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, Zo lost men 

Vlaamse problemen 

op in België 
Er werd gesclireien, na de jonste 

regeringsverklaring, dat er nog 
nooit zo veel over de oplossing der 
Vlaamse probleme nin een rege
ringsverklaring werd gezegd, ...en 
dat er dus hoop bestond dal ein
delijk een begin zou gemaakt wor
den met afdoende wetsbepalingen. 

Het Ministerie van Onderwijs zou 
gesplitst worden. Een Vlaams en 
een Waals Minister zouden daarvoor 
zorgen. 

Onderlussen hebben we reeds een 
adjunkt-minister gekregen die zelfs 
in het Vlaamse land geen opening 
van een school mag voorzitten. Te 
Brasschaat kwamen twee Walen dot 
doen. Vlaamse bladen klagen aan, 
roepen op tot sabotage van zulke 
plechtigheden, maar in het parle
ment zullen de Vlaamse gekozenen 
gedwongen worden de begroting 
van die Waalse Minister te steunen. 

Waarom hier geen sabotage ? 

Op Buitenlandse Zaken, icceral 
een Waal, met een Vlaamse adjunkl 
Reeds zo dikwijls werd geëist, dat 
...binnen het jaar, het taalevcn-
wicht zou bereikt worden. 

In de Standaard van 13/6, doet 
Af.G.fl. een welgemeend paletisehe 
oproep tot de Vlaamse Kamergroep. 
Einde mei 1901, zijn er in de i 
hoogste klassen van de buitenlandse 
diensten, « reeds » li.5% Vlamingen 
tegen 85,5% Franssprekende. 

De Minister heeft een trukje ge
bruikt om te zeggen dat in Z jaar 
tijd de verhouding geworden is 
108 Vlamingen tegen 216 Frans.<pre-
kenden dit is 1 op 2. 

Maar M.G.H, onthult, dat -daar
voor dezelfde mensen die voor 1960 
op de franse taalrol stonden, over
geheveld werden naar de vlaamst 
taalrol. 

En klaar is kees. Je ziel hoe een
voudig alles is. Je plaatst de ene 
helft van een taalrol op een andere 
en het evenwicht is gemaakt. 

En het parlement zal de bcglo
ting van die goeie minister steunen. 

Het netelig probleem van de re
pressie en epuralie zal zijn oplossing 
l;rijgen nog vóór hel Verlof zei pre
mier Lcfèvre. 

Ja wel. Het reeds zo betwiste ar
tikel 123 sexies, in zijn grondvesten, 
aangeklaagd en veroordeeld, door 
de a Verklaring van de rechlvn imn 
de Mens » - zal eventjes hcropgi'-
knoopl worden. 

Et zullen enkele rechten leiugge-
geven worden, aan mensen die deze 
rechten al lang terug hebben, en 
aan sommigen die verwaarloosden 
deze terug te vragen nml. aan die
genen die nooit werden gestraft 
maar op de willekeurige lijsten van 
de auditeur werden geplaatst, en 
aan die welke tot 3 jaar teerden 
veroordeeld. 

Ook aan diegenen, die van 3 tot 
10 jaar werden gestraft, mits aan
vraag aan het Ministerie van Justi
tie, maar de politieke rechten, tvor-
den aan deze levenslang onthouden. 
Deze echter zouden veel later hun 
eerherstel vragen, wat voor de mees
te reeds mogelijk is. Want dan krij
gen zij al hun rechten terug, ook 
hun kiesrechten... 

Uit het huidig gewrocht blijkt 
maar al te zeer, welke bekrompen 
overwegingen hier voorzitten. De 
vrees dat deze stemmen, - weeral 
naar de Volksunie zouden gaan. Dit 
is zeker groot-humanistisch gezien 
van onze unitaire politiekcrs. 

(Lees door biz. 2) 

Protest tegen 
BROODROOF-
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E T H O D E 
Verleden week graven wij het eerste deel van ttcee interpellaties in de ka-

vier. De txceede interpellatie door Mr. Van der Eist gehouden had tot doel te 
protesteren tegen de afzetting van een leraar van het vrij gesubsidieerd onder
wijs uitsluitend omdat hij aanvaard had Jwndidaat te zijn op een Volksunie-
lijst bij de verkiezingen. 

Interpellant begon zijn uiteenzetting met een bondig overzicht van de 
feiten — waarbij hij lezing gaf van de briefwisseling — aanstippend dat het 
hem niet te doen was om een individueel geval, maai^om een privrirp'lirrs-
tie. 

De staatsbui'gers hebben In ons land 
het grondwettelijk recht zich kandidaat te 
stellen bij de verkiezingen. De uitoefening 
van dit recht mag alleen door de wet ge
regeld of beperkt worden. De Raad van 
State heeft dit duidelijk in het ücht ge
steld, o.m. in een an-est waai-bij een be
slissing van de kabinetsi-aad als ongrond
wettelijk vernietigd werd omdat de amb
tenaars hierdoor veiplicht werden aan 
hun minister de toelatmg te vragen om 
zich kandidaat te stellen. Zij moeten geen 
toelating vragen om gebruik te maken van 
een recht dat de Grondwet hen verleent, 
aldu.s de Raad van State. 

Inteipellant maakt ook de vergelijking 
met dp verkiezingen voor de ondernemings
raden in de bedrijven : het is aan de pa
troons verboden arbeiders of bedienden 
die zich kandidaat stellen te ontslagen. 

Is het dan aanvaardbaar in een demo-
ki-atisch land dat een vnje burger op der
gelijke willekeurige wijze voor de keus ge
steld wordt tussen zijn broodwinning en 
de uitoefening van een grondwettelijk ge-
waaiborgd recht ? 

Br is echter ook nog het schoolpakt. 
Mr. Van der Eist herinnert er aan dat hij 
bijgedragen heeft tot het totstandkomen 
van het schoolpakt door de beslissende 
steun die hij na de verkiezingen van 1958 
aan de eerste regering Eyskens verleende. 

Het schoolpakt kwam tot stand tussen 
de drie traditionele p>artijen, maar het 
werd aan het parlement voorgelegd en 
door een wet bekrachtigd ! Dat is heel 
wat anders dan het geheim akkoord tus
sen de drie traditionele imrtijen in zake 
de benoemingen bij de radio en televisie ! 

Het schoolpakt werd door het parlement 
— met uitzondering van de kommimis-
ten — eenparig goedgekeurd. Doch men 
moei het dan ook eerlijk en integraal toe-
possen en naleven. Het verlenen van 
staatstoelagen aan het katoliek vrij on
derwijs is slechts te verantwoorden in de 
verondersteUing dat het katoliek onder
wijs is. maar geen C.V.P. onderwijs. Uit
drukkelijk werd in punt 7 van het school
pakt, overgenomen in artikel 41 van de 
w.?r — iedere politieke aktiviteit in de 
onderwijsinrichtingen verboden, ook in de 
gesubsidieerde vrije onderwijsinrichtingen. 

Welnu doet de directeur niet aan poli
tiek wanneer hij in de uitoefening van 
zijn funktie drukking uitoefent op een le
raar om deze te beletten kandidaat te 
zijn op een bepaalde lijst en hem op 
staande voet ontslaat wanneer de leraar 
toch de kandidatuurstelling aanvaardt ? 
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Dit is een rechtstreeks ingrijpen in d« 
IX)litieke strijd. \ 

Men dient hl4"bij in sianmerking te ne
men dat meerdere lei-aars van het vrij 
katoliek onderwijs wel kandidaat waren 
op de C.V.P.-liJsten zonder enig bezwaar. 

Intei-pellant stipt nog aan dat het geens
zins gaat om de wljsgei'ige of godsdien
stige gezindheid of overtuiging, maar en
kel om de politieke gezindheid. 

Hij verlang te vernemen van de minis-
ter hoe de bepallagen van het Schoolpakt 
in dit verband moeten geïntei-preteerd 
worden. 

Er is in het schoolpakt nog een tweed» 
bepaling die toepasselijk is op dit geval. 

Onder punt 27 werd overeengekomen 
dat paiitaire (Wo îplssies binnen de ler-
mijn van twee Jaar een statuut betref
fende de stabiliteit van betrekking voor 
het personeel van het vrij onderwijs zou
den opstellen. Meer dan twee jaar zijn se
dert verlopen en niet alleen werd dit sta
tuut niet opgesteld, maar zelfs de pari
taire commissies bestaan nog niet. Dit ge
val bewijst nogmaals in welke mate het 
onderwijzend personeel in het vrij onder
wijs overgeleverd is aan de grootste wille
keur, zonder enig statuut Interi}ellant 
verlangt dan ook te vernemen of de mi
nister al of niet hei schoolpyaki zal toe-
passen. 

Om te eindigen betreurt interpellant 
ledere vorm van onverdraagzaamheid en 
politiek fanatisme; het gebrek aan eer
bied voor de menselijke persoonlijkheid 
en,de demoki-atische beginselen. 

Antwoord van de minister : 
Het antwoord van de minister was hof

felijk, maar voorzichtig. Hij deed de be. 
lofie de commissie voor het schoolpakt 
te zullen raadplegen en ook het 
nodige te doen vooi- de oprichting van de 
paritaire commissies. Evenwel bekloeg hij 
er zich over dat de beroepsverenigingen 
van het vrij onden^'ijs geen gevolg gaven 
aan de uitnodiging afgevaardigden aan t» 
duiden. 

Wij vTezen dat deze afgevaardigden wel-
hcht ook het gevaar lopen gebroodroofd 
te woi-den en dat de minister er aldus niet 
zal inslagen paritaire commissies sam«i 
te stellen. 

Het is te vi-ezen dat er op dit punt met 
tegenwerking moet afgerekend worden 

Dwaze tussenkomst van de h. Verboven: 
De h, Verboven hield dan nog een dwa-

ze en demagogische tussenkomst naast de 
kwestie, die schril afstak tegen de beginsel, 
vaste, maar hoogstaande en waardige in
terpellatie. 

Zondag 2 juli (voormiddag zangfeest) te 10 u. 30 

in feestzaal Majestic, Carnotstraat 90, Antwerpen : 

VLAAMS - NATIONALE VOLKSVERCADERINC 
Voorzitter : Dr Rik Ballet 

VOORSTELLING VAN ONZE VERKOZENEN VOOR KAMER, SENAAT EN PROVINCIE 
en 
NATIONAAL HULDEBETOON AAN ALGEMEEN SEKRETARIS DRS WIM JORISSEN 
SPREKERS : Volksvertegenwoordigers Mr. F. van der Eist en Dr. R. van Leemputten. 

Nadien: MASSALE OPTOCHT DOOR ANTWERPEN 
(met muziekkapellen, vendeliers, ruiters te paard, praalv/agens, jeugdgroepen, enz.) 

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

ALLEN DAARHEEN ! 

Mr Schlltz voor Antwerpse gemeenteraad : 

TRAHSMUMTIEKUSSEN 
DADElIjK AFSCHAFFEN 

Ons Antwerps geineenleraadslid Mr Hugo Schiltz heeft in de jongste ge
meenteraadszitting een ophefmakende redevoering gehouden waarvan wij 
hier enkele sprekende gedeelten laten volgen : 

Tijdens de zitting van 35 Juli van ver. 
leden Jaar heb Ik de mening uitgedrukt 
dat het bestaan van transmtitatieklassen 
te Antwerpen <H) dit ogenblik niet meer 
In overeenstemming was met de geest van 
de wet op het taalgebruik in het onder, 
wijs. Sedertdien heeft de Raad van State 
een arrest geveld op 18 oktober 1960 waar. 
bij een beslissmg van de stad Antwerpen 
In verband met de tran.smutatieklassen 
werd vernietigd. 

Welnu, Mr, de voorzitter, waarde coUe-
gas, hoezeer de interpretatie van de Raad 
van State, volgens de strikte juridische 
logika verdedigbaar is, zij schept een toe
stand die zonder enige twijfel strijdig ia 
met de wil en de bedoeling van de wet
gever. 

De wet op het taalgebruik in het onder
wijs vormt een geheel met de andere wet
ten op het taalgebruik, uitgevaardigd in 
de periode volgend op de Bormsverkiezing 
van 1928. Het doel van deze wetgeving is 
Uitgesproken en onbetwistbaar : 1) Het 
totstandbrengen van de volstrekte kultuur-
homogeniteit van de Vlaamse bevolking, 
met de Nederlandse taal, 

2) Het handhaven van de volstrekte ho
mogeniteit van de Waalse bevolking, met 
Franse taal en kuituur, 

3) Bijgevolg het uitschakelen van ae 
mogelijkheid ener toen gevreesde Vlaam
se kolonisatie van Wallonië en het uitscha
kelen van de eilanden van Pranstaligheid 
in Vlaanderen, meer bepaald wat het on
derwijs betreft, door het stelsel van de 
transmutatieklassen. 

Welnu, waarde coUegas, de feiten leve
ren ons het bewijs dat de transmutatie
klassen verre van de verdwijning van de 

Onrust bij 
unitaristen 
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Tenwjl ae boeT«i reeds aan "- mjui m /,jn idien sommige nopboeren hun 
gronden braak liggen wegens de onzekere vooruitzichten van deze teelt (Deze 
foto werd ons toegezonden door hop planters uit Aalst en omstreken). 

Wouters in de Kamer ; 

TSJOMBE MEER WAARD 
DAN 8 VLAAMSE SOLDATEN 

Onze Volksvertegenwoordiger Dr. 
Leo Wouters heeft woensdag j . l . de 
reger ing op scherpe toon verweten 
d a t zij meer belangste l l ing heef t 
voor h e t lot en d* vr i j la t ing v a n 
Tsjombe dan voor onze a c h t Vlaam
se soldaten die in S tan leys tad reeds 
meer d a n vijf m a a n d e n worden ge
vangengehouden . 

De reger ing bleef h e t an twoord 
schuldig. 

zg. « franskiljons » in de hand te wer
ken, zoals de wetgever gehooiH heeft, in. 
tegendeel een oorzaak van vessteviging ia 
geweest van deze groep. 

Op grote schaal worden nu nog in 
Vlaanderen transmutatiekla-ssen mis. 
bruikt om de assimilatie In de volksge
meenschap te ontgaan. Kinderen van 
Vlaamse ouder.s. hier geboren, volgen la
ger onderwijs in een transmutatie klas, 
en gaan voor hun middelbare studies naar 
Brussel of naar Wallonië om deze in het 
frans te kunnen voortzetten. Alle dagen 
kan U bv. deze jonge mensen aantreffen 
in de ochtendtreinen naar Brassel. waar
in zij onbeschroomd hun taalkundige en 
sociale meerderwaardigheid uitbazuinen 
in het bijzijn van talrijke wericnemers 
die te "Brussel in hun beroepsmidden 
voortdurend geconfronteerd worden met 
de aanmatiging en het onbegrip van ou
dere soortgenoten van deze specimens. 

(Vervolg blz. 4) 

MALLE, TWEEOI FMMT 
Naast 11 Le Peuple » (2 juni) zijn ook Le 

Matin (4 juni) en " La Nouvelle Gazette » 
op ons eerste artikel nHalle, tweede front» 
gesprongen, wat bewijst dat we ra.V< ge. 
schoten hebben. 

Vooral onze beschouwing dat wie in het 
Frans wilde studeren dat die maar naar 
Wallonië of Frankrijk diende t« gaan om
dat we volksvreemden en volksverraders 
best konden missen moet hen pijn gedaan 
hebben, want aHe drie halen ze die zin 
aan. Vertalen kunnen ze echter niet (of 
willen ze niet !) : Wij schreven wel dege. 
lijk « wie IN het Frans wil studeren ». 
Alle drie vertalen ze (of pennen ze van 
elkaar af) « wie Frans wil studeren ». 

Zo ver willen we echter niet gaan dat 
onze leerlingen geen Frans meer zouden 
studeren. Wel zijn het Engels, Duits, Rus
sisch en Spaans thans vee! belangrijker 
dan het Frans, maar de franstaligen wo
nen naast ons en daarom is het interes-
aant ook nog wat van hun taal te kennen. 
Wij zijn daarin niet fanatiek; zij wel. Wij 
leren de taal van ons buunolk, ook al is 
het vrij onbelangrijk geworden in de we
reld. Zij willen echter uit fanatisme onze 
taal niet Ieren. Dit feit is zo klaarblij-
kend dat het overbodig is nog bewijzen 
aan te halen. 

