegenwoordiger Reim<»d 
MattJieyssens een i^ttlge uiteenzetting 
hield, mogen we wel geslaagd noemen On
ze karavaan echter naar de landdag, werd 
een waar succes We konden on» verheu
gen in een talrijke opkomst 

'8 AvoBds werd m ons lokaal t Oristal » 
een gezellig samenzijn gehouden, da» in de 
^maak viel van groot en kleiö 

Op dinsdag 13 jiHil 1961 te 20 uur — m 
ons gewoon lokaal c Cristal » Parijsstraat 
12 Leuven — wericvergadenng vo<^ alle 
propagandisten 

MERKSEM 
Ontving, zoaLs aangekcmdlgd, onze ploeg 

op Pinksterzondag. Wel waren vele Merk-
semnaren uitgetn>kk«i naar vakantie
oorden wat niet belette dat ook hier de 
3-cijf«r kaap glansrijk wnzeild werd. Bre-
dabaan en de N W.-hoek van de gemeente 
werden wan deur tot deur bewerkt 

NEVELE-DEINZE 
Na de schitterende veridezingsuitslag 

hier t)ehaald wordt ook in dit dlstrikt re-
gelmatig vergaderd, de kontakten In de 
onderscheidene gemeenten vermenlgviü-
digd en verbeterd. Het lezers publiek op 
de Volksunie groeit Bladen en strooibil
jetten worden op tijd en stond en waar 
het moet gebust Het sociaal dienstbetoon 
wordt opgebouwd : menig gevai) werd 
reeds met sncces c^)gelost. 

WANTOESTAND 
De oïverbewoners langs het kanaal van 

Schijdonck vragen zich af wanneer nu ein
delijk komaf wordt gemaakt met het her
stel en onderlioud van de vaartdijken De 
gangpaden leveren gevaar op de schade 
aan taluds is zeer, zeer ernstig : verdere 
mstortingen zijn onvermijdelijk. 

Alle klachten ten spijt hebben ze te 
Brussel geen üjd of... geen geld, Vlamm-
gen moeten maar wachten. 

NIEUWPOORT 
De Werkgroep Nieuwpoort s tar t te op 

25 mei J L en werd onder de leiding van 
dhr Huljghet>aert geplaatst 
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OOSTENDE 
OFBOEF 

AUe Volksunie gezinden uit de gemeen
ten BREDENE (Bad en dorp), STENE 
(Oonterdam en dorp), KLEMSKERKE 
(De Haan en dan>. VLISSEGEM en 
8NAESKERKB, warden dringend verzocht 
zich kenbaar te maken op het sekretariaat 
van de VU-Oostende, Plantenstraat 75 
Telef. 763 28 

De Sekrei4tri8 : Leo VAN DE WEGHE 

OOSTMALLE 
Voor de tweede maal was de V M O 

hier piesent op de Pinksterkermis : verle
den Jaar, heel bescheiden, dit jaar in groot 
ornaat De bijna voltallige muziekkapel 
f Hoii ende Trou. », aangevoerd door Wtai 
Maes himself met al d»» grote en kleine 
tenoren van de V M O Antwerpen en ditto 
Noorderkempen, hield een korte optocht 
door de gemeente en trommelde en blies 
zich een doorgang tot In 't hartje van het 
kermlsvierende bent. 

Ken zaak staat vast : in OxtmaUe is 
het ijs gebroken I Dhr van hooy, die ao 
vriendelijk was, behoudt ons een maande
lijkse rubriek voor In zijn plaatselijk blad, 
waarvoor wij hem hartelijk danken. 

SCHILDE 
WUNE6EM 

Zondag 14 rael betekende een nieuwe 
mijlpaal voor de afdeling en voor de V M O. 
Zondag 28 mei werd Schilde verder stelscL 
matig veroverd Al onze militanten werden 
hiervoor opgetrommeld. 

TIELT 
UKeindelIJk werd een voöedlg dlsfcrlks-

be<*t.uur samengesteld dat over de goede 
gang van zaken zal waken 

Verschillende abonnementen werden 
reeds gemaakt en er sidlcn er zeker aog 
enkele tientallen bijkwne». 

Het dts tnkt Tielt he<»ft wind in de lei-
len. 

KOLPORTAGE 
Op zondag 38 5-«l werd een aerste po

ging gedaan, en 5 man trokken ero^ tilt 
om in de gemernte Ruiselede Kaneffetn en 
Aar.sele de Volksunie aan de man te bren
gen Een dertig tal nummers werden ver
kocht, wat als een eerste aucoea mag be
schouwd word°n. 

TURNHOUT 
Ter gelegenheid van het 34»te Vlaams 

Nationaal Zangfeest in het aportpaleis te 
Antwerpen op 2 Juli e k . warden door de 
p^aa'selijke afdeling autocars ingelegd. 

Vertr»k van de Grote Markt te Turn
hout om 13 inir 

Prijs der verplaats'ng bedraagt 35 F 
In.schrijvingen worden aanvaard op vol

gende adrev«n 
Gewestelijk Sekretar aat . Oude Be»r>ie 

58, Turnhout, tel. 418 79 
P van Evck, Orlmstedestraat 92. Tum-

hODt 
Vlaamse Toeristenbond, Orimstedestraat 

57, Turnhout, tel 418 79 
K Hertogs Kroonstraat 70, Turnhout 
To"gangskaarten kunnen op bovenge

noemde adressen besteld worden tot 25 
Jimi 

SECRET AR1AATNIEUW8 
Alle brieiwisseling dient toegezonden te 

worden aan het ackes V U , Graatakker, 
142, Turnhout Tel. 42105 

Alle uitgaven van de V U alsmede het 
pai-tijb'ad zijn te verkrijgen op het sekre
tar iaat Herentfllae s t raat 23, Tumhofit 
Tel 434 06 

J<Mige, dynamioche elementen kunnen 
steeds een helpende hand toesteken bij 
liet propaganda-werk Wie van de meer 
dan 8 000 VU-kiezers uit het arrondisse
ment wil psn tweede daad stellen in 
dienst van zijn ideaal en van Vlaande
ren •> Zich melden op het sekretariaat alle 
dagen na 18 uur 

IN T VOORUITZICHT 
25 juni : E 3 weg-kietoging 
Alle gemotoriseerde deelnemers gelieven 

zich zo vlug mogelijk op te geven alle ver
dere inlichtingen worden toegezonden 

11 juli : Nationale feestdag van Vlaan
deren, Leeuwevlaggen vanaf 280 F te ver
krijgen op het sekretariaat, tijdig bestel
len I 

ao augustus ' IJzerbedevaart, autoous-
sen woi-den mge'egd, verder» InBchttngen 
WOTden toegezonden. 

DIENSTBETOON Arrondissement Turn
hout 
Volksvertegenwoordiger Heunotui Mat-
theyssens 
ten huize van : Arroodiss voorzitter Jos 
Van Bruggen, Graatakker, 142, Turnhout. 
Tel 42105. 
Dr Jur . Jo Belmans, Drestbaan, 82, Geel. 
Tel. 585.35. 

E3ke vnjdag 's avonds van 8 tot 8 aur 
of op afspraak. 

DONDERDAG 15 juni aanstaande te 8 
uur 's avonds ^Algemene Vergadenng voor 
alle leden en sympatisan'«n van Herentals 
en omstreken in lokaal laevais Water-
voort. 

Zullen tegenwtxjrdlg zijn de provinciale 
vooralier Rudi Van der Paal, het arroo-
dissementsbestuur en provincieraadslid 
Ward Rolu' die ons zal ondertvouden over 
aktuele onderwerpen Tevens zal de ver
dere uitbouw der parG) in dit gewest be
sproken worden en vorming van plaatse
lijk bestuur. 

Iedereen, ook diegene die bij vergetel
heid geen ui^odiglng mocht ontvangen, 
van har te welkom. 

UKKEL 
Zaterdag 18 mei zijn we dan van wal 

gestoken Het voorlopig kantonaal bestuur 
werd verkozen : 

Voorziter : A Vandenbus,sche 
Penningmeester : J. Claes 
Sekretaris : E Pierret. 
Raadsleden : Jansen, Steyaert, Housen. 
Langs deze weg doen wij een oproep tot 

medewerking van de propagandisten uit 
de gemeenten vtm ons kanton * Alsem
berg, Beersel, Drogenbos. Linkebeek, St. 
Genesius-Rode, St Gillis (Brussel), Uk _̂  
kei en Vorst. 

Men stelle Hch in verbinding met Erik 
Pierret, Bondgenotcnstraat, 341, Vorst-
Brussel 6 (tel. 37 3697). 