Kostelijk is « La Nouvelle Gazette » 
waar ze schrijft dat te HaUe de middel
bare school Frans is en dat ze zo druk 
bezocht wordt door kinderen uit de stad 
en uit de omgeving dat ze uitbreiding 
moet nemen .' Daar waar er te Halle 4 
zesden in het Nederlands bestaan. Is er 
één in het Frans. De drie franstalige klas
sen samen tellen 53 leerlingen ! Deze leer
lingen komen niet uit Halle, maar van 
over de taalgrens. Het zijn Walen. Is het 
nu niet te gek een ateneum voor Walen 
op te richten in een Vlaamse stad ? Wij 
denken overigens dat Waalse leraars lie
ver les geven in Wallonië dan in Vlaan
deren. Dat men een nieuw ateneum voor 
de Walen opricht, ons goed. Maar dan 
over de taalgrens. Want te Halle zouden 
die Waalse leraars weer een onthaalrege-
ling eisen. En dat kunnen we missen als 
kiespijn. 
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Parlemenlalie kroniek 

P6RN0TCN 
JONG DAYIDSFONDS C.V.P. 

De vergadering van zondag 4 de-
«er te Brussel van het Jong Davids-
fonds werd gekenmerkt door een 
srhandelijke propagandistische re
de van voorzitter de heer Verbist 
ten gunste van de C.V.P. en fameu
ze schildwacht van het Vaik, de 
heer Karel Van Cauwelaert. Vele 
aanwezigen walgden van dergelijk 
vertoon. De enige troost kwam dan 
op het einde van de vergadering bij 
de toespraak van advokaat Antoon 
Roosens, onvermoeibare werker in 
het verdienstelijk Aktiekomitee 
Brussel en Taalgrens. 

De sprak een duidelijke, ondub
belzinnige taal en sloeg spijkers 
met koppen. Schildwacht werd dan 
ook in verlegenheid gebracht. 

Hij verklaarde dat de Vlaamse 
C.V.P. parlementsledeft de randge
meenten niet zouden prijsgeven 
(wat hij echter daardoor verstond 
was niet in het dagbladverslag te 
lezen m.a.w. verbond hij zich soli
dair met het Vlaamse volk geen de 
minste faciliteit te aanvaarden) 
maar hij hoopte meteen dat de 
Vlaamse socialisten hetzelfde zou
den doen. 

Moeten wij aan onze Schildwacht 
veel krediet toestaan en op zijn 
eerlijkheid rekenen dat hij woord 
zal houden ? Of heeft hij reeds een 
achterdeurtje opengelaten wan
neer hij sprak van de houding van 
de Vlaamse socialisten. 

In elk geval moet men zeer scep
tisch zijn na de katastrofale krisis 
In de Vlaamse C.V.P. parlements-
groep ontstaan bij het vertrouwens 
votum aan de nieuwe regering Le-
fèvre-Spaak en tengevolge waarvan 
oud minister Van den Daele zijn 
ontslag als voorzitter nam, omdat 
hij getrouw wilde zijn aan zijn ge
geven woord en opgenomen verbin
tenis terwijl de drie en veertig ove
rige leden van de Vlaamse groep 
zich ook plechtig hadden verbon
den maar hun verbintenis als een 
vodje papier verbraken. 

Er komt zeker naklank op dit 
Jong Davidsfonds Kongres, over 
hetwelk De Standaard-reportage 
blokletterde dat het een doorbraak 
werd, want de protesten tegen de 
politieke partijdigheid van de voor
zitter zullen op zich niet laten 
wachten. 

OOK ALSEMBERG 
Voor het toekomstig franstalig 

ateneum te Halle (de drie middel
bare klassen samen tellen thans 53 
leerlingen !) is de liberale oudleer-
lingenbond reeds druk bezig leerlin
gen te ronselen. Wie vertelde daar 
weer dat de Vlaamse liberalen 
Vlaamsgezind zouden worden ? De 
meerderheid van de socialisten is 
echter tegen de uitbreiding van de 
franstalige afdeling gekant en 
voert tegenpropaganda. Ere wie ere 
toekomt. 

Ondertussen worden ook andere 
schoolbesturen door de franskiljons 
bewerkt. We schreven reeds over 
St. Pieters-Leeuw, thans moeten we 
ook schrijven over de Rijksmiddel-
bare school van Alsemberg. Ook 
daar zit de directeur te ijveren voor 
transmutatieklassen. Tot nog toe 
heeft hij de vriendenkring van de 
school echter nog niet meegekre
gen Dat heeft echter zijn ijver niet 
kunnen bekoelen. 

Ook daar dreigen dus transmuta
tieklassen (lees Franse klassen) te 
komen. 

En wij vestigen er de aandacht 
op. Noch Halle, noch St. Pleterz-
Leeuw, noch Alsemberg behoren tot 
de acht omstreden randgemeenten. 

De franstaligen zeggen niet veel 
maar zij hebben de gevestigde 
machten achter zich. En zlJ slaan 
t o e ! 

ONVERWACHTE HULDE 
Op het kongres van het A.C.W. te 

Luik heeft volksvertegenwoordiger 
De Saegher, de nieuwe voorzitter 
van de Vlaamse C.V.P. vleugel, een 
onverwachte en onverdachte hul
de gebracht aan de Volksunie. Hij 

beeft tec:en de Walen betoogd « dat 
er Iets veranderd Is In Vlaanderen 
sedert 26 maart ». 

Wat is er nu veranderd in Vlaan
deren op 26 maart ? 

Alleen het feit dat de Volksunie 
van 104.000 stemmen klom naar 
182.000, van één kamerzetel naar 
vijf en van nul zetels in de senaat 
naar twee. 

Anders is er niets veranderd. 
Tenzij dat de Vlaamse C.V.P.-ers, 
Vlaamse liberalen en Vlaamse so
cialisten daardoor tot grotere 
Vlaajtnse waakzaamheid opgezweept 
worden. 

Was het « Het Volk » niet dat 
voor de jongste verkiezingen lach
te met de Volksunie als Vlaamse 
zweep ? 

DE GEWONE MISLEIDING 
De Standaard deed op maandag 

12 dezer terecht een aanval op de 
ministers Larock en Merlot die de 
nieuwe middelbare school te Bras-
schaat Inhuldigden. Larock sprak 
hoofdzakelijk, Merlot uitsluitend 
Frans. Beiden zijn Walen. 

Wij kunnen de k r i t i ^ van De 
Standaard onderschrijven. Doch we 
stellen andermaal vast dat De 
Standaard uitsluitend bij het symp-
toon, bij het uiterlijke bUjft. Waar 
ligt de kern van de zaak ? Dat eer-
ste-minister Lefèvre, oud-voorzit-
ter van de C.V.P. geen kultuurau-
tonomie gewild heeft en daarom 
Van Elslande als adjunkt aanstel
de. En dat volgens het getuigenis 
van Gerard van den Daele zelf 43 
C.V.P. kamerleden hun handteke
ning verloochenden en de regering 
vertrouwen schonken, zonder kul-
tuurautonomie te verkrijgen. Dat 
moet De Standaard schrijven wil 
hij objektief zijn. 

Zo niet Is alles wat hij schrijft 
misleiding. 

WAARACHTIGE DEMOKRATIE 
Vele lezers schrijven ons hoe het 

komt dat de T.V. geregeld verslag 
en beelden geeft over liberale en 
A.C.V. vergaderingen en feestjes, 
waarop een paar honderd aanwezi
gen zijn, en niets over een Vlaams 
Nationale Landdag waarop 10.000 
Vlamingen federalisme eisten. On
ze lezers zouden de Belgische de-
mokratie beter dienen te kennen. 
Ons verzoek om voor de T.V. op te 
treden blijft onbeantwoord, onze 
uitnodiging om de landdag als ak-
tuallteit op te nemen eveneens. 
(We zullen over de T.V. uitvoerig 
terug komen). Onze lezers moeten 
zich echter geen begoochelingen 
maken over de Belgische demokra-
kratie. Het T.V. personeel doet niet 
wat het wU. Het krijgt zijn op
drachten van een bestuur dat be
staat uit afgevaardigden van de 
drie kleurpartljen. 

MINIMALISTEN 
In verband met de aanstelling 

van uitsluitend franstaligen in de 
hernieuwde hofhouding van koning 
Boudewijn schreef De Standaard 
dat er toch wel één betrouwbaar 
Vlaming bij mocht zijn. 

In onbewaakte ogenblikken komt 
het Vlaamse nationalisme toch al
tijd weer boven. Een betrouwbaar 
Vlaming in de hofhouding. En 
waarom zou het niet de helft mo
gen zijn. En de andere helft be
trouwbare Walen. De koning heeft 
lang genoeg alleen Brusselaars en 
franskiljons aanhoord. Die mentali
teit kent hij door en door. 

AGRESSIEVE 

LANDBOUWPOLITIEK ? 

De heer C. Boon, ekonomisch 
raadgever bij de Boerenbond, he
kelt in De Standaard van 13 juni de 
Jongste landbouwpolitiek van de re
gering Lefèvre-Spaak. De uitvoer 
van varkens naar Frankrijk werd 
opnieuw stopgezet (zo zullen onze 
boeren daar hun kliënteel wel be
houden !) . De invoerheffing van 
1 F 75 per kilo varkensvlees wordt 
anderzijds opgeheven! De prijzen 
van de varkens moeten naar om
laag ! 

Nu moet men weten dat die in-
voerbelasting gezet was als vergoe
ding voor dit feit dat onze varkens
kwekers de voedergranen hier door 
een belasting, die alleen in België 
bestaat, 140 F per 100 kg. duurder 
moeten betalen. Die invoerbelasting 
wordt terzelfdertijd nog met 60 F 
verhoogd zodat ze nu 200 F per 100 
kg. bedraagt of omgezet in kostprijs 
voor het varkensvlees : 5 F per kilo. 

Dat is de « agressieve landbouw
politiek » van Theo Lefèvre, die 
klaarblijkelijk bezorgd is dat onze 
boeren opnieuw een « opwindende 
tijd » zullen beleven. 

Arme, arme boeren die ondanks 
alles de C.V.P. blijven steunen. De 
sluipmoord van de C.V.P. op hen 
wordt stelselmatig voortgezet. En de 
Boerenbond, die wel goede studie
diensten heeft verricht handlanger-
diensten bij die sluipmoord. Want 
haar parlementairen blijven steeds 
de C.V.P.-regering steunen. 

Artikel ItS scxies, dal al een lange lij
densweg afgelegd heefd, kwam weer eens 
ter sprake. In de Kamer diende Mr. Van 
Der Eist een wetsontwerp in, dat beoogt 
dit artikel gewoonweg a] te schaffen en 
in de Senaat werd het (regerings)ontiüerp 
van wet bctrcffeitde « de epuralie inzake 
burgertrouw » een hele namiddag be
sproken. Weliswaar brengt dit wetsont
werp een verbetering, maar het feit dat 

JIAin iS^lB KALENDER 

Belgische koningin in verwachting 
zegt « Rome » 
Koninklijk fab(el)iola's vertellen 
Koning benoemt nieuwe kabinetchef 
Een rare (Moli)toer uitsteken 
Van der Eist interpelleerde over 
toepassing van het schoolpakt 
De kat de Bel(mans) aanbinden 
E 3 betoging van V.A.B. op 25 juni 
Opkomen voor betere (van Over) 
straeten 
Geen zaken met franse preken in 
Vlaanderen zegt « Mechelen » 
Een slechte (Le)clef in het slot ste
ken 
Patrice's lijk In koelkast verborgen 
gehouden 
Een rare Loem(oem)pia in het ijs 
hebben. 

'ii lands hoogste instelling nog altijd uiel 
bereid is om, na al die jnren die kanki-r 
van de repressie volledig weg te snijden, 
maakt niet alleen een b^ilaclicUjke, ntmii 
zelfs een onwaardige en vernederende in
druk. 

Dij de bespreking van de begroting va 
landbouw sprak minister lléger een pat. 
woorden over de hop. llad hij niet helei 
gezwegen daarover ? Want in de wandel
gangen vernam ik dat het ministerie aan 
de hopboeren een prijs van 150 /•' zou 
aangeboden hebben, in plaats van de 
1.500 F, die gevraagd werd (legen een 
kostprijs van 3.500 F)! 

Sainlraint stelde een parlemcnlmie 
vraag aan minisier Spaak over onze S 
Vlaamse soldalen, die nog altijd in Slan-
leyslad gevangen zitten. Lahaye in de se-
naai interpelleerde erover. Zo zien we dal 
dit drama, dal weliswaar klein is — liel 
gaat over 8 man - maar dal loeli vooi de 
betrokkenen en hun familie een zware 
beproeving is, slilann in de belangstelling 
konil. 

Wi] zijn in elk geval zinnen.^: (zie onze 
laatste bladzijde) de regering zodanig on
der druk te zetten, dai ze wel mnel ren 
oplossing voor deze zaak vinden 
Dr. Herman Le Conyi'i' i' '• '•/ 

M«M«t«««« ni 
(Vervolg van blz. 1) 

Voor de geepureerde, Staats- pro-
vineie- gemeerde ambtenaren en be
dienden, voor de leraars en onder
wijzers, voor de advokalen, geen op
lossing voor hun weder indiensllre-
den noch voor hun pensioen. 

Wij vragen ons af wal er nu 's-
senlieel wordt opgelost, .la zij mo
gen weer commerciële of kullurele 
aktiviteiten uitoefenen,... maar dal 
deden de meesten reeds lang. Ze 
mogen weer velo-koersen inrichten 
enz. enz... Maar Amnestie...!I! Ceen 
onrecht wordt hersteld eti God weel, 
lioeveel er werden bedreren. 

liet erg.'stc van al is, dal er i'oor 
afdoende oplossingen van het ganse 
Vlaamse Vraagstuk, in de huidige 
Unitaire Staals.ürukluui geen mo 
gelijkheid beslaat, lir zijn geen be
tere mogelijk dan diegene, die we nu 
weer eens zien aanvaarden door 
onze parlementairen. 

In ons Parlement, hebben It alen, 
Brusselaars en franskiljons de meer
derheid, en zij beslissen ocer 
Vlaanderens lot. Hoelang nog ! 

Dr. LPO Wouters 

ZIJN WE VERKEERD 
INGELICHT 7 

Verroken in de Kamer en Manu 
Buys in De Standaard beweerden 
dat de leraren, uit het Katoliek 

Onderwijs, die zich kandidaat stel
len voor de parlementsverkiezingen 
allen zouden gedwongen zijn ont
slag in te dienen. Dit is onjuist. 

WIJ kennen leraars uit het Kato
liek onderwijs, die kandidaat waren 
op de C.V.P.-Uist (zelfs één op de 
Volksunielijst!) die geen ontslag in
gediend hebben. Wij kennen een 
huidige C.V.P.-voIksvertegenwoor-
dlger die twee jaar in de Kamer ze
telde vooraleer zijn ontslag als on
derwijzer in te dienen. Ter zake 
heerst er volstrekte willekeur. 

Zoals er willekeur heerst tegen
over lekenleraars in het algemeen. 
Wij kennen leraars, die 15 of zelfs 
25 Jaar In het Katoliek onderwijs 
staan en die niet eens kunnen aan 
de weet komen of ze benoemd zijn 
of niet. Feit is dat men meent ze zo 
steviger in handen te hebben. 

Met demogratie heeft dat echter 
niets te n\aken. 

I de KNUPPEL in 't HANENKOT f 

I Offensief van hef franskiijonisme | 
1 Wij staan voor een offensief van het franskiijonisme dat | 
1 zich te weer stelt ter verdediging van de unitaire staatsstruk- | 
1 tuur. Men moet blind zijn (of ziende blind zoals de Vlaamse | 
i C.V.P.-pers) om dit niet te zien. Alle belangrijke, invloedrijke. = 
i posten worden stelselmatig bezet door onze tegenstrevers. Wij | 
1 herinneren o.m. aan de benoeming in de diensten van de eerste = 
i minister van de h. Hubert tot directeur-generaal. Thans werd | 
I mevrouw De Riemaecker afgevaardigd in het Nationaal Komitee = 
i van de C.V.P. namens de parlementsgroep. We herinneren er | 
1 aan dat mevrouw De Riemaecker, die zg. de Vlamingen verte- | 
i genwoordigt, haar kinderen in het Frans opvoedt en helemaal | 
I niet vlaamsgezind is. | 
1 Veel belangrijker Is de benoeming van een nieuwe kabinets- | 
1 chef van de Koning : de heer Molitor, de beschermeling van de | 
1 h. Harmei. Er is op deze benoeming veel kritiek los gekomen. | 
1 Gans de omgeving van de Koning is thans verfranst en niemand | 
1 kan er nog als woordvoerder van Vlaanderen optreden. = 
1 Aan wie de schuld ? Daarover zwijgt men voorzichtig in de | 
i Vlaamse C.V.P.-pers ! Het Is duidelijk dat de Koning een zo be- | 
1 langrijke benoeming niet doet of niet kon doen zonder de In- g 
i stemming van de eerste minister. Het is daarenboven al even | 
i duidelijk dat de h. MoUtor de kandidaat was van onze frans- ^ 
1 kiljonse eerste minister, Theo Lefèvre. Hij is ongetwijfeld de | 
i grote verantwoordelijke. = 
1 Er zullen nog veel benoemingen moeten volgen en er zal | 
1 nog veel schade en nadeel moeten berokkend worden aan de | 
1 Vlaamse volksgemeenschap vooralleer de Vlaamse C.V.P.-pers | 
1 zal ophouden het fabeltje te verspreiden van Theo Lefèvre die | 
i nu plots een goede Vlaming geworden is en die de Vlaams-Waalse | 
i problemen tot ons aller tevredenheid gaat oplossen ! i 
iiiiHuiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiHii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»ii"»»iii»iHiimimiiiiitiiiil 

DE OBJECTIEVE VLAAMSE 

PERS 

Wij bïbben maandag 5 juni de 
Vlaamse dagbladpers eens 
overlopen. Wij waren nieuws
gierig welke kranten een ver
slag zouden geven over de 
Vlaams-Federale Landdag le 
St. Kwintens-Lennlk. Een ver
slag hebben wij gevonden in 
Het Handelsblad, De Gazet van 
Antwerpen en in de bladen van 
de Standaardgroep. Het Volk 
daarentegen heeft niets ge
hoord en niets gezien. Hetzelf
de voor De Nieuwe Gids en Het 
Belang van Limburg. De socia
listische kranten Vooruit en 
Volksgazet hebben meer inte
resse voor een nachtelijke 
vlooienmarkt te Brussel dan 
voor een bijeenkomst van dui
zenden Vlamingen, die boven
dien 182.000 volwassen Vlaam
se mensen vertegenwoordigen. 
Ook het groooooote « neutra
le » dagblad « Het Laatste 
Nieuws » was er blijkbaar niet 
van op de hoogte dat 10.000 
Vlamingen te St. Kwintens-
Lennik bijeenkwamen om met 
klem de federale omvorming 
van België te eisen. Wel vindt 
men in deze krant een uitge
breid verslag over het feit dat 
een Gentse franskiljon door de 
Franse ambassadeur werd ver-
eremerkt. 

Nochtans zullen de heren 
hoofdredacteurs van die kran
ten u met een ernstig gezicht 
verklaren dat zij hun informa
tietaak zeer ernstig opvatten. 
Zo stelde hel Gentse K.V.H.V. 
o.m. aan « Het Volk » eens voor 
die Gentse bioskopen, die nog 
steeds eentalig Franse actua
liteiten geven, voortaan niet 
meer te vermelden in de film-
rubriek. Dit was echter niet 
mogelijk volgens die heren om
dat zij in dat opzicht een In
formatietaak hadden t.o.v. he\ 
nubliek. Als ergens enkel» 
C.V.P.-ers een koffiekransjc 
houden over « Vlaamse » pro
blemen, liefst dan nog proble
men uit de tijd van 1302 of al
leszins van voor de boerenkrijg, 
komt er wel een uitgebreid ver
slag over. Opium schuiven doet 
immers dromen en dan ziet 
men de werkelijkheid niet. Wij 
zullen daar niet verder meer 
over spreken. Het systematisch 
üoodzwijgen van onze aktivi
teiten heeft toch de doorbraak 
van 26 maart niet kunnen be
letten. De kleinheid van onze 
« objectieve » tegenstrevers zal 
ook onze verdere opgang niet 
tegenhouden. 
Inmiddels een eresaluut aan 
lie kranten die wel hun infor^ 
matietaak ernstig opnemen. 

P.M. 
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Het feit dat er op één en hetzelfde ogenblik een half dozijn 
belangrijke Internationale konferenties aan de gang zijn be
tekent hoegenaamd niet dat ook maar één daarvan met succea 
zou worden bekroond. 

Over Parijs en Wenen hebben we het elders in dit blad. 

Te Evian, waar sinds een paar weken getimmerd werd aan 
een akkoord tussen de Fransen en de Algerijnse rebellen, 
schijnt het op een sisser te zullen aflopen. Men moest waarlijk 
geen profeet zijn om te voorspellen dat, na zeven jaar vechten, 
een gesprek slechts uiterst langzaam en moeilijk op dreef zou 
komen. Zoals te verwachten viel, liepen de besprekingen vast 
In het drijfzand der Sahara. Men kent het Algerijns standpunt 
terzake : de Sahara maakt integrerend deel uit van het grond
gebied van een toekomstig onafhankelijk Algerië. De Fransen 
van hun kant houden graag de vinger in de Sahara-petroleum 
en hadden een formule uitgewerkt, waarbij de koek zou worden 
verdeeld tussen henzelf en de landen der Gemeenschap die 
rond het oliegebied liggen. De Franse zet Was handig; het was 
niet onwaarschijnlijk dat de begeerte om mee te parten voor 
sommige Gemeenschapslanden sterker zou zijn dan de Noord-
Afrikaanse solidariteit. De voorlopige Algerijnse regering wist 
echter voldoende druk uit de oefenen op de betrokken landen 
om te beletten dat het franse plan de nodige openlijke steun 
zou krijgen. 

Een andere onoverkomelijke hinderpaal is het toekomstig 
statuut van de Fransen in Algerië geworden. Het F.L.N, maakt 
ledere regeling terzake ondergeschikt aan de voorafgaandelijke 
verlening der onafhankelijkheid.. Ook inzake het staakt-het-
vuren bleven de standpunten ongewijzigd : De GauUe kondigde 
— met kennelijk propagandistische bedoelingen — een eenzij
dig tijdelijk bestand af, terwijl de Algerijnen van geen wapen
bestand willen horen zolang de besprekingen niet hebben ge
leid tot pozitieve politieke rezultaten. 

Men kan zich moeüljk van de indruk ontdoen dat Evian 
voor geen van beide partijen reeds een beslissende stap naar 
een oplossing betekent. De Voorlopige Algerijnse regering heeft 
zeer sterke troeven : ze weet dat de tijd voor haar werkt omdat 
De GauUe niet eeuwig m.et lege handen voor de steeds onru.sti-
ger wordende binnenlandse oppozitie kan verschijnen en omdat 
bij een langer aanslepen van het konflikt de kans op interna-
tionalizatie niet kleiner wordt. En mternationallzatie moet uit
eindelijk in de Algerijnse kaart spelen. Ook De Gaulle zelf 
schijnt nog wel even tijd te hebben, alhoewel het niet recht 
duidelijk is waarom. Zijn Algerijnse politiek heeft nooit ge-
sofeitterd door klaarheid en rechtlijnigheid. Gedurende de laat
ste weken echter heeft hij tweemaal een verklaring afgelegd die 
zeer affirmatief klonk. Hij herhaalde nl. tijdens zijn bespre-
btngen met Kennedy wat hij zich vroeger al eens tegenover 
Debré had laten ontvallen : «In de herfst zal de Algerijnse 
kwestie van de baan zijn >. De juiste betekenis van deze ver
klaring is voorlopig nog niet te achterhalen; ze schijnt er echter 
op te wijzen dat de Franse prezident een andere timing dan die 
van Evian in het hoofd heeft. 

Het is dan ook waarschijnlijk dat Evian van uitstel naar 
afstel zal gaan. Maar het blijft zeker dat de Algerijnen daarbij 
niets hebben te verliezen : over de uiteindelijke afloop van het 
konflikt kan nauwelijks twijfel bestaan Nu of in de herfst : aan 
het einde staat een vrij en onafhankelijk Algerië. 

Om nog even bij Afrika te blijven : in Kongo wordt binnen
kort de eerste verjaardag van de onafhankelijkheid gevierd. 
Van die gelegenheid zullen we gebruik maken om een Kongo
lees inventaris op te steJlen. Vandaag beperken we ons tot het 
— voor ons niet zo heel verrassend — nieuws over de dood van 
Loemoemba. De Belgische verontwaardiging te dien tijde is dus 
toch nogal aan de schijnheilige kant geweest. En in de annalen 
van de « Union Miniere » zal het bewaren van het zwarte < cor
pus delicti > In de Ijskast stellig een roemrijke bladzijde blijven. 

OndanJis de althans inzake Laos Weense eensgezindheid 
van de heren K., komt er maar geen schot in de Laotische kon-
ferentie. De moeilijkheden liggen niet meer zozeer bij de twee 
groten, dan wel bij het prinseUjk Laotisch driemanschap De 
Westersgezlnde Doen Oem heeft weinig lust om met zijn neu-
tralistische en Pathet Laotische collegas aan tafel te gaan. En 
wanneer hij onder internationale druk daartoe wordt gedwon
gen, beperkt hij er zich tot een Oosters stilzwijgen. Voorlopig 
echter is het ijzer wel uit het vuur en — East is Eas t ! — Aziaten 
zijn nu eenmaal wat minder gehaast dan wijzelf. 
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PRATERS AM PRATER 

NOG MAAR EENS : WENEN. 
Na de Weense top heeft Kennedy vte 

d« TV verslag nitfebraoht over cljn be
sprekingen met Kroesjtsjev. Veel wijzer 
heeft dit verslag om niet gemaakt. 

De Amerikaanse prezident deelde o.m. 
mede dat een belangrijk deel van de be
sprekingen gewijd was aan de vraag of 
kapitalisme en kommunlsme In vrede 
naast elkaar kannen leven. Men kan zich 
voorstellen tot welke <( konkret« » rezul
taten de besprekingen over een dergelijk 
<f praktisch » punt hebben geleid, wan. 
neer men daarbij verneemt dat de Bus 
en de Amerikaan een verschillende bete. 
kenls hechtten aan begrippen zoals vre
de, oorlog, demokratle, recht, waarheid... 

Zoals we verleden week reeds schreven 
bood het slotkommiinikee meer gelegen
heid tot « hineininterpretieren » dan tot 
het opmaken van een ernstige balans. De 
eerste pers-interpretatles waren optimis. 
tisoh en enkele vlugge jongens, op zoek 
naar een sprekende « kop », spraken reed» 
van het « wonder van Wenen ». Ze ba. 
zeerden zich daarbij op het feit dat de 
Weense besprekingen de door het prot<v 
kol voorziene tijd met enkele minuten 
hadden overschreden. Een paar dagen na
dien zonk de stemming reeds een paar 
gaden; Kennedq's TV-toespraaJt trachtte 
met veel vroordmnhaal weg te praten over 
het feit dat de top tot zeer poi-ere resul
taten had geleid. De verklaring dat « aan 
het einde van onze besprekingen we el-
kaars pozitle al veel beter kenden » ii 
nauweliiks ernstig te nemen en de .Ame
rikaanse prezident hoefde stellig geen 
19.200 km In een straalvliegtuig af te leg
gen om de Russische pozitie te leren ken. 
nen. 

Aan Russische zijde «as een week lang 
alles melk en honing. Het Kremlin had 
blijkbaar besloten dat Wenen in het te
ken van de lach zou staan en daarbij 
bleef het voorlopig. Na de ontnuchterende 
TV-rede te Washington kwam ook daar> 
e<hter verandering en het heette al dade
lijk dat Bonn de rezultaten van de top 
wou saboteren. Einde van voriee week nu-
bliccerde het agentschap Tass dan de tekst 
van twee memorandums, waarmee ook 
aan Riis-sische zijde het hek volledig van 
de Aam was en er aan beide zliden van 
het l.Izeren Gordijn nauweliiks Iets over 
bleef van het kunstmatig optinil<Tiie voor 
en tiidcns Wenen. 

Het enige positieve rezuitaat bleek ult-
eindeliik vervat te rijn in volgende pas. 
sus van het kommunikee te Wenen : « De 
prezident der V.S. en de voorzitter van 
de Sovjetraad herhalen d.it zij hun steun 
toezeggen aan een neutraal en onafhantte-
liik I.aos. onder een regering die door de 
Laotiers zelf zal verkozen worden; zii zijn 
voorstanders van ln<ernationa!e akkoor
den die deze neutra'lteit en onafhanke. 
liikheid zullen waarborgen ». In de pers 
werd aan deze overeenkomst nogal belang 
gehecht; het heette immers dat TÜ sinds 
.laren het eerste rechtstreeks en deflnlMef 
akkoord was tussen de VS. en de S.U In
middels echter Is gebleken dat dlf akkoord, 
ondan's ziin uniek karakter (of wellicht 
Juist daarom !) tot op heden zijn prak
tisch nut nog moet bewlizen. 

De beide memorandums van Tass beves
tigden, dat inzake. Berlijn en de kems«op 
het RussLsch standpunt hoegenaamd niet 
soepeler is geworden. Kroesjtiev geeft dul-
detiik te kennen dat het in zUn bedoeling 
liet van Berliin een vrije, neutra'e en ge. 
demilifarizeerde stad te maken: wanneer 
het W<»sten daar niet mee zou Instemmen, 
zal hii niet aarzelen een afzonderliik vre-
desverdrag met OosfDu'ts'and te onderte
kenen. Het Russisch standpunt terzake is 
zo oud als de koude oorlog zelf: het -Ame. 
rikaanse-standpunt is al evenmin nieuw. 
De kwestie Ber'iin. in deze vorm gesteld, 
had hoeeenaamd geen behoefte aan een 
top te Wenen of eldera. 

Het enige rezuitaat is dat Bonn met 
meer wantrouwen dan ooit teeenover Wis-
hington f?taat en dat duldeHJker if-ble-
ken is dat Engeland er totaal and»re 
Berlünse opvattingen op na houdt dan 
de V.S. Geen winstpunt voor het West-'n 
dus ! 

Wanneer Kennedy gehoopt heeft, te 
Wenen zijn blazoen terug wat te knnn<n 
vergulden, dan is hij ook daarin deerlijk 
mislukt en hii zal de schuld daarvan be
zwaarlijk in Russische schoenen kunnen 
schuiven. Het mag dan al voor d« striat. 
slijpers te Parijs en te Wenen een geluk
kige gebeurtenis geweest zijn. de mooie 
Jackie te kunnen toejuichen, elders is men 
niet zo ongetoeen over het prezidentifle 
reisgezelschap. Want naast Jackie (die op 
alle recptie's te laat kwam because toi-

Tieef Koioot, ScHild en Zweard vim Vlaanderen! 

latmaken) reisde mee : zuster Eunice, 
echtgenote van de Vredeskorpsvoorzitter 
Sargent Sliriver; schoonzus prinses Rad. 
liwlU die tijdens het verblijf te Londen 
een zeer rfechte beurt maakte In de Brit. 
te vsrt, en tenslotte moeder Kennedy die 
op de receptie in Schloss Schónbninn met 
Amerikaanse fijngevoeligheid haar mond 
voorbij praatte en die aan iedere journa
list over zoonlief vroeg : « look at him, 
il n't • nice boy T ». 