VEURNE 
De eerste kontaktnemlng tot h<it inrich

ten van de Werkgroep-Veume greep ulaats 
de 27 mei J1 

Stichting van de groep op de aanstaande 
vergadering van 10 Jtml 
KOLPORTAGE 

Zeer Ijelangrijke liolportage te Veurne 
op zaterdag 10 juni De groep Diksmu'de 
dient aangevuld, minstens door 4 kame
raden uit de omgevmg Veurne De gege
ven onderrichtingen stipt naleven a u b 

VORST 
OPROEP 

Vlammgen uit het Brusse^lse steunt on 
ze aktle Wordt lid van de Vlaamse Prtvé-
Klub « Van Dieren heem » Legaal oi>en 
elke zaterdagavond van 1<) uur 30 af 
Bondgenotcnstraat, 309, Vorsl-Brusse' 8, 
(tel 38 47 76) U vindt er • sfpzelllgheid -^ 
kam'n-aadschap 

De lidmaatschap.skaai t wordt U Va\us 
gezonden na storting van 10 F op P C R 
8798 87 van ERIK PIERRET, Bondg< no
tenstraat 341 Vorsf.-BrusseI 6, met ver 
melding t Van Dierenheem » of kan m 
het lokaal zelf bekomen worden. 

WETTEREN 
Voor een goed gevulde zaa' sprak vilTVi 

De Wulf in naam van de kantonale voor
zitter het openingswoord vjoi een in aUe 
opzichten buitengewoon geslaagde verga 
dering Als eerste spreker werd de hee 
T Van Overstraeten aangekondigd. 

Na het optreden van de volksdanf 
groep sprak on7e arrondissementsle der 
vooral de nadruk leggende op aelfbcstuur 

Na een kort doch kunstig interm»>z»^ 
van een vendeller sprak volksverteger 
woordtger Dr Van Leemputt^n. 

Na een kort slotwoord door de ka-KO 
nale voorzitter Debelgen werd overgepaa-
tot een gPTielllg samenzijn 

De vergadering werd Imitep voornoem 
de »prek"T» nog bijgewoond dóór Senator 
Van Dlependale provincie"a^tds"'' Cond-
soa en de sympatieke veeart? Dr 'Vrm'ers 
lijstaanvoerder voor de senaa- van het 
•apton W-iter«n 

HUWELIJK 
Mia Moia en Guido Elsemiaob Van Ko 

nongshof (Schoter») werden op 8-6-61 i-
k' isteüjke echt verbonden 

Op 20 m-ei trad te Borgerhout de Heer 
Hei-man Geuskens In het liirwelllk met 
Mej Irene Van Loep 

Aan de Jonggehuwden onze Itartelijkste 
gelMkwenaen. 

GEBOORTEN 
De V M O Noorderkempen begroet haai 

n-euws.e leden : kleine Frank bij kmd 
Remaat Wllleme ('s Gravenwezel) en Hll-
deke bij kmd Steven Slocse (Schoten; Zo 
wordt nu reeds voor de aflossing gezorgd ' 

BIJ dhr Smet, te Schilde, werd het liefst 
een tweeling • belaas, één van beid«i was 
bestemd om engeltje te worden. Onze kris 
•elljke deelneming 

Té Waterschei schonken ons Hilde (V.-an-
ken> en Bdgard (Reyskens) een flinke Hil-
degard, Oode ter ere en Vlaanderen ten 
bate 

We melden onze lezers het ovcrhjden 
van Mevrouw n e l e n s Truvens irtt Kocse l 

De Volksunie biedt aan de familie haa r 
innig christelijke deelneming aan 

Nauwelijks 47 jear oud overleed te Ber-
chem (Antwerpen) Mevrouw Gaston van 
Uerde Spnngels. Wij be+uigen ons kriste
lijk medeleed aan de reeds zo zwaar ge
troffen familie van Lierde in het nieuwe 
onherstelbaTe leed. dat haa r trof. 

/'S Wil I 

giL>>^^--^^^g> 

ZOEKERTJl 
Pabnek vraagt ernstige en werkzame 

arbeider met enige kennis en ondetboud 
van machmes Woonhuis gratis bil werk. 
Schr. bureel blad nr 25 

Gevraagd goede vloerders voor omge
ving van Bru.ssel Afspreken met Achlel 
Beheers Tel 22 22 23 

Wie helpt vader van 5 minderjange kin
deren aan i)assend dagwerk tJs artvider 
of dergelijk, tn Gent of omliggende Oo-
derdom 39 jaar .aanbod dringend v«-wac6t 
op adres Braekman Lonen tMe«newtg 
2) Gentbmgge 
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GEVANGEN IN RUSLAND 
Op 2 november 1957 verscheen op de voor-

pagina v&n de dtiitse < B U J D Z E I T Ü N O » 
(oplage 2.500.000 ex.) de melding da t er 
zich nog steeds 5 Icrljgsgevangenen van de 
laatste wersldoorlog in het russlsch ge
vangenenkamp 5110/33 te POTMA bevotl-
den Het waren 4 Vlamingen en 1 Neder, 
lander. De volledige westerse pers, ook de 
Belgische, nam dit bericht over. 

Wie waren deze ongelukkigen ? 
DE ROUS Gerard, geboren 12/6/1922; 
DE WOLF G«orges, geboren 9^/12/1924;" 
DE GALAN Jullen, geboren 14/4/1925; 
"WAUTERS Jan B., geboren 1/5/1924. 

Deze 4 landgenoten bevinden zich nog 
steeds In het gevangenenlag^er te P o t m a ' 
nr. 5110/33 

Als n a het bezoek van Kanselier Ade
nauer aan Moskou In oktober 1955 ook 
het gros van de andere gevangenen terug 
naa r hun vaderland mochten, blevea zij 
eenzaam achter. Waarom bleven deze 4 
dan ter plaatse ? Wie zal dat ooit te we
ten komen. Rusland beweert echter enkel 
nog « oorlogsmisdadigers » gevangen te 
houden. Over welke « oorlogsmisda<!igers» 
he t hier gaat, heeft men nog niemand me. 
degedeeld. De Belgische officiële Instan
ties, de enigen die de vrijlating van deee 
ongelukkigen zouden kimnen bekomen, na
men In ieder geval deze nissische verkla
ring zonder meer aan. 

Werd en wordt er dan niets gedaan voor 
deze 4 gevangenen ? Werden en worden 
ïi) voJledig aan hun lot overgelaten ? 

Samen met de families doet het St. 
MAARTENSPONDS, V.Z.W.D., AntweapMi, 
nu reeds sedert Jaren, haar uiterste best 
om de vrijlating van deze ongelukkigen te 
bekomen. Ontelbare brieven werden reeds 
geschreven. Talrijke genadev«-zoeken In 
he t n«derlands, frans, russisch. dulta, 
spaans ongesteld en verstuurd. 

Het Belgische Rode Kruis deelde mede 
da t de Conventies van Oenève niet op de-
Ee gevangenen van toepassing waren, doch 
dat zlJ regelmatig aanvragen voor vrijla
t ing doorgeeft. Het Duitse Rode Kruis 
«orgt nu reeds Jaren voor voedingspakken, 
doch verwijst voor aanvragen tot vrijla
t ing naar de B^gisdUe regering. De Heer 
CamlUe Huysmans antwoordde op onze 
vraag voor bemiddeling dat deze soldaten 
hem weinig .JjeJan* inbeeaemsn ; De Heer 
Huysmans heeft nochtans de reputatie 
een groot humanist te idjn. 

Het Hof verwees steeds alle brieven 
naar het Ministerie van Buitenlandse Za
ken. HetzeUde deed Zijne KonlnkUJke 
Hoogheid Prins Albert, als Voorzitter van 
he t Belgische Rode Kruis. WIJ waarderen 
nog steeds de houding vwi de Heren Kl«. 
booms en R. S<*eyven, die tijdens de W.T. 
(58) te Brussel aan Maarschalk Vorosji-
lov in het russisch opgestelde genadever-
eoeken overhandigden. AHe kontakten met 
buitenlandse diensten of met buitenland
se personaliteiten komen steeds neer op 
he t vsrwllzen naar de Belgische officiële 
diensten, enkel hen is het mogelijk blJ de 
ru.-wische autoriteiten resultaat te beha
len 

Dank zij de aktle van het St. Maartens-
fonds bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken kon bereikt worden dat deze ge
vangenen sedert begin vorig jaar brieven 
haa r hun familie mogen sturen inplaata 
van de traditionele gevangenLskaart. 

Brieven die echter nog steeds maanden 
onderweg blijven. Dank zij on2e aktie ont . 
vangen deze gevangenen nu van de beiU 
gisohe dinlomatieke diensten te Moskou 
Vlaamse dagbladen. 

Wij stellen nu onze hoop op onze nieu
we ministers en zijn er vast vau overtnagd 
d i t indien de Heren Pa,vat en Spaak de 
russische Regering om de vrijlating van 
d^ze gevangen verzoeken dit v e r z o t kan 
Ingewilligd worden. 

Met hoogachticg, 

St. Maartensf«nds. 

D««lf ü, VOLKSUNIE 
Dat is nu de derde maal dat uw land-

dag duizenden mensen naar onze streek 
Brengt en handel en nering doet draaien. 

De dui7enden die in onze streek kwa
men zullen gezien hebben hoe buit.enge. 
woon schoon het daar is. Velen zullen be
sloten hebben al eens meer op een vrije 
namiddag onze mooi dorpjes te bezoeken 
en op onze heuvelen de mooie vergezich
ten komen bewonderen. 

Zoals uw redakteur In zijn reportage te
recht aansUpte. 

Dank zIJ de Volksunie wordt In onze 
streek nieuw toeristisch leven gespoten. 

Maar de Volksunie heeft nog meer ge
daan; dank zij haar werd de aandacht 
gevestigd op het eUendige hopvraa^ tuk , 
waarover andere plaatselijke pollttek«-s 
wel SPRAKEN maar waarvoor zij niets 
bereikten. 

WIJ in Payottenland hebben gezien dat 
de Volksunie aanwezig i«, waar moeilijk, 
heden zijn. Dank U 1 

VX>. - Oooik. 
KAmmentaar : 

Het w werkeUJk bewezen dat de Volks-
unl« de glat is, die gans Vlaanderen in 
beweging aet. Vltuuideren sal. dank zl] 
eoM, bewegen tot er aUes op zijn plaats 
•B In orde Is. 

F.L.N. TE EVIAN 
Uw artikel P.Ii.N. te Evlan » in Volks, 

unie n r 21 van 27 LI. : 

Uit Uw artikel blijkt niet duidelijk welk 
standpunt U Inneemit ten overstaan van 
de Algerijnse Nationalisten. 

Ik meen te weten dat de Vlaamse Bewe. 
gtng vroeger ook sympathlën koesteixle ten 
overstaan van de Ierse Vrijheidsstrijder». 
Dat was goed ea prijzenswaardig. Maar 
mag er in onze gevoelsoverweglng nu een 
verschil twstaan tussen een rechtse Ier en 
een linkse Algerijn ? Het is niet omdat d« 
Ieren vooral katholiek zijn dat hun onaf
hankelijkheidsoorlog rechtvaardiger was 
dan de strijd die de mohamedaanae Alge
rijnen nu al zeven Jaar lang rnoet^ leve-

-ren. In belde gevallen gaat he t om e«n 
gezond volksnatlonallsme. En dait Is de 
hoofdzaak. 

Laat de VOLKSUNIE het maar opnemen 
voor de Algerijnse « rebellen ». 

Dat kan de kansen van de parti j alleen 
maar doen toenemen in de traditionele 
Vlaamse linkse middens. Trouwens, zijn 

, ook wij geen nationalisten ? of zijn wij 
het met ! 

Wat De GauUe en Frankrijk betreffen ! 
wie heeft daar medelijden mee ... 

J.D.F. • Hakendover. 
Kommentaar : " 

Waarschijnlijk leest onze briefschrijver 
nog niet zeer lang ons blad andera zon 
hij enkele maanden geleden als slot van 
een buitenlandse spieg^ die over Algerije 
handelde bunnen lezen hebl)en dat wij het 
als nationalisten opnamen voor en dat ons 
ha r t uitging naar diezelfde Algerijnse Na
tionalisten, die reeds 7 jaar voor de vrij
heid van hun land en volk vechten. 

RECHTS OF LINKS 
Geachte Redactie, 

Na de interessante t Persspiegel » in 
het nr. van 20 mei Jl., waarin een paar 
linkse bladen het hadden over de Volks
unie als rechtsgerlchte part i j , drong zich 
mijns inziens als leidend artikel c^ : c Ia 
de Volksunie een rechtse partij ? >. 

Het heeft me wel zeer aangenaam ver
rast, dat niemand minder dan onze wak
kere Wim JortsBen al zo vlug de zaak in 't 
reine heeft getrokken met zijn artikel 
« Rechts of Links ? » in het daaropvol
gende nummer. 

Eleeds lang zag ik uit naar een soort, 
gelijk basisartikel. Ik kan het volledig on
derschrijven. Rake en schitterende dingen 
komen er in voor, die door zeer veel ge
zonde, d.i. sölidarlstlsche elementen, graag 
zullen gelezen en overwogen worden. Ge
baseerd op zulke stevige en moderne 
grondslagen, moet de Volksunie onvermij. 
delijk in steeds sneller tempo door-bre. 
ken 

Aan alle dolenden van « De Rode Vaan », 
f Links » en andere door de bacil van de 
klas-^enstrijd aangetasten, mijn innig mee
voelen ! 

Mijn pronosliek : als het netelige vraag 
stuk — unitair of federaal — op zijn gun
stigst kan worden opgelost, wordt de Volks
unie, veeleer dan de uitgesproken rechtse, 
d l . reactionnatre, liberale partij , de voor 
ons land zo broodnodige centrumparti j . 

Intussen kan de Volksunie alvast als 
winstpunt worden aangerekend, dat ze, 
meer dan welke andere partij ook, de aan
dacht toespitst op de zeer concrete din
gen van de dag : het staalbedrijf van Zei. 
zate, de autosnelweg Eindhoven-RijseL de 
Antwerpse universiteit, de hopkrci». en... 
er komen er nog. 

R.V. . Antwerpen. 

GEEN GETUIGE 
Geachte Heer Hoofdopsteller. 

Gister is mij het volgende voorgevallen: 

He stond aan het postbureel aan (e 
schuiven, en een oud vrouwtje was aan de 
beurt. 

De postbediende nep de jonge man wel. 
ke juist voor my stond en vroeg hem zijn 
pas te geven en mede te tekenen, want 
zegde hij , het is een goed werk, de oude 
vrouw kwam haar pensioen- halen maar 
kon niet schrijven. 

De Jongen, hij was hoogstens 25 jaar, 
zegde dat hij dit o<* niet kon, en toen 
kwam de postbediende aan mij. Ik moest 
hem bekennen, dat Vlaming zijnde, ik 
door de Staat als incivlek gestraft zijnde, 
ik geen recht had als getuige te tekenen. 

En deze Staat moet gelden geven om 
Egyptische tempels te redden voor de Be
schaving, met hoofdletter B, en onder
ontwikkelde landen geldelijk steunen. 

Als ik mij niet vergis is er bij het be-
z o ^ van Boudewljn aan Parijs o<A ge-
^ r o k e n over de Rechten Vjjoi de Mens, 
welke in België als het hoogste goed aan . 
zien worden. Het is mis.schien daarom 
dat er hier nog 300.000 mensen rondlopen 
zonder Burger- orf PoUtieke rechten. En 
toch blijft 123-Sejcles ongerept. 

Ik moet uwe aandacht voor nog iets a n . 
ders aanhalen : De Ministers en de bla. 
den spreken altijd van 110.000 of zoiets als 
werklozen in ons Land. En iedereen weet 
dat er minstens 300.000 werklozen zijn. Die 
110.000 zijn deze welke in orde zijn met 
de werklozensteun, enz. Maar al die zwart 
gewerkt hebben, en welke niet aanbetaald 
hebben en», die worden nooit medegere-
kend. 

YM. - Antwerpen. 
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ARME VLAAMSE SOCIALISTEN 
De Vlaamae sociaUsten zijn nooit voor. 

•Itetrevend ^ w e e s t op Vlaams gebied. Al
tijd d j n i t ] schoorvoetend gevolgrd. ZIJ 
lieten zelfs veel onrecht grebenren zonder 
te reageren. 

De eenheid met de Waalse socialisten 
moest ten allen prijze bewaard bUjven. 
En die eenheid is hen inderdaad dikwijls 
ook een mggestenn geweest. De tijden zijn 
eehter veranderd en in Vlaanderen is een 
klerikale diktat nor na niet meer moge. 
UJk coah misschien wel houderd jaar ge. 
leden. Hon slaafsheid wordt trouwens niet 
beloond. Nu het in zijn plannen past laat 
Kenard — die zonder twijfel de grote 
massa der VTaalse socialisten achter zich 
heeft — hen zonder meer vaUen. Hij is 
bereid hen te ruilen voor de katolieke kon-
servatieve minderheid in Wallonië. 