Deze dingen, naast het feit dat een an
dere (piepjonge) Kennedy door broerlief 
minister van Justitie werd gebombardeerd, 
geven stof aan de bewering dat d»-
schatrijke Kennedy's zich een prezident 
hebben K gekocht », omdat ze al het ove
rige reeds hadden. 

Sinds Napoleon 
behoren te weten 
lastig kan zijn... 

zou iedere staatsman 
dat familie zeer, zeer 

BINNENLANDSE SPIEGEL 

Quos vult Jupiter perdere, deraentat prius...blind voor wat 
rich aftekent in het Vlaamse land blijft de huidige regering met 
ongehoorde lichtzinnigheid en kwade trouw verder de mee.st 
elementaire Vlaamse rechten met de voeten treden. De ploeg 
Lefèvre, met klaroenstoten aangekondigd als de grote regering-
van-de-Vlaams-Waalse-oplosslngen en gesteund juist omwille 
van die oplossingen door al wat in Vlaanderen naïef en C.V.P.-
er Is, speelde de krachttoer klaar om in enkele weken tljds ti
tels als « desnoods sabotage > op de eerste pagina van de chris-
telijk-Vlaamse pers te krijgen. Week na week is er een nieuw 
schandaal; na nauwelijks een goede maand regeren wordt het 
verhaal al even eentonig als dat van Saidja's buffel Deze week 
was het de opening van een nieuwe Rijksmiddelbare School te 
Brasschaat, waar de Waalse ministers Larock en Merlot een 
franse toespraak kwamen houden. Het is ongehoord dat derge
lijke incidenten — na het baron Guillaume-intermezzo — nog 
mogelijk zijn; een franstalige toespraak van een Merlot — gees
tesverwant van Renard — op een ogenblik dat de Merlots een 
offensief hebben ingezet niet alleen tegen onze kuituur maar 
ook tegen onze boterham, is onmogelijk anders dan als plompe 
provokatie te bestempelen. De aanwezigheid van Larock op de 
plechtigheid — nauwelijks enkele weken nadat ons plechtig de 
splitsing van Onderwijs was beloofd — is een vernedering die 
zelfs In de 130-jarlge ketting van vernederingen een unieke 
schakel vormt. Het tragikomisch getrappel van adjudant Van 
Elslande vormt een achtergrond waarop de vernedering nog 
schriller afsteekt. 

Maar één vernedering per week is niet genoeg. Het bleef 
voorbehouden aan de Grote Staatsman en vriend der kapotte-
busbeschermers, Pol-Henri Spaak, om voor een tweede — zo 
mogelijk nog klinkender — oorveeg te zorgen. Men zal zich 
herinneren hoe de christelijk-Vlaamse pers onder de vorige re
gering bij iedere begroting van Buitenlandse Zaken dhr Wigny 
plechtig waarschuwde, binnen het jaar te zorgen voor redelijke 
taaiverhoudingen op zijn departement. Men zal zich herinneren 
dat jaar voor jaar dezelfde even plechtige waarschuwing in 
Kamer en Senaat geuit werd vlak voordat de christelijk-Vlaamse 
vertegenwoordiging « omwille van de hogere belangen » de be
groting toch maar goedkeurde. Het was een steeds terugkerend 
grotesk schouwspel, maar de akteurs hielden zich tenminste 
aan de spelregel van de «plechtige waarschuwing >. Zelfs dèt 
Is onder het bewind van de geelrode mirakelploeg overbodig 
geworden. De huidige minister van Buitenlandse Zaken kan het 
zich veroorloven, onomwonden te zeggen dat een termijn van 
een jaar niet volstaat om de toestanden op zijn departement 
recht te zetten. Et "les cochons Tapplaudir... 

« Desnoods saboteren » ! — de Vlaamse pantoffelheld staat 
met een gloeiende kop vanwege de oorveeg en verzoekt de toe
schouwers dringend «hem tegen te houden of... ». 

Dat het éne Vlaamse oor roodgloeiend staat Is niet genoeg; 
het past de christenmens daarenboven, de andere kaak te bie
den, om er de mep van de 123-sexies op te inkasseren. Om een 
veroordeling voor het Europese Gerechtshof te Straatsburg te 
ontlopen, is de regering verplicht geweest eindelijk deze meest 
beruchte aller repressieteksten te herwerken. De gehoorzame 
koelies van de partij-redakties vonden het een unieke gelegen
heid om het christelijk-humanlstisch wierookvat kapot te slaan 
op het omvangrijk neusorgaan van het Gentse orakel. Maar de 
tekst die uiteindelijk ter stemming wordt gelegd Is een be
schimping van ieder christleijk en humanistisch fatsoen. Zeven
tien jaar na de oorlog is er een minister van justitie, is er een 
regering, is er een parlement gevonden dat het de negerkonin
gen-rechtspraak bestendigt door de rechtelozen onder het juk 
van een vernederend verglffenls-smeekschrift door te jagen. 

In de Ijle en eterische hooglanden waar — los van alle 
aardse beslommeringen — de subtiele geest der scriptores cato-
Ucl vrij kan zweven oefent zich inmiddels één der vertrapten 
en vernederden van gisteren In de voorname kunst van het 
altljd-gebukt-zljn : de voorteeffehjk Vlaming Victor Leemans 
aanvaardt er, ondervoorzitter te bUjven omdat de ééntallg-
franse nobilj on-voorzitter een nar nodig heeft die zijn grollen 
kan omzetten In het boerse diets. Op hem, op alle anderen die 
het «Schild en Zwaard van Vlaanderen» beweren te zijn en 
die nog maar eens het eigen geweten hebben gesust om een 
partij en een regering terwille te zijn, is toepasselijk het woord 
van een dichter die — in een onbezonnen ogenblik — door ad
judant Van Elslande werd geciteerd. Vondel heeft méér geschre
ven dan het < 0 simpele duif». Hij schreef ook : <Mljn eigen 
zwaert Is tegen mij geslepen » I. 

15-6-61 
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Dr Üoosens in de Senaar 

DE 8 SOLDATEN MOETEN 
ONMIDDELLIJK VRIJKOMEN 

De Tvuikige'regeTing teerd geboren vit onderhandelingen mor, tijden.' en 
na de verkiezingen gehovden. Wij geloven best dat zij moeilijk varen; mnar 
wij geloven nog meer dat zij de schijmnoesten hebhen moeilijk 1e tijn. Hoe 
kon het andert mogelijk zijn aan de brave burger te doen aannemen, iJe zou 
bijna het woord « flikken » durven gebruiken dat twee partijrn die mekaar 
»nlangs nog bevechten, niet alleen m*t woorden en qeichriften, maar nok 
met kasseien en waterkanons, enkele weken later gezellig en (jlim.lachend sa
men naast elkaar zitten alt een hedendaagse illustratie van het aloude ge
zegde € vier handen op fén buik ». 

WIJ begrijpen dat een regeringsverkla
ring niet ftll« punten afzonderlijk kan be
handelen z»Ks indien ze belangrijk zijn 
Toor een deel van de bevolking, wij ver
wachten dan ook geen stelllngname te
genover de relsduif, de verontreiniging van 
bet rivierwater of de verdediging van het 
Belgische trekpaard. Maaj toch enkele 
woorden over havenpoliWek, uitbreiding 
hoger onderwijs o.m. de Universiteit te 
Antwerpen, problemen van uiterst belang 
niet alleen voor de Antwerpenaren maar 
ook voor gans het land. 

Het is vanzelfsprekend dat In zulke om-
ftandigheden niet alle moeilijkheden op-

gslost werden en dat nog allerlei taner-
Jke twlstpartljen blijven bestaan. Dat 

de regeringsverklaring dan ook uiterst 
»aag, dubbelzinnig en oppervlakkltg Is, 
Tinden wlJ zeer normaal. ZIJ beperkt zich 
tot algemeenheden en bevat praktisch geen 
konkrete voorstellen noch remedies voor 
de aangeklaagde toestanden. ZIJ kondigt 
Terbeteringen aan In aJle sektoren, maar 
Terklaart nooit op welke wijze ze zullen 
bereikt worden. 

Wij hadden een kordate verklaring ver
wacht omtrent de wiJze waarop de rege
ring de verdediging zou nemen van onze 
landg&noten die In Kongo nog bezittingen 
©f andere belangen hebben, of van die-
genen die noodgedwongen teruggekeerd 
rijn en hun loopbaan op een dikwijls 
moMliJke leeftijd onderbroken gezien heb
ben. 

In de IJ.N.O. mag België niet langer de 
aangeklaagde blijven; het moet de aan
klager worden. De acht soldaten die zon. 
der enige reden worden vastgehouden en 
waarvan het lot zo onzeker Is, moeten 
vrij komen. 

De regering verklaart verder de betrek
kingen tUBsen Walen en Vlamingen op 
duurzame wijze te willen regelen, maar 
verder in de tekst vinden wij een aantal 
punten die hiertegen regelrecht Indrui
sen 

Deze toestand is niet grondig te wijzi
gen door enkele taalwetten en adminis
tratieve maatregelen. Alleen een federalia. 
tische inrichting van ons land kan de op
lossing brengen. 

Spreker gaat dan verder over adjunkt-
minister van Elslande die geen mlniste-
rlël-9 bevoegdheden bezit. 

Dan volgt de repressie : 
Ook de repressie en haar gevolgen kun-

nen wij rangschikken bl] de Vlaamse pro
blemen. 

Zestien Jaar na het einde van de oorlog 
wordt het hoog tijd dat dit probleem vol
ledig gelikwldeerd wordt. Het is bescha
mend voor ons land dat het nog steeds 
maatregelen toepast die strijdig zijn met 
het handvest van de rechten van de mens 
en dat het daarom door het internatio
naal Hof geblameerd kan worden 

Andere Vlaamse problemen : mobiliteit 
der arbeiders. Ik doe een beroep op 
vertegenwoordigers der arbeiders van alle 
partijen. 

De regering wil een voonilt.strevendp so
ciale politiek voeren 

Zij wil de pensioenen de uitkeringen 
voor werkloosheid en andere verhogen. 
Dit is opperbest. Maar ?ij lept geen woord 
oveï de manier waarop dez» verhoogde 
uitgaven zullen gedekt worden Zi.i moet 
nochtans zeer goed weten dat alle socia
le systemen tot ondergang gedoeii>d 7im 
Indien niet tegelijker tijd een akPPve en 
doelmatige gezinspolitiek gevoerd wordt 

Het spijt ons dan ook dat de regerings-
rerklaring het volledig stilzwijgen be
waart over de noodzakelijke verdediging 
van het gezin en voomamehjk van de 
kroostrijke gezinnen die de sociale toe
komst van het land beveiligen, zeer dik
wijls ten laste van zuiver opofferingen 

De aangekondigde verhoging dar indi-
rekte belastingen zal deze families het 
Ewaarste treffen, hetgeen een sociale on
rechtvaardigheid betekent. 

En vermits wij het kapittel der oelas-
tlngen aangeraakt hebben, kunnen wij 
hier nog enkele woorden aan toevoegen. 
Een der weinige pimten uit de regerings-
verklarmg is dat de belastingen zullen 
verhogen, vooreerst de Indirekte, zogezegd 
tijdelijk en daarna de direkte. Het staat 
buiten alle twijfel dat Mijnheer Honoré 
Gepluimd een verhoogde belastingsbrief 
Bal ontvangen, nog altijd wel op een geea 
I)apier, maar ditmaal met rode letters in-
plaats van blauwe. 

De regeringsverklaring spreekt veei van 
bezuiningen maar ze geeft ook hier geen 

bijzonderheden over de wijze waai op de
ze zullen vei-wezenlljkt worden Wij me
nen dat het zeer goed mogelijk is ondfer 
meer de mili'aire uitgaven te besnoeien 
en terug te brengen tot op een redelijk 
peil in verhouding met de omvang van 
on.s land eneraijds en van ons nationaal 
Inkomen anderzijds 

De oprichting van een Nationaal Instl-
tuut voor de Maatschappelijke Zekerheid 
dat als dosl zal hebben de diverse stel
sels voor maatschappelijke zekerheid te 
koordmeren, keuren wij goed Wij hebben 
echter mindei- vertrouwen In de voor de 
zoveelste maal aangekondigde hervorming 
der ziekteverzekering 

Wij zijn ervan overtuigd dat door deze 
regeling de belangen der arbeiders zeer 
doelmatig zullen verdedigd worden, en 
vmd?n dit ten andere zeer noodzakelijk 
en rechtvaardig, maar vrezen dat deze van 
de zelfstandige arbeiders, van de midden
stand en van de vrije beroepen gevaar lo
pen op de achtergrond te geraken 

Het ligt niet In onze bedoeling een sys-
temati.=«he oppoziiie te voeren en we zullen 
alle goede Initiatieven steunen, maar wlL 
len ons het recht voorbehouden een waak
zaam oog te houden op de verdere daden 
van de regering 

Om al de?e hogervernoemde redenen 
tien wij ons verplicht h-̂ t vertrouwen In 
deze regering te weigeren 

FEDERALISME 

BETEKENT 

DE ONMIDDELLIJKE 

INDUSTRIALISERING 

VAN VLAANDEREN 

(Vervolg van blz. 1) 

tk kan U met naam «n toenaam hH 
geval aanhalen van de zoon van een ge
wezen Vlaamse en xelts flamlngantisch» 
hoogleraar. Deze zoon heeft zijn kind, dat 
alleszins meer dan voldoende Nederlands 
kent, In de transmutatleklasi5©n van Ant
werpen geplaatst onder het voorwendsel 
dat de moedertaal van dat kind het Frans 
was 1 Plagranter voorbeeld van de ontdui
king van de geest van de wet kan men 
moeilijk Indenken 

t Het besluit dat ik meen hieruit te moe
ten trekken Is het volgende : 

Art. B5 van het KB. van 20 aug. 1957, 
hetweüke de wetgevende beschikkingen in
zake onderwijs samenordent, voorziet dat 
de gemeenten oordelen over de gepast
heid om transmutatieklassen in te rich-
ten; welnu tegenover de mislukking van 
het stelsel der transmutatieklassen In 
Vlaanderen en de onwil van de fransta-
Ilge « eilanden » om «ich te laten assimi
leren, is het ongepast de geldmiddelen van 
de gemeenschap nog langer te gebruiken 
om dergelijke klassen in stand te houden. 
Dat de gemeenten te afschaffen en dat 
Antwerpen hierin het voorbeeld geve. 

En laat ons toch realisten zijn Wat 
baat het storm te lopen tegen de be<lrel-
glng van de talentelling als men het kwaad 
niet aan de wortel treft. 

De toestand mag in de Antwerpse trans
mutatieklassen allicht beter zijn dan el
ders. Het gaat niet om een graad meer 
of minder. De Vlaamse gemeenten moe
ten deze klassen afschaffen en Antwer
pen kan her daarin zeer gemakkelijk eMi 
bemoedigend voorbeeld geven. 

Gemeenteraadslid had dexe rede ge
staafd met de meest uiteenlopende en 
doorslaande argumenten. HJi heeft er 
werkelijk een Indrukwekkende Studie van 
gemaakt. Plaats ontbreekt ons echter t»i 
alles op te nemen. In elk geval heeft Mr. 
Schiltz hiermee weer eens bewezen dat 
hIJ te Antwerpen goei en degelijk werk 
levert. 

ZO IS HET GOED 
De Standaard vertoont soms te

kenen van beterschap, die we met 
een zekere voldoening wensen aan 
te stippen. Zo hleW hij zijn lezers 
voor samenkomsten te saboteren 
waar polltiekers Frans zouden 
spreken in Vlaanderen. Huymans 
zal dit grinnikend gelezen hebben 
waar hij denkt aan de franstalige 
redevoeringen van zijn vriend 
Spaak. 

Anderzijds stipte hij aan dat de 
CV.P.-ers in gebreke bleven wat 
daadwerkelijk verzet betreft en 
wat de wanvernouding franstall-
gen-nederlandstaligen betreft in de 
diplomatieke diensten en wat de 
gebrekkige herziening van 123 se-
xies aangaat. Volgens De Standaard 
moet de C.V.P. later niet klagen als 
de Volksunie nog eens vooruitgaat. 