Hij bewijst daamee dat de Waalse so
cialisten in de eerste plaats Waal zijn en 
pas daarna socialist of om het even wat 
als dit maar hun WAALS belang dient. 
Ondertussen dromen de Vlaamse socialis
ten nog steeds van arbeiderscenheid over 
d r grenzen heen. Hoe diep zal men ze 
moeten krenken eer hun ogen open graan? 
Waarom klampen zij rich wanhopig vast 
aan de unitaire stnikturen en komen 
daardoor In het gezelschan van de meest 
reactionaire unitaristen. Zll verspelen er 
bovendien hun doorbraakkansen in Vlaan
deren mee De EENDRACHT Aer arbel. 
ders is in dit land verHeslilker dan een 
geforceerde EENHEID. In een federaal 
heringericht België zullen de Vlaamse so
cialisten wellioh* beseffen dat hun eerste 
taak Is het EIGEN volk te helpen. Nu 
offeren zlf ons volk-sbeians- te veel aan 
een eenheidslHusie die slechts andermans 
belangen dient. 

Ook daarom zijn wij, Vlaamse nationa
listen, voorstanders van het federalisme. 

Einkele persstemmen : 

DE GAZET schrijft op 30 mM : 

De Waalse solidariteit Is geen hersen
schim. Marxisten en kaoitallsten gaan er 
OD tijd en stond broederlilk hand in hand. 
En laat de Vlaamse ideaUstJes dan maar 
kwijlen over « de solidaritteit van de ar
beidende klasse », men kan er op rekenen 
dat zij zich toch weer gewllMf zullen la
ten mistiruiken als dweilen. 

Of zou er dan werkelijk toch een om
mekeer komen, dank zij het mes op de 
keel ? We zijn benieuwd. 

DE STANDAARD reageert op 30 mei 
o.m. als volgt op de boodschap van de 
M P W . : 

& is in de Ixxxlschap ot* sprake van 
ekonomische struktuurhervomingen. Hoe 
ziet Renard hier een dialoog ontstaan ? 
HIJ geeft zelf toe dat Vlaanderen niet 
door het socialistisch Ideaal geïnspireerd 
wordt en dus niets voelt voor struktuiur. 
hervormingen met een socialistisch karak
ter. Hoe brengt Renard een volksdemo-
kratisch Wallonië met een dirigistische 
ekonomie te samen tn één staatsverband 
met een Vlaanderen waarin de vrije markt-
ekonomle bloeit ? Indien Renard logisch 
Is. moet hij dan niet veeleer separatist 
zijn en een volledig onafhankelijk Wallo
nië nastreven ? Die bestreving is echter 
niet in een gesprek over federalisme in 
te .schtakelen. 

DE RODf VAAN (2 juni 61) stelt zich 
dezelfde vraag maar konstateert, ander-
rijds dat de Idee van economische struc-
tnurhervormipgm snel veld wint in 
Vlaanderen Ray de Smet schrijft oLm. ; 

Want, zo het zeker niet dezelfde zorgen 
zijn die ons en « De Standaard » bezig 
houden, dan is de vraag van dit blad toch 
pertinent hoe Renard denkt een Vlaan
deren met een kapitalistische ekonomie, en 
een Wallonië met struktuurhervormingen, 
in een staatsveband samen te houden. Het 
is inderdaad wel gemakkelijk de voorstel, 
len van onzg Parti j «t nog te unitadris-
tisch » te noemen zoals dit in « La Wal
lonië » als antwoord op een brief van kd. 
Moulin gebeurde, maar het federalisme 
van de M.P.W. büjft al even vaag als het 
rechts of links of llnksrechtse van Wim 
Jorlssen In de « Volksunie » En nu we-
ten we wel dat niet alles in drie maan
den tijd kan klaar zijn, majw een feit 1», 
dat alles en ledereen er bij te winnen 
lieeft. dat daartoe nu reeds een ernstig» 
inspanning zou worden gedaan. 

Want om op de opmerking van « Die 
Standaard» terug te komen, men mei* the t 
wel spoedig, nietwaar, dat het in de grond 
van de zaak niets oplost, zoals in de op. 
roep van de M.P.W. te verklaren dat de 
Vlamingen meer c^ het krlstelljk ideaal 
zijn gericht en de Walen meer op het so. 
clalistische Men kan in België zo maar 
niet een federalistische gens trekken, 
zonder rekentag te houden met het be
staan van de holdings, die niet eens Bel
gisch zijn ! 

En hiermede bedoelen we dan weer niet, 
dat men zich bij de wil — ot de onwl — 
van de holdings moer neerleggen doch 
wel, dat de strijd voor een gezonde op
lossing van de Vlaams-Waalse verhoudin
gen g;epaard gaat met de strijd tegen de 
holdings. 

SchUdwacht van HET VOLK (31 mei) 
meent dat men de boodschap niet schou
derophalend mag voorbijgaan. HIJ be<!lnit 
zijn artikel als volgt : 

Wat de boodschap der Waalse Voii^s-
beweging betreft .. dat moeten we aan
dachtig onderzoeken .. en in het dieost 
van mijn Vlaams politiek Instinct Is er 
Iets dat mij zegt. dat wij die boodschap 
niet moeten afwllzen. 

Dit arttikel van Schildwacht veront
rustte Osc. De Swaef van VOORTHT 
(.•Wï-ei) die in gedachten de Vlaaiise so
cialisten reeds geruOd ziet voor de Du-
vleusarts van Wallonië. 

Hij schrijft ! 

l iatetn wij geen blad voor de mon' ' ne
men. Uit veel wat in de « Wallonië ^ "n 
In « Combat » verschiint. zou kunnen 
worden afgeleid dat Renard en zijn vol. 
gelingen het er op aanlecrgen de hardden, 
die Wallonië nog met Vlaanderen en Brus. 
sel verenieen, steeds losser te mn^fn. 

Zij schijnen daarbij te streven naar hPt 
vestigen in Wallonië van een soon volVs. 
demooratie naa r het Zuici'='av1.sc>ie voor. 
beeld Zij zourien daartoe bereid kunnen 
gevonden worden Vlaanderen voor+nan 
als een terrein te beschouwen, waar de 
C V P -meerderheid en de chri.sten vaktie-
wpging vrij spel zouden krilsen. 

Naar aanleiding van een boodschan Hie 
Renard zo pas tot het <t Vlaamse Volk » 
meende te moeten richten, schrpof ScbiM. 
wacht in « Het Volk » e=n naar overw*. 
gingen, die de Vlaamse en Brusselse "o. 
claUsten als zeer bedenkelilk ictmnpn >̂«. 
schouwen. Schildwacht meende nameiiik 
in bedoelde Ixxxlschao een verzoek t^ zi(»n 
tot « een samenwerking tussen de Waalse 
sociaUsten der Waalse volksbewp'''ng en 
de christen democraten van de Vlaamse 
t>eweging ». 

E5r wordt daarbij met geen woord ge-
rept over de Vlaamae en d« Bnwseise so
cialisten. 

Za] hun minderwaardigheid gevoel de 
Vlaamse socialisten weMra vertalen tot 
een stel konservatieven ? 

DE WOOROBREKERS 
In DE NIEUWE GIDS (23 mei) heeft 

Geraard Van den Daele een nlldlge brief 
laten publiceren waarin hij 43 Vlaamse 
C.V.P.-ers nog min noch meer van woord
breuk beschuldigt l.v.m. hun Heading bIJ 
de vertronwenstemming in de Kamer. 

Hij zegt o.m. : 

Ik stel vast, dat V een Vlaamse C V P -
gekozene afkeurt omwille van een stem
ming die hij vrijelijk MOC7HT en üi «er 
en geweten MOEST uitbrengen Dat is 
Uw recht. Maar andere bladen k"rinen 
dan even goed het boekV open leggen v \n 
zogezegde Vlaamse C.V.P ma^da'arissen. 
die meestal heimelijk e'k Vlaam? !»ii<j->'ief 
tegenwerken en natuurlijk slaafs de rege. 
ring volgen. 

En verder : 

Wij moeten ons zelf een minimum van 
Vlaamse fierheid opleggen, willen wii voor 
ons zïlf door Walen en Pranssnrei'enHfn 
respect afdwingen. Zij moeben goed aan
voelen, dat wij geen volk van aditinc <»n. 
van knechten, van vertalers voor on '* 
voogden willen zijn. 

Dat is de diepste grond van miln ver
zet. Ik vraag aan Uw lezers : Wie verdient 
er op dat stuk een blaam ? Hil d'e n •<»-
ze houding alleen stond of de anderen, die 
hem alleen hebben « laten » s*aan ? 
En dit met de SCHEIFTELIJKF Ke'oMe 
van 43 collega's, die mij zouden s'eunen ! 

Ten slotte : 

Ik eerbiedig de houding van mijn col. 
lega's, die er een andere mening oo -na
houden, alhoewel ik er natuurliik <.D<itig 
om ben, dat er 43 tegenover mit hnn 
woord hebben gebroken. Tot daar Maar 
het minste, da t ik toch van hen ma e ver
wachten, dat is respect voor mijn hou
ding. 

Tot daar Geraard die daarmee nabuur 
lijk erg tegen de schenen va» de f>il»-> «en 
C.V.P.-bende heeft geschopt We «ijn l>e-
nienwd hoe se hem dat betaald zuDea 
zetten. 

Ondertussen hebben wij gemeende be
wondering voor Van den Daele — hi ' » 
een dappere kerel. Maar vroeg of 'a.it 
krijgen ie hem toch. Hij Is te EKRf.l.TK 
Vlaamsgesüid en dat past niet In de -«nl 
talre C.VJP. 

P.M. 

Deskundige reitauratle van oude beelden 

MAURITS DE MARTELAERE 
Beeldhouwer • Houtsnl]der 

B. TIBBAUTSTRAAT 16, OVERMERE (O.Vt.) 
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Bouw men ons de droom van uw ievan I 
Een heerliik landhuis In een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

— onze prijzen buiten konkurrentia 
— een zeer degelijke konstruktle 
— snelle en perfekte afwerking 

— een liarmonisch geheel. 

scherm 
Paaijs leek zaterdagavond de aantrek

kelijkheid van Pucinnl's TOSCA te willen 
pareren met twee dames van eigen Fran
se bodem. Maar omdat de ontmoetmg met 
Danielle Darieux zeker gmg verdrinken In 
de frazen en verbleken door oppervlak-
kigheid, en omdatt we in geen gevul « La 
Dame de Monsereau » van Alexandre Du
mas In het hart dragen, hebben we dan 
toch maar afgestemd op bet Staatsteater 
te Stuttgart. " -T":T'';:.ka.f 

Voor alle inlichtingen : 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEL. 33 85 65 

Desgewenst bezoeken wij U graag thuis. 

Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 

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

LANDELIJK KONGRES V.O.S. 
Op zondag, 28 mei Jl. hielden de Vlaam. 

se Oudstrijders bun landelijk kongres te 
Antwerpen. 

De kongressisten werden welkom gehe. 
ten door dlir. Goeyens, wji. voorzitter, 
waaima het fmancieel verslag 1960 goed^ 
gekeurd werd. 

Dhr. Van iVtierlo verstrekte de nodige 
toelichtingen over de stoffelijke belangen 
der oudstrijders 14-18 en 40-45 en gaf le
zing van de besluiten ter zake. 

De kongresrede werd gehouden door dhr. 
Dekeysar. In zijn gloedvolle uiteenzetting 
belichtte hij het verleden van V.O.S en 
öe jarenlange strijd voor Vlaanderens ont. 
voogdmg en voor de wereldvrede. 

Ook de toekomst werd onder ogen ge
nomen en spreker deed een warme op
roep tot de jongeren van 40-45 en tot de 
oud-soldaten om de idealen van V.O.S. 
verdei- uit te dragen en te verwezenlijken. 

Spreker besloot met nadruk te leggen 
op de noodzakelijke eendracht die tofcdft 
overwinning zal leiden. •"' <wiift^'^-^ 

De Waalse haan 
kraair... 
in Vlaanderen 
Voor de bewuste, en strijdende Vla
mingen, eigenlijk een verheugend 
feit. Die boodschap aan het Vlaam
se volk van de Waalse \'olksbeweging 
zal spoedig een waardig en afdoend 
uitwoord moeten krijgen. 

De Waalse volksbeweging, onder lei
ding van André Renard schijnt een 
vlugge en sterke opgang te beleven. 
In tegenstelling met de Vlaamse 
volksl>ewcging, die eerder moeizaam 
in beweging kwam en haar aanhang 
vond in de meer beperkte kring der 
Vlaamse kuUuurverenigingen en 
strijdende organismen, trekt de 
Waalse volksbeweging, dlrekt de gro
te lagen der arbeidersbevolking aari' 

Zo zal de federalistische gedachte 
in Wallonië spoedig gemeen goed ge
worden zijn van de meerderheid van 
het Waalse vo'k Die meerderheid zal 
haar uitdrukking vinden in de Waal 
se parlemPntaire vertegenwoordiger? 
van de volgende legislaturen, en we 
mogen dus veronderstellen dat zeer 
spoedig in het Be'gisch parlement de 
staatshervorming aan de orde zal 
worden gesteld. 

Zolang, de Belgische Staat, het eko-
nomisch, sociaal, kultureel en ad
ministratief overwicht van Wallonië 
ten koste van Vlaanderen instand 
hield en bevorderde, zo lang slui
merde het Waalse nationaliane of 
liever, het had geen redenen om 
zich te verweren, het werd meer 
dan voldaan. 
Nn, langzaam aan, de Vlaamse be
wustwording doorbreekt, en Vlaan
deren krachtiger zijn levenswil be. 
gint te tonen, nu eindelijk een 
schuchter begin gemaakt wordt, met 
de erkenning der levensrechten van 
het Vlaamse volk; nu door het ver. 
kwijnen van de kolennijverheid In 
Wallonië, in de verre verte het eko-
nomisch overwicht van Wallonië 
dreigt te verdwijnen, nu richt dit 
Waals nationalisme zijn hoofd op, 
om aan de Belgische Staat zijn ei
sen te stellen. 
Zij willen hun bevoorrechte positie 
ten allen prljze handhaven, van daar 
hun verzet tegen de inrichting van 
staalbedrijven in Vlaanderen, alvo
rens zii de zekerheid hebijen, dat de 
ekonomischp toekomst van Wallonife 
veilig gesteld is. 

Eerst Wallonië, dan pas mag aan in
dustrialisering van Vlaanderen wor
den gedacht. 

Vlaanderen heeft 130 jaar moeten 
wachten. Onze arbeiders zijn het wel 
gewoon, minder te verdienen, en 
lange reizen te moeten maken naar 
hun werkplaatsen. 
Het enig antwoord, dat gang Vlaan 
deren op de Waalse boodschap heeft 
te geven, Is het volgende : 
Wij zijn akkoord voor een federaal 
contract, hoe vlugger hoe liever, maar 
in oprichting eisen wij met de voUe. 
dige gelllkhetd. op eUc gebied van het 
staats- en maatschappelijk leven, 
d.wj^ dat de Vlaamse achterstand 
overal wordt ingelopen, om in de 
nabUe toekomst, tot een rechtvair-
dlge verdeitag van het Vlaams en 
Waals patrimonium te kunnen over. 
gaan, dit sluit in dat wij van nu af 
geen enkele toegeving meer zullen 
dulden oo geliik welk gebied. 
Laat ons bopen dat het hanenge-

kraai gans Vlaanderen wekt. 
Dr. Leo Woat«^ 

Het percentage snol>isme 'ta der p<^}ulari-
teit van een prima donma is moeilijk te 
becijferen, en m het geval van Maria 
Gallas moet dat aelfs heel wat zijn. Toch 
was het minutenlang applaus, dat Renata 
Tebaldi na het slotakkoord ettehjke ke
ren terug op het podiiun riep, mede de 
vrucht van een goed voorgedragen en 
mooi genuanceerde titelrol. Haar mede
werking redde txouwens de hele voorstel
ling. Want met Sardou's gegeven en Pucin
nl's muaiek is de opera eigenlijk een ka-
tastrofe met eerbiedwaardige afmetingen. 
Wat het werk achter de kamera's Isetreft, 
het zou een klein kunstje zijn om ons 
daarover vrolijk te maken Maar we wil
len graag aannemen dat een schouwburg 
geen studio Is, en we stappen hier dus 
stilzwijgend overheen. 

Waar we echter niet stilzwijgend over
heen stappen is de zeer hoofse manier 
waarop de heren van de Süddeutscher 
Rundfunk er in geslaagd zijn het bestaan 
van Nederlanders te negeren. En we zijn 
zelfs zo vermetel te veronderstellen, dat 
men op het Flagey-plein reeds het nodige 
heeft gedaan om de Duitsers aan het ver. 
stand te brengen dat er op het grond
gebied van het vroegere Koninkrijk der 
Nederlanden nog altijd 16 miljoen men
sen wonen, die een andere taal spreken 
dan het Duits of het Frans. We verwach
ten dus bij een volgende gelegenheid niet 
alleen een Duitse en een Franse tussen-
tekst, maar eveneens een Nederlandse. En 
nog wel in een zeer vlekkeloos Nederlands! 