Zo mogen we het horen. 

Zoekt U «en 
Vlaams Verzekeringsmakelaar 
In het Brusselse ? 

• 
wendt U tot 

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

Tél. : 20.18.59 

• 
Al le verzakartngstakken, 

alle maatschappijen, 

voorde l ig * tarieven en 

afdoende hu lp b l ] ongevallen. 

i Voor de student.. . • 
S een « b le rd ich t» uurwerk ; 

; Voor het l ief . . . • 
• de gepaste ver lovingsr ing S 

! Voor de professor... J 
• een geleerde ul lenbri l i 
• • 
! Voor de kotmadam.. . g 
• een wekker met lu lde bel . ! 
: UURWERKEN- EN OI»TIEKZAAK • 

AN D E MOO 
SCHOOLDREEF 19, GENTBRUGGE 

Tel. (09)25.65.98 - Trams 2-9-20 

70EKERTJË1& 
Wie helpt vadei \an i minderjarige kin. 

deren aan pa.s.send dagwerk als arbeider 
of dergelijk, m Gent of omlisgende Ou
derdom 39 jaar Aanbod dringend verwacht 
op adres : Brackman Lucien (Meerseweg 
2) Oentbrugge. 

Huwelijk gevraagd, vrouw huishouden, 
man buitenhuis, of inwonend dienst. Meis
je. Goede voorwaairden Schilde Afspraak. 
Tel 79 06 36. 

Brus.selse firma met bestaand ktiënteel 
vraagt voor het Brusselss en Wallonië 

2 actieve vertegenwoordigers 
voor het regelmatig bezoeken van drukke
rijen en/of papiP'rhand^lR er aanverwan
te bedrijven. 

Vlot verkoopbare artikelen die regel
matig bijbesteld worden. Ruime (bij)ver-
dlenste vooi hen die over doorzettings
vermogen beischikken Ook op indirekte 
verkoop volledige provizie. 

Mogelijke verdien.ste per maand ; van 6 
tot 12.000 F. 

Schrijven bureau blad onder HAVEBB. 

Aangeboden : prettige en blijvende ne-
venverdlenste voor VU men,sen. wonende 
In of tegen de Oost-Vlaamse steden. Geen 
verzekeringen of mutualiteit Schrijven 
bureel blad nr 123. 

Student uit Mechelen zoekt werk MJ-
dens de vakantie van 15 juli tot 15 sep, 
tember. 

Schrijven naar blad ond«r letters D.B. 

Gemeubelde komer te huur met half-
of vol pensioen, burgerkeuken, komfart. 
Schrijven S.K. Suys. Jan Jaquetstraat 68; 
Koskelberg (Br. 8). 

Oerante gevraagd voor Tienen SchrlJ. 
ven Wlm Maes, Lanteemhofstraat 36, Bor
gerhout of tel. 39.92 06 Grote verdlensften. 

BIERHUIS « CORDIAL » 

Snikerrui IS Antwerpen 
ttitstekende drank - Versorgde bediening. 

l l f l I IEnORIA l l 
Zal bij de aanvang van de tradltlonelu 

volksvergadering uitgesproken worden 
voor alle overleden Vlamingen «Inas da 
vorige volksvergadering, in het blzonde» 
oud-senator Mon van Dieren, Frans WIJ» 
meersch (hoofdbestuurslid) en ktmstsciifl« 
der Prosper de TVoyer 

Bij het vreselijk verkeersongeval, op 11 
dezer te St. Joris blJ Nieuwpoort, werd d« 
familie van kameraad Baert (kandidaat 
voor de Provincieraad blJ de vorigB ven. 
kiezingen) .smartelijk getroffen 

De zoon Beert, ürbai'n, onze stille inaa* 
leer verdienstelijke medewerker, ultfcate» 
van de Camping « NELE » te Middélker. 
ke, kwam om het leven samen met «IJfl 
echtgenote en drie vrienden 

De Volksunie, inzonder het Arr. Veume • 
Diksmuide - Oostende, betuigen a«tn d« 
diepbeproefde familie Baert, hun Innig 
kristelfjke deelneming 

'̂ 

• 

In het »RUBENSHOF« 
ANTWERPSESTEENWEG, St. NIKtAAS 

Stemming, gezel l igheid, ook rust. 

Wie Gent bezoekt 

Het stadhuis bewondert , 

loopt zel<er even aar» b i l R"^-

in café «RUBENSHOF» 
BORLUUTSTRAAT 13, GENT 

IIIIIIIIII 

HiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | 

Van de landdag kunnen wij nog bovenstaande zeer mooie foto brengen di« 
ons de trommeljongens toont met daai»chter «te geweldige mas« en het heu
velend Payottenland. 

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

1 Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
I T. V. - Wasmachines 
1 Casvuren - Kin(derwagens - Stoven 
= 10 TOT 2 0 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
i OP VERTOON V A N DEZE AANKONDIGINO 

1 Kontant - Krediefr 
i OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
llflHIHMmumMIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllltllllllllllllimillllllllllllllllllllll"""'"»» Hllliiimilllllinnmi, 
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VL m . VOIKSVERGADERING 

ANTWERPEN 
KONTAKTKLUB 

Houdt op vrijdag, 16 en op Trijdag, 23 
Juni haar gewone wekelllkse bijeenkom 
«ten 

Op vnjdag, 30 Juni te 21 uur spreekt 
daar : l la hlsl Walter Luyten, leraar, oud-
Toorzltter van Studiekring K V H V -Leu. 
ven, over het tema : f Het nationaliteiten-
vraagstuk en de hogere geestelijkheid (in 
casu : Slovaklje) » Spreker zal ingeleid 
worden door advokaat Hugo Schlltz, ge
meenteraadslid van Antwerpen, en voor 
ritter van Kontaktklub 

Op vrijdag, 9 dezer, sprak voor een tal
rijk en aandachtig publiek voor Kontakt
klub oud-provlncleraadslld Rik Balthazar 
o v i het onderwerp : « Rijn. en Schelde-
verbmding ». WIJ komen nog terug op dit 
ree: mteressant onderwerp Spreker werd 
Ingeleid door Kaxel Dillen, ondervoorzitter 
van Kontaktklub, die hulde bracht aan de 
eerlijkheid en de objektivltelt van dhr 
Balthazar. Onder de vele aanwezigen be
merkte men : schepen PAELINOKX, oud-
provlncleraadslid, J. LAEREMANS, pro-
Tincieraadsleden Rolus en Kunnen, oud-
bestendlg afgevaardigde Arthur Heylen, 
Dr H Goemans, Dr de Boel, Dr Dela-
haye, Rudl van der Paal, dr Jur Valeer 
Portier, Uc Dirk Stappaertfi, Bernard 
Btappaerts, Staf de Ue, redakteur van ona 
blad, e a . De volksvertegenwoordigers van 
der Bist en Matfiheyssens, die zoals ledere 
tweede vrijdag van de maand zltdag hou
den In lokaal Peter Benolt te Antwerpen, 
hadden zich laten verontschuldigen, als
mede de gemeenteraadsleden Schlltz en 
Juul Dillen 

BORGERHOUT 
Op maandag 5 Juni hield de Afdeling 

Borgerhout haa r maandeUJkse vergadc-
flng. Nadat de vooTzltteir, de Heer Perd. 
OEBRTS de vergadering geopend had, ver-
leende hlJ het woord aan gemeenteraads-
Ud Jmil DILLEN, die bijzonder de rege
ringsverklaring behandelde. Hij meend* 
da t deze, op het eerste ïicht, werkelijk 
de goede richting uitging, maar dat bij na
tter onderaoek het de aove«lst« maal la 
<«t men de Vlamingen met beloften wil 
•oethouden : als voorbeeld gaf hij het 
wetsontwerp van minister VERMBYLEN 
Inzake 133 sexies, dat In wwricelljkheid 
Biets oplost. 

Daarna besprak hlJ in het kort de ge-
•aeentepoUtiek, waarin hlJ in h«t bijzon. 
<«• de ontvolking en verarming van Bor-
gerhout behandelde en tevena de noodza. 
kelljkheld onderstreepte van de krotten-
bestrljding door het voeren van een wer-
keUJk sociale wonlngpolitlek met hoogbouw 
• n groene 2»nes, waardoor de bevolkings-
•angroel bevorderd wordt. 

Vervolgens verleende de voorzitter het 
woord aan de Heer Herman SOMMEN, 
•oorzltter van het Herman Van den Reeck. 
•wnlté Dei» laatste deed een wamme op-
Jpep om ook dit Jaar de Herman Van den 
«eeckJiulde blJ te wonen 

Tot slot werd een film over de begrafe
nis van Herman Van den Reeck afgerold 

GENK 
Het eerste gezellig samenzijn te Genk 

Tond plaats blJ een talrijke opkwnsl, waar 
vooral het aantal Jongeren opviel Van 
het hoofdbestuur waren Wim Jorlssen en 
Bob Hendriks daar, terwijl ook ons pro
vincieraadslid Drs. Joris Degraeve aanwe. 
Big waren. 

GENT 
U JULI TE GENT 

De Gentse 11 Jull-viering zal doorgaan 
op 8 Juli aanstaande om 20 uur In het lo
kaal Roeland Al de Vlaams nationale ver. 
enigmgen uit het Gentse werken mee. Dit
maal wordt met een gans nieuw program, 
ma gestart Verder gegevens volg'en In la
ter nummer 

Arrondissementele kaderdag 
Zondag 18 Juni om 10 uur, kader-
dag voor alle arrondissementele ka
derleden In de grote feestzaal Roe 
land 
Alle gewesten dienen aanwezig te 
zijn 

V.M.O. GENT 

De afdeling VM.O Gent kolporteerde 
met bijval op 11 Juni te St Amandsberg. 
De voarllchtlng van onze bevolking en de 
verspreidmg van ons blad gaat verder. 
Volgende kolportage op zondag 36 Juni t« 
Melle Samenkomst aan de Roeland om 
9 uur 30 

GERAARDSBERGEN 
VLAAMSE KLÜB 

Zaterdag 8 Juli s tart de peu opgerichte 
Vlaamse Klub van Geraardsbergen met 
een vrolijk tuin- en dansfeest te Voorde 
in de Kalvaar 

Er werd met «ukaes onderhandeling**! 
gevoerd zowel met het hoofdbestuur van 
VTB-VAB als met de plaatselijke afdelin
gen om van 8 Juli te maken het hoogte
punt van het Vlaamse gezelsohapsleven 
In het land van Aalst 

Vermelden we nog dat het Brussels 
AmusementsOTkest onder leiding van de 
ktmdige Petrus Philips ten dans speelt en 
dat het verleden van deze animator er 
borg voor s taat dat het een avond zal 
warden f vol », zoals de studenten dat 
plegen uit te drukken c Joulssance ». 

lEPER 
De grondige organisatie van de par t^ 

In het arrondissement Is gestart Alle be
schikbare krachten melden zich bij de 
gouwvoorzitter Dr Devoldere : Westkerke, 
tel 28 011 of in het provmciaal sekreta-
r laat : Pieter Bortlerlaan 27 Gistel, tel. 
38 509 

ÜEDEKERKE 
Het bestuur van de afdeling Liedekerke 

Is uitgebreid en ziet er uit als volgt : 
R Van Den Bone, voorzitter 
Brynaert P. en Lauwerys M , onder

voorzitters 
Van Nleuwenborgh R , sekretrai*. 
De Brabander O , pennmgmeester. 
I3e Bruyn R , propagandaleider 
Ohyses P , Van Heylenbrouck en Van 

Droogenbrouck A, propagandisten 
In het kanton Asse gaat Liederkerke 

naar de top I 

MALDEGEM 
Zaterdag 17 Juni zltdag in de Schouw

burg van Volksvertegenwoordiger Leo 
Wouters en gemeenteraadslid Gerard 
Storm, van 16 tot 18 uur 

MEGHELEN 
Donderdag 8 Juni hield onze arrondisse 

ment^ssecretaris W Luyten een belangwek
kende voordracht over « De geschiedenis 
van de Vlaam.se partijen » Daarna volg. 
de een korte bespreking van het behan. 
deld<> onderwerp AUe belangstellenden 
worden uitgenodigd op onze volgende 
studievergadenng^n die telkens de eerste 
woensdag van de maand zullen worden 
gehouden in ons lokaal 

« BEPFERSHOF », 
Befferstraat, Mechelen 

In aanwezigheid van Wim Jonsjsen al
gemeen sekretans en Wim Maes, provin
ciaal sekretaris vergaderde de werkgroep 
Mechelen Als kantonnale sekretarlssen 
werden onze vrienden Bosselaers, Peeters 
en Van Dessei aangesteld terwijl Walter 
Luyten de koordinatie voor het arrondis-
sement zal op zich nemen Het plan voor 
een eerste studipvergadenng werd uitge
werkt 

MOLENBEEK-JETTE 
Op vrijdag 30 juni 1961 te 20 uur stipt 

algemene vergadering In de laa l « Land 
van Aalst », Kardinaal Merclerplein te 
Jettc. 
Sprekers : 

Volksvertegenwoordiger Mr D. Deco-
nlnck. 

Kantonaal voorzitter M. J. De Eerlan
ger. 

ROESELARE 
Na de geruisloa© partikuliere werking 

van abonnemenlenwerving en de eerste 
aan huis bezoeken van goed gezmden die 
In Roeselare een 50 tal nieuwe lezers van 
de Volksunie opleverden, werd op 11 Juni 
een eerste openbare kolportïige gehouden 
in de gemeenten Ledegem en Dadizele Het 
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TONGEREN 
Voor deeinemeis aa.n Volksunieveigade 

ring en/of Vlaams Nationaal zangfeest 
Antwerpen wordt een bus ingelegd Ver
trek : 8 uur. Prijs 80 P, vooraf te beta
len Inschrijven : Th Clennx S a k i a m e n t 
«tiaat Tongeren, Pol Smets 18 Oogstlaan 
8 Tongeren 

TURNHOUT 
Arrondivsement 1) DIENSTBETOON 

Turnhout. 

Volksvertegen wool digei Matthe>s.sens 
ten huize van : Arrondiss vooryitter Joe 
Van Bruggen Graatakker 142, Turnhout, 
tel 421 05 

Dr Ju r J o Betaians Dienstbaan 50 
of 62, GEEL, tel 585 35elke vnjdag avond 
van 6 tot 8 uui of op Hfspiaak 

VOORDE 
LANDELIJKE « OPEN KRING » DAGEN 

Ten einde zijn 1ste Lustrum op passen
de wijze te gedenken, organiseert « Open 
K n n g » zijn landelijke « Open Kiing »-
dagen op 5 en 6 augustus in zijn klubhuls 
« De Kalvaar », steenweg op Nmove, te 
Vooi de 

Hst progiamma dat biJ deze gelegen
heid zal aangeboden woiden, zal een dege
lijke Illustratie geven der werking van de
ze mstellmg voor kunstverspreiding en 
hoogstaand gezelsohapsleven 

VORST 
In vorig nummer verscheen een beiicht 

waarin meegedeeld werd dat een van Die
renheem werd ingericht Deze Privé klub 
draagt echter niet deze naam maar wel 
« Dis Os-sewa » 

Het IS dus wel degelijk • Vlaamse Piivé-
Klub « DIE OSSEWA » Bondgenotensti-aa,t 
307 309 te VORST BRUSSEL 6 

VEURNE 
De kolporiagetocht ven 10 Juni was oen 

echte TRIOMFTOCHT Op een paar 
uren werden 148 bladen verkodht; spijtig 
dat er niet meer bladen ter beschikking 
waren Het groot aantal nieuwe abon-
nenten die voorlopig nog uit Diksmuide 
dienen bediend ontvingen de overige bla
den 

WAASMUNSTER 
Op zondag 18 Juni e k , allen naar het 

5de Gewestelijk Zangfeest; om 14 uur 30, 
in de Gulden Schaduw - Waasmunster 
Heide Het zangfeest s taat onder het mot
to « Jeugd in 't Gelid » 

BRUSSEL 
PEOPAGANDATOCHT VAN 18 JU.M 

Bijeenkomst om 8 uur 45 stipt achter 
de KVS of om 9 uur 30 op het Dorps
plein te Smt Kwmtens-Lennik, waarna 
verkoop van ons landdagnummer en tocht 
met de mlkrowagen dooi heen het Payot-
tenland 

NIEUWPOORT 
Kolporiagetocht met lutdspi-eker en mu

ziek, zaterdag, 24 d«aer maand. 
All^nan op post. 

werd een succes en aanmoedigring door de 
verkoop van een zestigtal niunmers van 
ons strljdblad en anderzijds weirden nutt i
ge kontakten gelegd 

Alle V.U gezinden uit het Roeselaarse 
worden dringend verzocht «ich kenbaar te 
maken bij Antoon Deslmpelaere, Kalken-
sti-aat, Roeselare, want er ig werk op de 
plank en voor Jong en voor oud 

STROMBEEK-BEVER 
11 JULI DER RANDGEMEENTEN 

STROMBEEK-BEVER, waar de frans
kiljons een heugelijke nederlaag leden, 
richt dit Jaar op 8 Juli een Sporenherden-
klng der randgemeenten In. 