Kaderdag re 
Edelare-
Oudenaerde 

Zaterdag 27 mei vergaderde het 
Kader der Oost-Vlaamse Volksunie 
te Edelare om zich over de aan
passing te bezinnen en om de bazis 
te leggen voor een efficiënte, tech
nisch uitgeruste organisatorische 
struktuur. 

Het voorbereidend werk voor deze 
kaderdag werd in de eerste plaats 
geleverd door het provinciaal be
stuur, door diverse bestuursleden uit 
het arr. Gent en door de Sociaal-
Ëkonomische Werkgroep. Het rezul-
taat was een werkvergadering die 
waarlijk een model in haar soort 
mag worden genoemd. 

De referaten van dhrn ir. Deroo, 
prov. voorz., P. Martens, J. Sleurs, 
P. Dewispelaere, De Pestel en Wim 
Jorissen, nat . secr., waren van een 
zeldzaam hoog gehalte en gaven 
aanleiding tot zeer vruchbare be
sprekingen. Uit de verslagen van de 
verschillende arrondissementele af
gevaardigden bleek dat ook na de 
verkiezingen reeds hard werd ge
werkt en dat de partij in heel de 
provincie beschikt over een stevige 
onderbouw. Geestdriftig besloot de 
vergadering, de gestelde objektieven 
integraal binnen de gegeven termijn 
te verwezenlijken. 

In zijn slotrede onderstreepte 
volksvertegenwoordiger dr Wouters 
de noodzaaJc om vooral gedurende de 
volgende maanden waakzaam en 
aktief te blijven. 

Het is wellicht niet overbodig er 
op te wijzen dat andere provincies 
met vrucht de Gentse werkgroepen 
kunnen raadplegen voor het inrich
ten van dergelijke kaderdagen In 
hun streek. Het werk dat hier door 
enkele mensen werd gepresteerd is 
werkelijk uniek te noemen. 

De groep rond dr Leo Wouters en 
Ir. G. Deroo heeft aan het Oost-
Vlaams nationalisme met deze ka
derdag een onschatbare dienst be
wezen. De vruchten er van zullen 
stellig niet uitblijven. 

Terwijl de ki-uitdamp van de geweer, 
sa'vo's uit « Bonanza » nog tussen de rots
wanden hing, werden we maandagavond 
op het mooisite vrtJsheidsbo?k uit het Ou
de Testament : « JOB » vergast. We zijn 
niet zeer vertrouwd met de problematiek 
van de moderns teologie, en onze bijbel
kennis is evenmin zeer uitgebreid, maar 
toch durven we het aan een woord van 
lof neer te schrijven ovpr dit progi-amma, 
dat de naamtekening droeg van Kan. Van 
tyen Bijsa^e, profet^^^aan d« teuven.se 
uniye<rslfeK.- "« -,. - , 

Het is tot onz3 grote vreugde niet het 
devoot en eeuw?n-volgchouden knoelwerk 
geworden waarbij nog nooitt iemand baat 
beeft-, gevonden. Dat de oude taboe's, die 
zoveel kwaad hsbben gesticht en verant
woordelijk zijn voa- heel wat onnodige 
zieLskoiiflikten. nu stteen na steen en 
vesting na ve.sting worden afgebroken is 
hierom toe te Juichen, omdat het de echte 
levenswaarden van de kerkleer niet lan-
ger laat kapotgaan onder een even hipo-
kriete als kleurloze vrownheid. Dit blad is 
natuurlijk geen prop^tanda-orgaan voor 
meer levensechtheid In de teologie en 
meer oprechtheid in de bijbelstudie, maar 
de niet-katolieke lezers zuren verdraag
zaam genoeg zijn om dit voor een kato-
liek zo verheugend feit even m de bloe
metjes te laten zetten. 

.'ils kijk- en luisterspel kunnen we voor 
de ultzendmg ook heel wat goede punten 
noteren. Zo had de bijbelse figuur Job 
In dit « existentieel spel over de zm van 
het lijden » ook niensehjke kleur behou
den, wat door het overtuigend spel van 
de akteurs nog meer In het licht werd 
gezet De nieuwe vertalmg van de oor
spronkelijke teksten eerbiedigde de sober, 
heid van het boek Job, maar we hadden 
toch graag meer literau-e zeggmgsvorm ge-
ïlcn. 

We hebijen nog eens een uitzending ge
kregen, dl" zonder minder mooi beeldspel 
te zijn oc* een beetje verstandelijke ver
mogens bij de kijkers V€>ronderstelde We 
worden op dit s-ult anders niet verwend 
door de Vlaamse TV I 

Vandaag krijgen we « Jazz op zolder ». 
Het is de zolde;- van het Hessenhuis, dat 
vreten we jeeds. Wat de rest betreft, we 
durven hopen oat het werkelijk jazz zal 
Mjn, en geen doodgewone amuzementsmu-
ziek met stijl-preteatJes. 

Zondag gaan we dan horen wat de 
Scnelde-muze onze dichters en zangers zoal 
In heil oor pleegt te fluisteren Het pro
gramma heet « Laat ons, liefste, samen 
varen » en brenfft ons lichte liedjes over 
onze nationale stroom, „We zijn daai toch 
niet heel gerust in, want wat hier door 
de platenfirma's op de markt w«rdt ^ -
bracht ie- trtet a«;l}d een ijewljs van onze 
goede smaak. Walt and see... 

Wie van Western houdt — wie houdt 
daar niet' een beetje van — en daaren
boven twee ^u^ .o^ het gezidit van Vero-
nika Lake wil krijgen, die noteert voor 
maandag c Ramrod ». 

Het € Kabaret Tierellantajn«i », met 
Noord-Nederlandse kleinkunstenaars MI 
voor donderdag geprogramme^^, zal ze. 
her h«ei. wat belangstelling ta-sjgen. Ms 
het niet te zeer op zijn c Hollands » ge
beurt kan bet •0(dt.''werk^ijfc interessant 
worden. 

-. '' * «»?!•©! - ^ n * 

Rerrospeklieve 
Alben SERVAES re Bru^ot» 

KANTTEKENINGEN 
Bil EEN NAKENDE 

TENTOONSTELLING 

Het is een traditie geworden 
dat Brug-ge elk jaar een aparte 
plaats inneemt in de Belgische 
tentoonstellingscyklus. Herin
neren we maar even aan de 
« Vlaamse kunst in Spaans be
zit » en aan de zeer suksesrijke 
tentoonstelling van vorig jaar 
de Vlaamse Primitieven. 

Dit jaar evenwel zal het voor 
ons, Vlamingen werkeBjk een 
hoogtepunt zijn vermrts de 
stad Brugge er niet is voor te
ruggeschrokken om een volle
dig overzichtelijke tentoonstel
ling van het werk van de 
grootste levende Vlaamse kun
stenaar Albert Servaes in te 
richten. 

Zoals men weet leeft de S5-]ariye kun
stenaar nog steeds in ballingschap in 
Zwitserland, dit hoofdzakelijk ten gevol
ge van de kortzichtigheid en het klein-
zielig gedoe van een bende heerschapjes 
die zichzelf veel belangrijker achten dan 
de grote internationale faam die de kun
stenaar verworven heeft. 

De grote relrospektieve die enkele weken 
terug te Luzerti gewijd werd aan njn 
werk heeft hem de officieele erkenning 
van hel kunslnünnend Europa gegeven. 
Ze bevestigde de grote kracht, de oor
spronkelijkheid en de diepe zin van zijn 
werk. Bij deze gelegenheid werd hetu ook 
de grote gouden medaille die hij vorig 
jaar op de internationale biënnale der 
religieuze kunt( te '<nt:biirg icon, tijdens 

een plechtige zitting verleend. Vele hon
derden personen jmcliten de grijze schil
der langdurig toe. Maar ook daar kregeri 
we nog een smaakje van de grote ver
lichte geesten uit Brussel. Terwijl ci op 
de lijst van het beschermkomiiec der 
tentoonstelling de namen van twee 
Vlaamse ministers stonden werd het de 
ambassadeur van België officieel i > rbo-
den op de plechtigheid aanwezig te zijn.-
In elk ander land zijn dergelijke zaken 
eenvoudig ondenkbaar, alleen hier be
staat zo iets... 

We drukken er nogmaals op dal de 
stad Brugge niet genoeg kan gelukgetvenst 
worden, niet alleen omdat men hier zal 
in staat zijn om het werk van de grote 
ekspressionist beter te leren kennen maar 
ook omdat ze vierkant hun hakken hebben 
gevaagd aan de miezerige heerschapjes die 
menen de kunst in pacht te hebben. De 
tentoonstelling omvat werken ait de lijd 
van St-Martens Latem, dan tekeningen 
en schilderijen uit private verzamelingen 
van België en Nederland, en waar.tcliijn-
lijk ook een gedeelte van zijn veelbespro
ken kruisweg. Vanzelfsprekend zullen ook 
zijn werken die Mj de laatste 15 jaar in 
Zwitserland schiep te bezichtigen zijn. 