Boven en buiten alle politick, zuiver tn 
een geest van strijd, willen we samen ko
men in een groots tulnfeest 

In 1958 werd de Vlaamse dag op kranig» 
wijze ingezet te Strombeek Bever 

In 1961 neemt het Vlaams Komltee voor 
Strombeek-Bever de traditie weer op en 
we rekenen op alle Vlamingen uit de 
randgemeenten om van deze samenkomst 
een machtige uiting van Vlaamse levens
wil en levensvreugde te maken 

14 uur ; Optocht door de Jeugd 
16 uur Onze Jeugd viert 11 JuU 1 Me

dewerking van alle ptoatseUJke Jeugdgroe-
peringen de volksdansgroep < De Grote 
Ronde » 

19 uur 30 : Optocht door de gemeente. 
20 uur : Groots tulnfeest : met mede. 

werking van Edward De Decker, verbonden 
aan de K V O te Antwerpen. Karel Hem-
merechts van de B R T Volksdansgroep 
t de Grote Ronde » 

Het orkest Lou van Waeyenbergh speelt 
ten dans I 

Toegang 20 P 

Kaarten reeds nu te bekomen bij R De 
Black Schatbewaarder VI Komltee Me-
chelenstraat 156A Strombeek. P R 5430 24 

2JtJLI 1961 : VLAAMS NATIONA 

LE HOOGDAG TE ANTWERPEN 

1. Wij brengen hiermede, al de deel
nemers der massiavergadering van 2 
Juli In laa l « MAJESTIC », in ken
nis, dat onmiddellijk na de vergade
ring een grootse optocht zal plaats 
hebben door de voornaamste straten 
der stad Antwerpen. Wij dringen er 
ten zeerste op aan dat iedereen, ook 
diegenen die niet in de za^l aanwe. 
lig rouden l i jn. aan deze grootse op
tocht zouden deelnemen. Deze op 
tocht MOET een sukses worden, en 
daarvoor rekenen wij op ALLE Vla
mingen. Al diegenen die niet op de 
itrIJdvergadering kunnen zijn, gelie 
ven te verzamelen in de Carnotstraat 
om 11 uur 30. Verdere onderrichtin
gen volgen nog in het blad, alseok In 
saai « MAJESTIC » «elf. Op 2 juli 
moet Antwerpen daveren van de ech 
te Volksunie-geestdrift. 

2. OPROEP AAN ALLE STUDEN 
TEN : 
In onze optocht van 2 juli, zal er 
een speciale plaats voor1>ehouden 
worden voor onze Vlaamse studen 
ten. 

Alle studenten en studentlnnen stel
len zich op te 11 uur 30 In de Car
notstraat, achter een spandoek 
« Voor een Universiteit te Antwer 
pen ». 

3 L&ngs deze weg worden reeds alle 
Arrondissementen en afdelingen ver. 
locht met AL hun vaandels en span. 
doeken aanwezig te zijn. Verdere 
gegevens volgen per post. 

VOLKSUNIE-vrienden van alle 
Vlaamse gewesten. Uw plaats is op 
2 juli te Antwerpen op onze jaar . 
lijkse strijdvergadering en in onze 
optocht. 

Wij rekenen op V allen, opdat i Jn 
li de Ware Hoogdag van Vlaande
ren moge worden. 

DR. BALLET 
Oud-volksvertegenwooidiger. heeft aan

vaard de korte, maar geestdriftige over. 
winningsvpigadenng van zondag, 2 Juli in 
feestzaal Majestic voor te zitten 
SPRFKFRS 

Op deze bijeenkomst zal Dr R van 
Leemputten volksvertegenwoordiger voor 
Aalst de hulde van de ganse partij 
aan Wim Jorissen brengen, terwijl het 
slotwoord za] uitgesproken worden dow 
algemeen voorzitter Mr Frans van der 
ELst Karpi Dillen zal een korte oproep 
doen 
WIM JORISSEN 

Zal Inderdaad op die volksvergadenng 
reer hartelijk gehuldigd worden, en dit in 
Banwe7lgheld van ruim tweeduizend ka-
de'^leden die daar verwacht worden Ver
schillende mooip geschenken zjullen hem 
en zijn echtgenote aangeboden worden. 
Wie daartoe e«=n bijdrage wil storten, kan 
zulks doen door storting op postrekening 
6<)12 44 Wim Maes, Borgerhout 
SKKRFTARI'%AT 

Van organisatie van de volksvergade-
rmg, d<' optocht en het Tirolerfeest op 3 
Juli ts gevestigd blJ provinciaal sekretans, 
Wim Maes Lanteemhofstraat 28, Borger, 
hout ftel 39 92 06) 
OPTOCHT 

Onmiddellijk na de volksvergadering 
woidt een massale optocht gehouden door 
Antwerpen Praalwagens, ruiters te paard, 
verdeliais Jeugdgroepen, muziekkapellen, 
zullen hleiaan deelnemen 

Daai een massale tielangstelllng ver. 
wacht woidt voor de hulde aan Wim Jo
rissen in zaal Majestic, en het praktisch 
zeker is da- de grote zaal stampvol zal lo
pen nodigen wiJ alle liefhebbers voor de 
optocht, die geen p 'aats zouden vinden m 
de zaal, uit zich te verzamelen ter hoogte 
van de zaal in de Ca-^notViraat vanaf half 
twaalf voor het vormen van de stoet 
AUTOKARAVANEN EN AUTOKARS 

Het Inrichtend komitee van de volks-
veigadering van 2 Juli doet een dringen
de opioïp tot alle ariondi-ssementele be
sturen om onverwijld autokars in te leg
gen en autokaravanen naar Antwerpen te 
organiseien Men stelle best één verant-
wooidelijke per arrondissement aan 

AALST 
Tiaditiegetrouw gaan wiJ ook dit Jaar 

met een autokar naar het Vlaams Natio
naal Zangfeest en de volksvei gadering 

Plaatsen kunnen nu reeds besproken 
wolden biJ onze propagandisten of telefo
nisch op ruimmer 217 66 van het sekreta-
riaat 

Reiskosten 60 P per persoon 
Verdere inlichtingen m volgend num

mer 

BRUSSEL 
AUTOKARAVAAN V4NUIT BRUSSEL 

Vertiekt stipt te 9 uur 15 achter de 
K V.S (Lakenstraat). De autokaravaan 
volgt de baan Brussel-Antwerpen zodat 
men ook op deze baan kan aansluiten 

Inlichtingen en Inschrijvingen : M. Van-
damme, Lambiottestraat, 133, Biussel 3, 
(tel 3313 30) 
AUTOKAR 

Inschrijvingen tot 22 Juni op volgende 
adressen : 

Graaf van Egmont, J Van Praetstraat 
28 Brussel 

Uilenspiegel, Pletinckxstraat 38 Brussel 
Lokaal Waltra, Ardulnkaai 2 Brussel 
Ravenstein, Ntnoofsesteenweg 685 An 

derlecht. 
Van den Houte, Heldenplein 29 Vrivoor-

de. 

ANTWERPEN 2 JULI 
Vandamme, Lamb<ottestraat 133 Schaar 

beek. 
Van Malderen, Ntnoofsesteenweg 342 

Anderlecht 
Pierret, Bondgenotenstraat 341 Vorst 
De Eerlanger, Courtoisstrtot 50-52 Mo 

lenbeek 
Thiebaut, R Neybeighlaan 188 Laken -
Leplat, Kerkhoflaan 5 Kraainem 
Lauwaert, Kerkstraat 2 Buizingen 
Prijs (drinkgeld int)egrepen) : 60 P 1/ 

betalen blJ inschrijving 
Vertrek uit Vilvoorde (Heldenplein) : 

8 uur 45 
Halte m Schaarbeek (Liedtsplem) : 

9 uur 
Vertrek samen met de autokaravaan 

achter KVS : 9 uur 15 
Vervoer m Antwerpen naar Sportpaleis 

en terug verzekerd 
Vertrek rond 21 uur m nabijheid vaa 

Palladium, zodat de liefhebbers van het 
Tirolerfeest met de Antwerpse vrienden 
kunnen verbioederen van 19 tot 21 uur 

OENDERMONDE 
Blijft evenmin ten achter om de volks

vergadering met het huldebetoon aan Wim 
Joris'=en bij te wonen Men schrijve in bij: 

Dr Van Boxelaar, Margote Wichelen 
Amedé de Mey, Moerstraat Wetteren 
Pol Vandermarhere, Ros Beyaardstraat, 

11 Dendermonde 
Wilfried Lysens. Albert I straat, 1, ]>b. 

beke 
Gebroeders Buggenhout, Ringstraat, 29, 

Hamme aan Durme 

DENDERLEEUW 
Op zondag 3 Juh autocarreis naar het 

zangfeest te Antwerpen 
Vertrek te 8 uur 15 (na de mis) op h«t 

dorp 
Pnjs der reis slecht* 60 P 

Laat U tijdig inschrijven bij de afge
vaardigde van het A N Z de Hr Wilfried 
De Met-senaere, Sportstraat 2 

Kaarten van 30 P (zitplaatsen) en pro
gramma's zijn op dit adres verkrljgbaa». 

Wacht niet want de belangstelling li 
groot ' 

DIKSMUIDE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Twee prachtige autocars (47 en tf 
plaatsen) s taan ter beschikking Zeer spoe
dig inschrijven blJ : 

J a n De Bondt (Arr Voorz.), Wzerlaa» 
41 Tel 051-505 21. 

Cyriel Bultinck (Sekretaris), Woumei^ 
dorp 136 

Juul Haezebaert, Adinkerke, Qarzebek». 
veld Tel 058 413 81. 

Leo Devreese (Vlaams Huis), Llzerlaaa 
83 TeL 051-507 49. 

Leon Verstraete, Archltekt De Panns, 
TeL 058 415 42 

Jef Glelis, Oostduinkerke, Polderstraa» 
12 Tel. 058-214 98 

Louis Mertens, Nieuwpoort. CTanadalaaa, 
9 Tel 058-2317 

EREMBODEGEM-CENTRUM 
Vertrek Antwerpen VL Nat Zangfeest 

2 Juli per a/utocar. prijs 50 P (zoovJer toe-
gangskaart) Vertrek 8 uur 60 hoek Groen-
straat en Heuvel 9 uur Dorpcplein In ka
ravaan samen met autotmssen afd, Deo. 
derleeuw. Liedekerke, Welle Bijwonen 
Volksunievergadering en optocht 's mor
gens Inschrijven bIJ de bestuursleden 

Kampeerders, bezoekt de Vlaamse 
Kust De n ieuwe 

CAMPING VIKING 
te Middelkerke biedt U een prach- , 

t ig terrein met al le konfor t .Voor ^ i 

alle Inl ichtingen : D' j lnweg 338 

5 % verminder ing op vertoon 
der V.U.-l idkaart. 

GENT-EEKLO 
Natuurlijk blijft ook Gent-Eeklo niet 

ten achter De autokaravanen en privé-
wagens vertrekken stipt te 8 uu- 45 aan 
lokaal Roeland, Korte Kruisstraat 3, 
Gent Men kan daar inschrijven, alsmede 
biJ Guido Dekeyser, Onderbergen 57, 
Gent Prijs 55 P. 

TURNHOUT 
Dat ondei 'eidmg van Jos van Bruggen 

en dr Jur Jo Belmans in voDe organisa
tie IS, blijft niet ten achter en legt ver
schillende autokars in naar de volksver
gadering met huldebetoon aan Wim Joris
sen en naar het zangfeest 

Veitiek op de giote Markt te Turnhout 
te 9 uur 30 vooi middag 

Meji kan inschrijven bij : Jos van Brug
gen, Graatakker, 142, Turnhout of blJ K 
Hertogs Kroonstraat, 70, Turnhout 

MECHELEN 
Naar wij vernemen zal Mechelen, tnet 

arrondissement waar Wim Joiissen lijst-
aanvoeider was, en waar hij niets dan 
vrienden telt, een indrukwekkende auto
karavaan inrichten naar de volksvergade 
ring Inlichtingen daaromtrent verschIJ 
nen in ons volgend nummer 

Het inrichtend komilee van deze volles 
vergadering optocht en Tirolerfeest, wordt 
vooi gezeten door Rudi Van der Paal en 
bestaat verder uit Wim Maes, Staf de Lie, 
Piet Vereecken, Peter Raeymaekers, Her
man Bosmans, P van Heukelom, Piet van 
Dooren, Rudi van Boven, Joris Perlr, Kli-
rei Dillen, R&els én Ward Rolus 
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OVERWEGINGEN.. 
EN KONKLUSIES 

Zetelfabriek Boterberg 1 

I 
Engel & C> 

LEDEZUM • LEDI 

De laatste gemeenteraadszltHlif t« 8*i 
pleters Leeuw. 

Eerste punt : 
Op deze bewuste zitting had de franskil. 

jonse socialist Thibaut de lef en pretentie 
zich uitsluitend van de taal van Pemandél 
te bedienen bl] het toeUchten en de ver
dediging der door hem ingediende motie 
« voor invoeren van tweetaligheid te Sint 
Pieters Leeuw ». De overige socialistische 
gelcozene was blijkbaar zijn taaladjunkt 

Geen enkele van die gemeenteraadsleden 
van de Vlaamse gemeente Sint Pleters 
Leeuw had de durf en de moed deze heer 
Thi'>auit beleefd aan het verstand te bren
gen primo dat zijn vreemd gewauwel wel 
klanken schiep, maar dat zi] hem niet be
grepen in zijn frans; tweedens dat gans 
zijn uiteenzetting, met veel omhaal en 
franse uitvoerigheid naar voren gebracht, 
naast de kwestie was. Er leven in ons va
derland twee volksgemeensohappen naast 
elkaar, met hun eigen kuituur, taal, ze
den en gebruiken en op hun eigen gii'ond-
gebied. De anderstalige inwijkellngen moe
ten hiermee rekening houden en hebben 
de plicht van zloh aan te passen. 

Tweede punt : 
Hoe zou er voor de motie gestemd zijn. 

Indien liJ niet ware Ingetrokken geweest» 
Hadden voor de tweetaligheid gestemd: 

de socialisten (2) en de liberalen, uitzon
dering te maken wellicht voor een manda-
taris, doch PLUS de franskiljonse burge
meester (C.V.P.) die geen fatsoenlijk ne-
dei^ands kan praten. De komDÜcitelt van 
deze man met de franclserende kliek viel 
duidelijk op toen hij met een veelzeggend 
gebaar en oogslag zijn vriendThibaut maar 
de raad gaf de motie in te trekken, kwes
tie van de dubbelzinnigheid te 'aten aan-
duren en de verdeelde en vei-veelde C.V.P-
ers van <*en fiasco te vrijwaren. 