We beschouwen het als een pliclit van 
elke Vlaming om alles in het werk te 
stellen opdat deze tentoonstelling een suk-
ses zonder voorgaande zou worden. Dit 
ware het klinkendste antwoord dat het 
kuliuurminnend Vlaanderen aan de 
waakzame resistentialistjes uit Brusstl 
zou kunnen geven. 

Ten gepaste tijde komen we uitvoeiiijer, 
op deze 'lentóonjftellihi/i^ die in juli a.s^ 
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Maandblad onder leiding van 

Karel DILLEN 
de VOORPOST van het nationalisme 

in Vlaanderen. 

het VORMINGSBLAD, waarvoor 

geen probleem taboe is. 

Ondergetekende, 

wonend© 

— verlangt GRATIS 3-maandabonne-
ment 

— neemt )aarabonnement (100 F) op 
Dietstand-Europa. 

(ongewenst schrappen, a.u.b.) 

Ingevuld strook|e opsturen naar : 

B O E K H A N D E L V A N BOCHOUT-LOCIER, 
Jordaenskaai 3, Antwerpen '**̂ "- ẑ.'s.s? 

fimmttmmmimmmmmimtmmÊHmimmmmmmmmtm» 

WIE DICHT MEE ? 
Ere wte ere toekomt : dhr K. (vit Rusland) heeft er voor gesorgd dat 

altans de gUndach van Jacky niet Is bevroren. Hij heeft dit schitterend re
sultaat op de Wcense top bereikt door een lialf uur lang te putten uit wat 
men In Leningrad en elders gemeenlijk « kraskis n noemt. 

<de top betreft, daarover sijn de menin-Wat het politiek rexnltMa 
gen meer dan verdeeld. . -. 

WeUicht heeft dhr C.W. te I/ede (die de Pocket wint) wel gelijk met sijn 
pessimistische kijk op de dingen : 

De glimlach der K'g kan bevriezen 
door Wenen als topstad te kiezen, 
want waar moet dat been 
met al dat ge-Ween 7 
Wdlicht van klaver naar biezm t 

Andere bijna-treffers waren : 

— dhr .\.T. te Hasselt t « tussen dipl<»natieke valiezen ». 

— dhr B.R. te Lier : (( geen nood : 't zijn WIJ maar die verlle7^n ! ». 

In de Tweekerkenstraat (waar nochtans maar één paus buist) waalt — 
naar het heet — een nieuwe wind. We hebben er even de neus in gestoken 
en bevonden ; 

Een groottaandelaar in saucissen 
zal in de C.VJ*. thans beslissen. 
Pirf, vecht voor uw korst 
but beware for the worst 

Zoals steeds een Heideland-pocfcet voor de beste vijfde versregel. Opfos 
singen voor donderdag a.s. p/a de redaktie aan 

uw dienstwillige Emest. 

^ ^^iifciÉte«Ti«„ « » , 3 £ v ^ . « £ - « ? • 
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ACHT VUAMSE SOIDATEH DOOR OMS 
:„kele onzer mooie ets modern. 

U/ELVAARTWmiCEtS 

iciKsa:»?-». 

N I E T V E R G E T E 

Welvaar 
11 Limb 

ÉHMNP 

("van onze redofcteur) 
I 

S edert IS januari zitten acht Vlaamse soldaten van het Belgisch leger gevangen te 
Slanleyslad. Dat schreef V.T.B.-voorzitter van Oventraeten in zijn jongste nummer 

van « De Toerist ». Wanneer vernemen we eens meer over wat de regering doet voor 
hun invrijheidstelling? zo luidt de vraag die hij zich hierbij stelde. Hiermee is in de 
grote Vlaamse weekbladen een kampanje begonnen temeer daar foto's vrijkwamen over 
de in gevangenschap levende Vlaamse soldaten. Wat de regering betreft, die door haar 
misdadig stilzwijgen en nalatigheid schuldig is, die zullen wij het vuur aan de schenen 
leggen door een aktie die wij « Operatie Munganga Mandefo » hebben genoemd, 

Te \cerpelt in Limburg is een schandaal aan hel licht gekomen tiaar aanleiding van 
hel ontslag van een drietal verkopers der plaatselijke Welvaartbakkerij. Dat ontslag 
gebeurde tijdens de week van Pinksteren en volgde op andere ontslagen die reeds 
voordien plaatshadden. Natuurlijk heeft men hiervan in de « weldenkende » per» 
niels kunnen lezen want de sindikalisten van het A.C.V. en de Welvaart die samen in 
de haas zitten verzwijgen angstvallig het bestaan van rotte plekken in hun organizatie» 
die er enkel op gericht zijn zo veel mogelijk te verdienen op kap van de arbeiders. 
Dal zal trouwens duidelijk blijken uit de reportages die vanaf volgende week op deze 
plaals zullen verschijnen. Wij zullen waar het moet het onrecht, Vlaamse arbeiders 
aangedaan aan de kaak stellen I 

Zoals onze lezers weten is de Wel-
vaart-trust een enorme onderne
ming die afhangt van de Kristelijke 
sindikaten en waar bijgevolg de bon
zen van het A.CV.. de grote rol spe
len. Het A.C.V. dat er anders vlug bij 
is om de splinter te zien in het oog 
van anderen en dat er tussen haak
jes niet voor terugdeinst om 
in haar bladen de meest walgelij
ke en leugenachtige taal t.o.v. onze 
partij af te drukken. «Indien in 
eender welk bedrijf, dat niet onder 
haar kontrole staat, dergelijke toe
standen moesten bestaan, die thans 
in de Welva? i'tkerij te Neerpelt 
heersen, dar i dat A.C.V. reeds 
lang de stakln:; uitgeroepen hebben 
en moord en brand geschreeuwd» 
aldus schreef ons een lezer. 

90 UREN WERKEN 45 BETAALD. 
In de Welvaartbakkerij te Neerpelt 
werken bakkers en verkopers. De 
verkopers worden aangeworven on
der voorwaarde 45 uur per wefek te 

' , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
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Alg«m««n êg«nt voor Baigi* : 
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Opg*pi*t voor namaak DORT I 

H«t Wint Paard 
WANDEIINOENSTRAAT, 1 4 

H LEUVEN 

Pataand an aanganaam lokaal 
vo«r vargaderingan an klubi. 

Basta drankan 
tagan matlga prlfian 

• • • 

moeten werken. Geen enkele van 
deze ongeveer 10 verkopers werkt 
echter 45 uren maar minstens ge
middeld 70 tot 90 uur per week. Bij 
gelegenheid van feestdagen, ker
missen enz... gebeurt het zelfs meer
maals dat zij het rekord cijfer van 
100 werkuren bereiken terwijl ook 
dikwijls 's zondags dienst moet ge
daan worden. Het schandaal zit hem 
nu hierin dat zij maar voor 45 uur 
betaald worden en voor de rest naar 
hun duiten kunnen fluiten. Op deze 
wijze heerst er bij de Welvaart een 
toestand van voor vijftig jaar, toe
stand die vroeger oorzaak is ge
weest van het ontstaan der sindika
ten. Niet alleen broodrooft deze kris
telijke organisatie door haar wer
king de middenstanders die zij met 
hun trust en hun machtige barnum-
reklame het gras voor de voeten 
wegmaaien, maar zij buit haar ar
beiders ook nog op de meest schan
delijke wijze uit terwijl het A.C.V. 
overal elders de vijfdagenweek gaat 
prediken. Begrijpelijkerwijze moeten 
de getroffen arbeiders bij die sin
dikalisten niet gaan aankloppen. 
Hierover zullen wij ü echter volgen
de week meer brengen. 

S.D.L. 
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i AAN ONZE 
I HALFJAARLIJKSE 
i ABONNEES 

1 • 
a In de loop van volgende week 
l a l de postbode de kwijting 
foor de hernieuwing van de 
^alfjaarabonnees aanbieden. 
Slogen we onze lezers verzoe-
Ëen hun voorzorgen te nemen 
l a a r de kwijting slechts een-
Siaal aangeboden wordt, 
i Terzelfdertijd zal het abon
nementsgeld (100 F) aange
boden worden aan een paar 
ponderd proefabonnees, waar-
fan het blad tot nog toe be-
laald werd door vrienden of 
simpatisanten. Wij durven ho-
9en dat ook zij het blad zul-
fen betalen en zich zo bij ons 
| lug aangroeiend lezerspubliek 
lullen voegen, 
i Bij voorbaat dank 
s * 
= * * 

. Bet abonnementsgeld voor ons 
i l a d tot het einde van het 
faar bedraagt van nu af aan 
i 100 F. 
iïllMinillllllMIHIIMIIIIIIMMillllHMIIHIIIIIHIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.-

ACHT VLAMINGEN. 