Derde punt : 
De welluidende stem van de libei-ale 

vrouwe Van Waeyenberghe wou zich in 
de discussie gooien « wij moeten Iets doen 
opdat de franstaligen zich üiuls zouden 
voelen ». Hierop onderbreking door een 
C.VP.-er « kijk naar de Vlamingen in 
Wallonië Die moeten zloh wel aanpassen » 
Antwoord van vrouwe Van Waeyenberghe 
< ja. maar dat is hetzelfde niet ». Onder
breking van de bm-gemeester « kom geen 
discussies ». 

Wij nodigen vrouwe Van Waeyenberghe 
uit in een debat te komen bewijzen dat 
hier niet dezelfde regel speelt. Benieuwd 
hare geleerde argumentatie te beluiste
ren. 
Vierde punt : 

Geen ruggegraat. geen durf, geen open 
vizier bij de O.V.P. Alleen geschippea- en 
dubbelzinnigheid. Anders hadden ze nog 
andere taal gesproken dan toen en begon
nen zi] met hun burgemeester te dvTlngen 
tot ontslag. 
Vi.jfde punt : 

Hat manoeuver Thibaut maakt deel uit 
van een wel bepaald plan, nl. stemming 
maken, drukking uitoefenen om :n de 
kring van de bedreigde randgemeenten er 
nog andere bi] te sleuren en aldus de ko. 
lonisatlegolf verder te doen uitdeinen. 
Gans Vlaams Brabant verfransen. 

Het was alsof over de motie Thibaut en 
ïijn franse agitatie de schim van minister 
Pierre Vermeylen zweefde en of dom-heen 
zijn houding de instigatie kon worden 
aangevoeld die kringen van binnenlandse 
zaken te Brussel doorgeven. Opgepast. 

Dr. S.T. 

RUIEN, EN WALLONIË ? 
Geacht* Redaktle, 

Toen wi1 zaterdag H. een bekeuring van 
de Ruiense rijkswacht opgastuurd kregen, 
waren we echt verontwaardigd. NatuiU"-
lljk zul je aeggen- Inderdaad, maar je 
zult onmiddellijk begrijpen waarom we 
s» echt geërgerd waren. De t«kst was nL 
volledig ongesteld in het... Frans, a.u.b. I 
Hier wil ik even een stukje van deze 
franse poëzie aanhalen. 

Gendarmerie 
District Audenarde 

Brigade Ruien 
Ce Jourd'hui vingt-six mal mil neuf cent 

soixante et un 
Nous soussismés Durlbreux Roger Mdlis-

CSiet et Spiessens Etienne Mdlis de gen
darmerie en residence è, Ruien revêtus de 
notre uniforme. 

Nous trouvant en service en la commu
ne de Orroir. Enclus du Haut, Ie certifons 
avoir constate que Ie prooriétaire de la 
voiture.. *»nz... 

Samengevat : behalve ons adres (I) en 
een tweetalige stempel was ALLES In de 
leliaartBfaa! I 

Als de heren Durlbreux en Spiessens 
denken dat wij Vlamingen daarmee (nog) 
gediend zijn. dan slaan ze de bal glad 
verkeerd, hoor ! Wij Vlamlngea willen als 
Vlamingen behandeld worden ! (Ruien is 
toch nog immer een vlaams dorpje, niet?) 

Nog vandaag hebben w? de brief terug
gestuurd en een nederlandse vertaling ge
vraagd. 

Of... behoren die hexen van de rijks
wacht tot de 500 000 f MULATTEN » (=. 
c Belgen » die Vlaams sprek^s I) die 
Vlaanderen nog immer onveilig maken ? 

Een trouwe lezer van de Volksunie. 
B.W. uit Delnze. 

JONG METAAL 
Hooggeachte Heren, 

Ik heb de Ilde NaWonale ootosoetlnj^ 
dagen van Jong Metaal bijgewoond 

Ik weet nu dat wlJ niet meer Tlaani» 
maar Buir(H>ees moeten denken. 

WIJ weten nu dat wij korteUnge la een 
Europees leger door Dulitae offlcierein «all
ien gedrild worden. 

Wat zouden die mensen die nog steed» 
M] de staat te gast zijn hiervan denken t 

Is hun misdaad — a> gezien — dan 
werkelijk zo groot omdat zl] gedurende de 
Europese Economische Gemeenschap van 
de Jaren '40-45 ons een reddende haring 
hebben gegeven ? U il]t er toch met mlJ 
over eens dat deze ons van de hongerdood 
heeft gered 1 

De slotrede van deze werkelijk belang
wekkende studiedagen werd g^ouden 
doar oud-minlster Ctoppé. Ik citeer letter
lijk : 

« Wie ml] zegt 100 % Vlaming te zijn, 
is niet meer normaal I 

Het heeft In de wereld van morgen taL 
rijke voordelen op de taalgrens te wonen. 

Ik ben waarschijnlijk aangenamer tn 
het publiek dan thuis. 

In een moderne onderneming Is een 
man van boven de 40 Jaar ongeschikt. 

Een 1 andbouwland la een arm land — 
daarom moeten we alles doen om de Indus
trie te steunen. 

De Luikse staking J.L en onze afkeer 
tegen de nieuwe belastingen zijn de te-
ken.s dat wij nog achterli.jk zijn ». 

Ik hoop dat dit voldoende is. 
Bij de thuisreis zag ik de mensen uH 

de industrie-centra kamperen In de groe
ne weiden van Vlaanderen. 

Boeren, koeien, graanvelden en bossen 
en al wat er van aardse schoonheid be
staat staat de vooruitgang in de weg. 

Met een vei-enigd Europa zullen ook 
Wij naar de maan kunnen vliegen ! Of 
de wereld laten ontploffen ! Of een we
reldtaal aanleren ? 

Laten wij dus ophouden Vlaming te zijn. 
Of... laten wij Vlaams blijven! 
In dit laatste geval laat ons voortvech-

ten. 
MJ. - St. Katelijne-Waveiv 

FRANSTALIGE NEGERS 
Geachte redaktle. 

Mag ik er uw aandacht op vestigen dat 
te Antwerpen tientallen negers rondlopen, 
die de Franse kursussen aan de Rljkshan-
delshogeschool volgen en zo deze franse 
leergangen in het leven houden, dit ge
schiedt opzettelijk, de regering kan ze 
evengoed naar Luik of Brussel stm-en. 
Wanneer de strijd tegen de « Jeune Bar-
reau » te Antwerpen en te Gent? De 
Standaard kondigt regelmatig hun voor
drachten aan. Verder : onze Intematio-
nale treinen "vermelden op de wagens 
« Bruxelles ». Brussel is dus definitief 
frans 1 

J.P. - Antwerpen. 

ngaN predukti* 
Ultgebratd gamnw 
Aan hult geleverd 

Proipektut 
op verzoek 

Voer laden 
•N abonnee* 

VolVtunie i 

TEL 1058) Kl.60 
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ao% KORTINO ONRUST BIJ DE UNITARISTEH 

^ Vraag bl| h«t InrichiM 

• van vw woning raad bl| 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

ASSENEDI 

TEU 109) 78 SO 17 

GEDULD 

Pas veiscbenen : 

De doorbraak van de Volksunie in 
cijfers. 

Met de kantonnale verkiexin^sait-
slagen van '54, '58 en '61 en een 
kaart, door P. MartensL 
Prijs : 20 F. 

BOEKHOUDING IN T NEDERLANDS 

• 
EXPERTISES 
FISKALITEIT 
OROANISATII 
BANKKREDIETEN 

K. V. 
J. De Windestraat 38 
Dilbeek 

T. 21.14.58 
na 18 u. 
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1 Advlet an bemiddeling 

I in alia 
1 FISCALE GESCHILLEN i 

1 
Boekhouding 
Sociale Watten 

De crisis In de socialistische gelederen 
kjopt vlug naar een hoogtepunt Alle bla
den vrtjden bijna dagelijks grote artikelen 
aan het verloop van de crisis. Opmerke. 
UJk daarbij Is dat zich stilaan een antl-
fed^alistisch front schijnt te vormen 
gaande van de Waalse konservatieve ka^ 
toUeken tot en met een aantal Vlaamse 
socialisten die blijkbaar meer gehecht zijn 
aan de gevestigde ord© dan aan het socia
lisme. WIJ gaan blijkbaar ntiax een hevig? 
krachtproef tussen unltaristen en federa
listen van alle slag. 

DE NATIONALE EENHEID 
VERDEDIGEN ? 

In « HET BELANG VAN LIMBURG » 
(6-6-61) schrijft Tenax dat Renard fede
ralist is om van Wallonië een socialistische 
staat te maken waarin zijn opvattingen 
van kollektivistische ekonomie In toepyas-
aing zouden worden gebracht. En Tenax 
reageert als volgt : 

Zoals de Vlaams katholieken rm de oor
log de dynastie in ons land gered hebben, 
eou de dag kunnen aanbreken, dat de Vla
mingen van alle opinie ook de nationale 
eenheid moeten redden ten overstaan ^^n 
het driest en agressief socialisme, dat "̂*cl» 
onder de mom van het waals nationalis
me aanmeldt. 

(Zo naïef gaan wi] niet meer zijn, Te
nax ! NVDB.). 

PAS OP VOOR RENARD... 
F.V.E. schrijft in DE NIEUWE GID3 

(6-6-61) o.m. : 
Het federalisme waarop Renard en coQ-

soorten aansturen dreigt ds gunstige eco
nomische ontwikkeling van belde landa. 
delen in het gedrang te brengen. En alles-
zins moeten de Vlamingen er zich voor 
hoeden dat ze door gehoor te geven aan 
Renard en zijn M.P.W. een nieuw» staats
structuur in de hand zouden werken die 
de Waalse voorsprong slechts zou besten
digen en de Vlaamse economische opgang 
afremmen. 

(Natuurlijk zullen wij dat doen, P.V.E., 
maar niet door het unitarisme te verde
digen dat reeds 130 Jaar lang getoond 
heeft wat het Vlaanderen wil brengen 
NVDR.) 

FEDERALISME IS 

1 
I 
1 

BOREFI Fiduciaire 
Omar DE RAUW 

Etplanadettraat 7 
AALST 

Tal. 053. 221.4> 

DICTATUUR... 
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Op 1 juni 11. spraken Mr. Wilfried Mar
tens en de heer volksvertegenwoordiger 
Van den Daele voor een Gentse vergade
ring der Vlaamse Volksbewegmg. Welke 
de verdiensten van de heer oud-minister 
ook zijn, leken ons zijn opvattingen over 
het behandelde ondei-werp « federalisme » 
toch sterk afwachtend en al te voorzich
tig; hij verdedigde de stelling dat we on
ze posities eerst nog moeten verstevigen 
vooraleer ooit tot een dialoog met de Wa
len over te gaan. En ondertussen nc^ 
maar verder de Vlaamse grieventrommel 
roeren ? (we beginnen die klank harts-
grondig beu te worden) nog maar verder 
stukje voor stukje om ons recht bedelen ? 
We leven in de eeuw der snelheid, aJlea 
evolueert vlugger tegenwoordig, vooral do 
Jongeren zijn ongeduldiger geworden; 
waar het tot hiertoe 130 jaar geduurd 
heeft om zover te geraken, moet het niet 
noodzakelijk nog eens zo lang duren eer 
we er helemaal komen. De Jongste evolu
tie bewijst dat niet alles langs de weg van 
trage geleidelijkheid hoeft te gebeuren : 
de verkiezing van 5 V.U.-mannen heeft op 
slag meer veranderd dan het tientallen 
Jaren lang geleuter van de brave flamin-
ganten der kleurparijen. 

Wat We 130 jaar vragen, zouden we nu 
wel eens kurmen nemen. Hoever sien met 
protesten geraakt, wordt weer eens bewe
zen door het antwoord dat de moedige J. 
Van Overstraeten uit Mechelen kreeg fzie 
het 2de meinummer van De Toerist) : de 
grootste kaakslag aan Vlaanderen sedert 
het geval van de T.V.-baron. 

Hoe prijzenswaardig aUe culturele activi
teiten ook zijn, thans moet politieke 
macht prioriteit krijgen : het is het enige 
waarvoor onze vijanden ooit zullen toege
ven. 

Er op los. Jongens 1 Het Vlaamse land 
kijkt met spanning toe. 

S.B - Gent 

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

0 
F 
1 
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NIEUWBOUW 
AANK(X>PHUIZEN 
OP ONROEREND 

G E L D 
Vanaf 3 ,75 % 
ZONDER KOSTEN 

13 Stedenbouwstraat 
GANSHOREN - BRUSS 
i'raag ons bezoek. 
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HET LAATSTE NIEUWS (8-6-61) ci
teert een artikel van LE RAPPEL (Char
leroi) getiteld « De onzin van het federa
lisme ». Het blad schrijft o.m. : 

« De overgrote meerderheid van de open
bare mening wil zeker het behoud vsin 
de nationale eenheid en keurt alles af, 
wat deze eenheid kan verzwakken ». 

En verder : 
« In deze aangelegenheid geven de 

Vlaamse socialisten blijk van een door
zicht, dat gedeeld wordt door de katholie
ken en de gematigden in Wallonië. Men 
moet zich geen begoochelingen maken : 
slechts uit drang naar overheersing 
vraagt men naar federalisme. Op eko-
nomisch gebied kan deze formule alleen 
schade berokkenen aan belde landsgedeel
ten en meer in het bijzonder nog aan de 
Waalse provincies. Op poUtiek gebied zou 
deze formule de katholieken meester ma
ken in Vlaanderen en de socialisten In 
Wallonië. De eis om federalisme is niets 
anders dan een poging om onder de mom 
van een democratie een zo sterke meer. 
derheid te vestigen, dat wij langs weers
zijden van de taalgrens in een dictatuur 
zouden vervallen ». 

« Wij komen op voor eenheid, en niet 
voor een scheiding, getekend door een in-
dividualistische rivaliteit van twee perso
nen. » 

Ik had mif aan dat protest verwacht, 
en Ik heb nooit de politieke vrees gekoes
terd, waaraan zekere partijgenoten ui'ing 
hebben gegeven. 

(Intussen blijken die « paar onvolle, 
dig afgestudeerde Jongelui » Renarci en 
es) over veel meer Invloed te beschikken 
dan de mannen van de eenheid (GaiUy 
en CS) NVDR). 

EENHEIDSWIL ZOEK... 
Osc. De Swaef munt in VOORUIT (12-2-

81) eens te meer uit als eenheidspala'lijn 
Hij beklaagt er zich over dat « La Wal 

lonie », het blad van Renard niet ingaat 
op zijn argumentatie. 

Hij schrijft o.m. : 
Zo schijnt het blad vastbesloten niet in 

te gaan op de argumenten die in de an
dere socialistische dagbladen worden in
gebracht tegen de houding van de Waal
se Volksbeweging en t-egen het ontrerien 
van de federalisten in het AB.V.V 

Het scheert ons over de zelfde kam ils 
de katholieke bladen, die niet mei het 'fe
deralisme oplopen en gaat intAi.ssPn voon 
aanleuning te zoeken bij groepjes V'as'n-
se federalisten waarvan algemeen is •-"-
kend, dat ze grotendeels samenges'pM z n 
uit nationalisten die niet bijzondp-- uii 
munten door hun progressieve gevo°"pn» 
of opvattingen. 

De « Wallonië », schijnt het er on aan 
te leggen per sé te voorkomen, dat zijn 
lezers behoorlijk worden voorgelicht over 
de mening van de Vlaamse en Brussel» 
socialisten, ja zelfs van vele Waalse .«socia 
listen, wat het federalisme betreft. 

Verder schrijft hlJ : 
Wij schreven het nog een week geleden 

en herhalen het : de Vlaamse goo^alisten 
hebben steeds veel offers gebracht aan de 
eenheid van het socialisme, die zll al% ^et 
hoogste goed van de arbeiderssf^aste toe
schouwen, en zij zouden waarsch'j'illjk 
bereid worden gevonden nog meer offî rs 
van die aard te brengen. 

De « Wallonië » meende op onr-e over 
wegingen daaromtrent te moeten an*•"oor. 
den met de sarcastische oomerkitne dat 
zij de Vlamingen zelfs niet dankbaar i» 
voor dei-gelijke offers. 