Zoals men weet zijn de acht solda
ten die in de centrale gevangenis te 
Stanleystad in de Oostprovincie zijn 
opgesloten, allemaal Vlamingen. Zij 
zijn afkomstig uit de provincies 
Oost en West Vlaanderen en Antwer
pen. De omstandigheden waarin zij 
werden aangehoudfn en hun lot 
daarna bleef lange tijd in het duis
ter. Volgens een franstalig weekblad 
werden die jongens zeer erg mis
handeld en liep hun leven ten tijde 
van de dood van Loemoemba, groot 
gevaar. Hun toestand is echter 
sindsdien gelukkig verbeterd. Dat 
kwam vooral doordat zij niet in een 
militaire gevangenis werden opge
sloten maar overgebracht werden 
naar een burgerlijke gevangenis. 
Alhoewel hun cel niet zeer konfor-

J tabel is ingericht verkeren deze ge-
I vangen soldaten toch in goede ge-
I zondheid en dat mag dan al een 
| ( z i j het ook schrale) troost zijn 
| voor de families, die wij dezer da-
I gen een bezoekje gingen brengen. 
I Hierover zullen wij echter volgende 
iweek meer weten te vertellen. 

ONVERWACHT AANGEHOUDEN. 

De meeste lezers zullen het verhaal 
van de aanhouding der soldaten 
reeds gelezen hebben maar doordat 
de gebeurtenissen reeds meer dan 
vier maanden achter de rug liggen 
willen wij ze hier even in het kort 
in herinnering brengen. Zij vertrok
ken op 11 januari uit Zaventem en 
moesten reeds twee dagen nadien 
hetzij op 13 januari een verken
ningstocht gaan doen. Volgens de 
uitleg van de legeroverheid werden 
de soldaten door een Belgische lui
tenant bevolen zich naar een mili
tair kamp, dat op 12 kilometer van 
de landingsplaats — het vliegveld 
van Usumbura — gelegen was, te 
begeven. Zonder wapens en zonder 
kaart moesten zij zelf hun weg zoe
ken in een gebied dat ten slotte 
dicht bij de grens en bijaldien in 
een gevaarlijke zone moet gelegen 
hebben. Ons komt het daarom zeer 
vreemd voor dat deze soldaten niet 
begeleid werden of door ervaren 
mensen naar hun plaats van be
stemming gebracht. Nadat hun 
vrachtwagen enkele kilometers had 
afgelegd werden zij opgehouden 

door Kongolese soldaten die hen 
in werkelijkheid over de grens naar 
Kivu moeten geleid hebben, althans 
volgens de versie van Belgische per
sonaliteiten. In de Oost-provincie 
werden onze soldaten alles behalve 
zachtaardig ontvangen vermits men 
dacht te doen te hebben met Bel
gische para-kommando's die een 
inval deden in dat gebied. Zo ge
raakten zij in de gevangenis ondanks 
het feit dat gezien zij geen wapens 
of munitie bijhadden (althans vol
gens officiële gegevens) zij hele
maal niet met kwade bedoelingen in 
de Oost-provincie waren gekomen. 
Sindsdien hebben deze acht Vlaam
se soldaten reeds vijf maanden 
doorgebracht in gevangenschap. Stil
aan is er over hen niet meer gespro
ken geworden. Zij zijn geraakt tot 
wat men zou kunnen noemen de 
vergeten sektie. Vergeten door het 
publiek dat de aandacht op andere 
dingen heeft gezet, vergeten door de 
regering die zich niet zeer bekom
mert om het lot van Vlamingen in 
het algemeen, vergeten ook door de 
U.N.0. die in Kongo andere katten 
te geselen heeft. Niet vergeten ech
ter door vader, moeder, vrouw en 
andere familie-leden die geen rust 
zullen kennen voor hun jongen te
rug naar huis kan keren. Niet ver
geten ook door de Volksunie, die een 
aktie begint om Tien terug in vrij
heid te doen stellen. 

S.D.L. 

degelijkheid 
vertrouwen 
dienstvaardigheid 

makelaarskantoor voor verzekeringen 
en hypoteken 

200, groenstraat, aalst, tel. 053-270.78 

GEKNOEI IN CICHOREI BEDRIIF 
De cichoreiteelt Is een volledig Vlaamse teelt. Zij wotdt beoefend In d« 

sltreek van Oudenaarde en In het zuiden van West-Vlaanderen. Zij verschaft 
werk aan een 1.000 telers en aaji ongeveer 170 drogers. Het is eeo uitgelezen 
kuituur voor plattelandsgezinnen omdat ze veel handwerk vraagt en zo de 
verdoken werkloosheid helpt verminderen. 

MEUBELMAKERI I 

Antverpia 
Grote keus in 

Stijl- en Moderne Meubelen 
Matrassen - Tapijten - Keukens 

SINT-CUMARUSSTRAAT 28-30. ANTWERPEN 
TELEFOON i 32.94.77 

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

De in- en uitvoer hangt af van het Mi
nisterie voor Ekonomlsche Zaken. 

Onze cichoreifabrieken ki-ijgen geregeld 
toelating qpi buitenlands cichorelbonen 
(gedroogde wortels) in te voeren. 

Deze cichorelbonen worden verwerkt tot 
cichorei, wat gepaard gaat met 20 % ge
wichtsvermindering. De invoervergunning 
voor cichoreibonen wordt afgeleverd op 
Jvooi-waarde dat 80 % van het gewicht in-
i gevoerde bonen uitgevoerd wordt als afge-
: wei kt produkt, als cichorei. 

Welnu de ciohoreifabrieken komen deze 
i verplichting niet na en werpen die pro
ductie gedeeltelijk op de binnenlandse 
markt zodat onze cichoreimarkt daardoor 
gedrukt wordt. 

Bekijken we even in- en uitvoer van de
ze cichoreifabrleken : 

Het geval van de firma De Beuckelaer 
is flagrant. Ze heeft nog 335.843,6 kg. (= 
420 ton) te verantwoorden en toch kreeg 
ze een nieuwe vergunning voor de invoer 
van 246.500 kg cichoreibonen. 

Wil men ook deze Vlaamse landbouw-
teelt ten gronde richten net zoals de hop-
teelt door een noodlottige invoerpolltiek ? 
Wanneer toch zal men onze Vlaamse boe
ren beschermen tegen de dumplngpolitiek 
van vreemde landen ? 

Wat zouden b.v. onze arbeiders zeggen 
indien men hier vreemde arbeiders Het 
werken beneden de minimumlonen en 
zonder het betalen van sociale lasten ? 

Het vraagstuk komt op hetzelfde neer. 
Wij wensen de verantwoordelijke minis

ter te waarschuwen. Wij zullen niet dul-
den dat ook hier Vlaamse boeren het kind 
van de rekening worden. W.J. 

alle verzekeringen 
leningen 
hypoteken 

Kampeerders, bezoekt de Vlaamse 
Kust. De nieuwe 

te Middelkerke biedt U een prach
tig terrein met alle konfort .Voor 
alle Inlichtingen : Duinweg 338. 

5 •/• vermindering op vertoon der 
der V.U.-lidkaart. 

invoervergunning Werkelijke mvoer 
(cichoreibonen) 

FIRMA TALPE 
200.000 kg. 

VAN LIER 
500.000 

99.000 
99.000 

73.629 

DE BEUCKELAER 
249.520 249.520 
246.500 
246.600 

246.600 

146.500 
241.670 

49.00D 
p 

Datum 

25/11/60 
16/ 1/61 

6/ 6/60 

24/12/60 
7/ 2/61 

10/ 3/61 
17/ 3/61 

Uitvoer 
(cichorei) 

48.577,8 kg. 
— 

31.882 

198.941 
94.192.4 

Nog te verant
woorden 
(cichwei) 

109.822,2 kg. 

27.000 

300 
103.007,6 

193.336 
39.200 

335.843,6 kg. 

HERMES 
SCHOOL 
54, ZUIDLAAN 

211, M. LEMONNIERLAAN 
TEL. 11.00.33 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSEN 
STENO- en DAKTYLOGRAFIE 

In vier talen 

B O E K H O U D E N 
SOCIALE WETGEVING 

M O D E R N E T A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 

De School waar Vlamingen 
zich thul' voelen. 

BETER en VOORDELIGER 

file:///cerpelt