En hij besluit : 
Dit sarcasme en dit wantrouwen newi] 

zen dat de eenheidswil bij sommia» W^^l-
S9 vrienden eenvoudig niet meer bestaat 

*"',.'??«•-
•m^:^^-. 
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I WIJ ZOEKEN I 
I HALVE TYPOCRAAF 1 

(omstreken Brussel) = 

voor opmaak | 
van ons blad i 

§ 

1 Schrijven bureel blad = 
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FINANOERINGEN 

HYPOTHEEKLENINGEN 

CaDBELEGGINGEN 

Vlaamse onderneming 
zoekt 
degelijke medewerkers 

, Zich wenden i 

J Kantoor blad 

i onder letter* F.H.O. 

SOCIALISTISCHE 
KONSERVATIEVËN ? 

Het Vlaams socialistisch blad LINKS 
(10-6-61) reageert op de « onverkwikkelij
ke polemiek rond de Vlaams-Waalse ver
houdingen » en meer speciaal op l;/t 
standpunt ter zake van De Swaef in 
f Vooruit » als volgt : 

Wij kunnen ons vergissen, maar wij 
krijgen zo stilaan de Indruk dat deze po
lemiek in feite gericht is tegen degenen 
die het werkelijk menen met een socialist 
tische omvorming van de maatschappij en 
dat daadwerkelijk bewezen hebben tijdens 
de laatste staking. Het is ook treffend dat 
degenen die tijdens deze staking een, op 
zijn zachtst uitgedrukt, halfslachtige 
houding aannamen thans plots zoveel no» 
tea op him zang krijgen. Dit zou tooh 
de ogen van vele klassebewuste militan
ten moeten openen. 

DE STEM VAN KAMIEL 
Zelfs Kamlel Huysmans is zich In net 

debat gaan mengen. In VOLKSGAZET 
(lS-6-81) schrijft hij o.m :. 

Ik heb er nooit aan getwijfeld, dat het 
zonderling manoeuvre van een paar on-
v<riledig afgestudeerde Jongelui uit Wal
lonië met e«i sisser zou uitlopen. Te Chor-
lero4 is gisteren een blad verschenen, uit
gegeven door de metaalbewerkers, die het 
probleem heel duidelijk steUen : 

n Wij doen niet mee aan een schei
ding. » 

« Wij blUven troaw aan liet verbond 
tnssen partij en vakiwndeii. » 

TOT RFDE BRENGEN 
Naar verluidt zouden de Renardisten 

zich niet neerleggen bij de stem'"'.n«sen 
op de vergadering van het Na'ioiva ^̂ -o 
mité van het A.BV.V. dij op 27 lun a .s 
plaats heeft. DÉ GAZET (13-6-61 > -c^ 
geert daarop als volgt : 

Het schijnt vast te staan dat de Renar 
disten niet voornemens zijn zich nee' e 
leggen bij st.emmingen. Zij willen ifos' wut 
kost hun wi! doordrijven. En h c t? mis 
schien wel mogelijk dat het « onvo'leua 
afgestudeerde jongelui » zijn. maar de er
varing heeft beweeen dat die faniMeke 
heethoofden een ontzagelijke mv'oe^ tieb. 
ben op de Waalse massa. 

Het is aan de Waalse en Franstalige so 
cialistische leiders om die massa terug 
tot rede te brengen. Indien zij wprkelilk 
de eenheid willen, zowel van him na '- / 
en hun vakbond als van het land, dan 
moeten zij de moed hebben de •n'̂ jormla 
riteit te "trotseren en hun volks^enoien de 
waarheid te zeggen. Welke zin heeft hpt 
in besloten kring te klasen en te wiir-->n 
als men niet de moed heeft openlijk 
standpimt te kiezen ? 

OMS BESLUIT 
/ui 
»lle 
uni 

In de komende weken en maani^en 
len de unltaristen alle argimienten. 
middelen en machten inzetten om hst 
tartsme te redden. 

Het zal erop aankomen dat wij, Vlaim-
se federalisten, ons door niets latM> af lei 
den of beïnvloeden. Godsdienstige mvh 
levensbeschouwelijke drogreiif̂ Tien 'nogen 
ons nooit zo verblinden dat wii verdedi 
gers van de « nationale eenheid » r.i>u 
den worden, zoals Tenax in « Het B» an? 
van Limburg » schijnt te willen, Zov OT» 
viteit zou onvergeeflijk zijn. 

P VI 

{ degelijkheid 
J vertrouwen 
• dienstvaardigheid 
• 
• makelaarskantoor voor verzekerlnaen 

! en hypote''en 

1 herman van den bers'he 

• 200, groenstraat, aalst, tel. 053-270./8 

alle verzekeringen 
leningen 
hypoteken 
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HET VUANS-ZUIDAFRIKAANS KONGRES 
Te Antwerpen werd verleden zondag het 

eerste Vlaams-Zuidafrikaans kongres ge
houden in de feestzaal van de Vlaamse 
Toeristenbond. Dit kongrcs werd mgericht 
door ANSAV en werd vereerd door de aan
wezigheid Van de h. Burger ambassadeur 
van de Zuidafrikaanse Kepublick en zijn 
echtgenote. 

Dr Delahaye verzekerde in zijn toe
spraak dat gans het bewuste Vlaanderen 
lich verheugde in het feit dat een land 

van de Dietse stam tot republiek was uit
geroepen. Ambassadeur Burger van zijn 
kant schetste in welluidend Afrikaans de 
geschiedenis van Zuidafrika en dankte 
eveneens voor de vele gelukwensen die hij 
mocht ontvangen ter gelegenheid van de 
uitroeping tot republiek. Dr Delahaye gal 
vervolgens lezing van de kongresbesluiten 
die verband hadden met de kulturele — 
en ekonomische betrekkingen tussen Zuid
afrika en Vlaanderen evenals met de uit-

wijkingsmogelijk-
heden. Door be
middeling van de 
ambassadeur werd 
eerste-minlster Ver
woerd een Tij! UI-
lenspiegel . motief 
(werk van kunst, 
rnnid Jan de Mot) 
aangeboden. Het 
optreden van het 
schoolkoor (( De 
Krekeitjes » (zie 
tijgaande foto) 
werd zeer fel toe-
gejuigd. 

^ ^ - ^ - ^ ^ ^ 

KOMT NAAR OVERMAAS ! 
Destijds werd er geklaagd : « Overmaas 

ligt zo ver en juist daarom hebben wij, 
mensen uit Antwerpen, Gent, Leuven... er 
zo weinig kontakt mee. 

Thans gaat zulk ekskuus voor vele Vla
mingen niet meer op. 

Ook per trein en bus bereikt men thans 
«nel de streek van Aubei en Montzen ; 

Brussel-Verviers : 1 u. 30 spoorreis. 
Verviers-Hendrikkapelle : 30 min. bus. 
VeiTlers-Aubel : 40 min bus. 
Vervlers-Montzen : 60 min. bus. 
Voor treinreizigers (spoorlijn 36) is 

Verviers als de poort naar Overmaas. Te 
meer daar ü er op hei .sekretarlaat van 
de Bond der Vlamingen (Kanaalstraat, 
76, rue du Canal, een inlichtingsbureel 
vindt, waar alle nuttige richtlijnen voor 
reisweg, nachtverblijf, bezienswaardighe
den, enz. te krijgen zijn. Vlakbij, op de 
brug voor ons Tehuis (halte Pont du Chè. 
ne) vertrekken spoorbussen naar Aubel, 
Montzen en HendnkkapeUe — aansluiting 
met bussen voor andere Overmaasdorpen. 

Automobilisten kunnen vier wegen ge
bruiken om Overmaas te bereiken. 

Baan nr 3 : Bi-ussei - LuUc - Herve -
Hendrikkapelle - Kelmis . Aken : groot 
verkeer - in goede staat. 

Baan nr 31 : Luik - Verviers - Balen -
Eupen : groot verkeer - in goede staat. 

Baan nr 18 : St. Ti-uiden . Tongei-en - Vi
se - Aubel - Hombin'g - Gemmenich -
V&eis : ondergeschllcte weg - In goede 

Baan nr 24 : Maastricht - Moelmgen . 
Battice - Verviers : groot verkeer - In goe
de staat. 

Inlichtingen per brief kan men op onder-
.staand adres bekomen mits bijvoeging van 
5 postzegels van 3 P : dit om onze hui
dige onkosten te dekken en om in de toe
komst onze werking van Vlaamse aanwe
zigheid uit te breiden. 

Het adres : Bond der Vlamingen en der 
Nederlanders van Oost-België, Kanaal. 
straat - 75 - rue du CJanal, Verviers. 

Daarom dienen alle Nederlandsspreken
de toeristen : die In de streek van Ver
viers, Eupen, Overmaas. . reizen, zich te 
wenden tot onze Nederlandstalige Toeris. 
tische Dienst (zelfde adres). 

Bond der Vlamingen van Oost-België. 

ZU!D-TIROL 
In Zuid-Tirol ontploften deze week ver

schillende dinamietladingen, die de tele-
fo<m- en elektriciteitsverbindingen In de 
streek van Bozen in de lucht bliezen. Dit 
gebeurde nadat sinds enkele weken geen 
bomaanslagen meer badden plaats gevon
den. Hiermee wilden de verdrukte Zuid. 
Tirolers waarschijnlijk weer de aandacht 
van de wer^d vestigen op dat stukje enig 
mooi bergland dat door de Italianen wordt 
bezet in de letterlijke zin van het voord 
en waar de Duits-sprefcende inwoners op 
de meest ergerlijke wijze worden getergd. 
Is het dan te verwonderen dat deze in
woners naar inslaande middelen grijpen 
als daar zijn bomaanslagen en het In de 
lueht ]aa:en van elektrische verbindinKen T 

\9 

scherm &? Utf Zuld^AMka 
De uitbundige ritmiek en het soms zeei-

schalks spel van de Russische c BJEB-
JOZKA » — dansgroep heeft vorige week 
vrijdag ook de laatste sceptlkus tot de on. 
voorwaardelijke kapitulatie gedwongen. De 
nooit-falende wijze waarop alles ten dien
ste van de echt© dansvreugde werd gesteld 
moest wel het sterkste vooroordeel op de 
knieën krijgen. Ons verging daarbij ge
woon de lust om minutieus te gaan afwe
gen waar de kunst eindigde en de show 
begon. We moeten trouwens opmerken dat 
men zich geen ogenblik liet verleiden tot 
lege akrobatie. 

Met het klassieke ballet had dit optre
den Zo op het eerste gezicht weinig ge-
meen. Wat wij te zien kregen was de al
lereerste plaats gestileerde folklore. En 
toch nodigen wij de koreografen aan deze 
zijde van het IJzeren Gordijn uit om liun 
welwillende aandacht te schenken aan het 
feit, dat de dansgroep waarvan sprake 
suisses heeft geoogst — en wat een stik-
ses ! — door liet kleurenspel van hun kle
derdracht, natuurlijk, maar vooral door de 
ritmiek en de geniale verbeelding waarmee 
alles was uitgewerkt en uitgevoerd. De 
charme van de prima liallerina was geen 
onderdeel van het programma, c^ verre 
na niet! 

We vragen voor de prestaties van de 
c Bjerjozka »-groep ook de zeer speciale 
aandacht van onze heren ministers. Het 
gehalte van deze geroep kan hen een idee 
geven van wat een eohte kulifcuurpolitiek 
wel vermag. 

niuzies hebben we natuurlijk al lang niet 
meer : Son Excellence Pierre Vermeylen 
«preekt van dienstmeiden en de franskil
jon uit de Savaanstraat te Gent stuurt 
een adjimkt op ons af I De resultaten zijn 
dan ook maar tweedehands ! 

Het « LAAT ONS, LIEFSTE, SAMEN 
VAREN » schommelde zondagavond door 
de t>eeldbuis als een scheepje op Benoit's 
« machtige, prachtige vloed » : nu eens 
wat hoger, dan weer wat lager, terug be
ter, terug minder. Nu, we zijn toch zon
der al te grote kultuurzonden van Oude^ 
naarde tot Antwerpen kunnen varen. En 
omdat het op dat late uur reeds tamelijk 
donker was geworden, veronderstelde men 
bij de Vlaamse TV maar zonder verder 
nadenken dat de kleine kinderen reeds een 
tijdje naar bed moesten zijn. 

Wat een degelijke misrekening was, na
tuurlijk, en dan ook niet door iedereen 
gelijkmatig werd gewaardeerd ! 

Wat er verder nog aan ontbrak ? Wel, 
BO een en ander. Waarom bv. moest Will 
Ferdj' daar In een net burgerpak rondlo
pen, terwijl iedereen zijn pluimen toch 
•en beetje aan de omgeving had trachten 
aan te passen ? 

WiJ hebben ook niet verstaan waarom in 
de uitzending reklame moest worden ge
maakt voor het « Scaldiana » van Bert 
Peleman. We zeggen niets ov^ Bert Pe-
leman noch over zijn « Scaldiana », maar 
waar men zich anders in aUe mogelijk» 
en soms onmogelijke bochten wringt om 
te omzeilen wat ook maar van heel ver 
<^ publiciteit kan gelijken, daar waren die 
letters toch niet noodzakelijk om dat 
stuurwiel te laten zien. 

.'iUes bij elkaar was het een goed ont-
BpanningBprogramma, en tn elk geval 
«tukken meer te smaken dan het versle
ten Spaarprogramma, waarmee men maar 
niet wil ophouden. 

Het programma voor deze week is wel 
•en van de schitterendste in de reeds zo 
roemrijke annalen van de Vlaamse TV : 
werkelijk de moeite waard I Als men het 
lijstje recht heeft t)estudeerd, op zijn kop 
heeft gezet, achterste voren gekeerd en 
het dan terug recht gaat bekijken, dan is 
nog slechts één gedachte in staat een 
beetje vertroosting te brengen en een 
sprankel hoop te doen vonken : misschien 
valt er een of ander programmapunt weg, 
•n zet men iets beters in de plaats, mis
schien 1 

J.V.B. 

In Memoriam 

Prosper DE TROYER 
Te Mechelen overleed, zoals onze lezers 

reeds vla de kranten weten, de bekende 
Vlaamse kunstschilder Prosper de Troyer. 

Prosper de Troyer die een Vlaming uit 
«en stuk was zal ons steeds bijblijven als 
een vriendelijk en gedienstig man die niet 
alleen in zijn kunstenaars-zijn getuig. 
de van zijn Ideaal maar dit ook tot uiting 
liet komen In zijn dagelijks leven. 

Wij zullen de gedachtenis aan Prosper 
steeds voor ogen hebi>en niet alleen om
dat wij hem hebben leren kennen alg een 
goede vriend maar ook omdat de getuigen 
van zijn groot kunstenaarschap steeds 
vlakbij ons zijn : in de vergaderplaats van 
het sckretariaat hangt een prachtig doek 
van zijn hand. Verscheidene Volksunie
getrouwen hebben werken van hem in 
hun bezit. 

Talrijke onvergetelijke doeken heeft hij 
geschilderd. Zij zullen voor hem blijven 
getuigen. 

Namens onze hoofdredakteur Mr van 
der Eist die op de begrafenis aanwezig 
was, en de ganse redaktie bieden wij de 
familie onze blijken van kristelijke deel
neming aan. 

RESPUBIICA! (Van onze korrespon'-'e 

in Johannesburg ) 

Historische dagen zijn weer voor
bijgegaan en wat er zoal allemaal 
gebeurd is gaan wij niet opnieuw 
vertellen, vermits het Pretoriase 
Kerkplein wemelde van buitenlandse 
reporter». Paul Kruger die er in 
brons staat is daarmee weer vlees en 
bloed geworden in de persoon van 
President Swart, een Oranje-V rij sta
ter, die niet enkel voorzitter van 
twee kleine B oerenrepublieken ge
worden is, Tnaar van het hele Zuid-
Afrika. De Boeren hebben nu al
weer meer bereikt dan zij voor de 
grote nederlaag hadden. Mam- het 
republiekfeest is alles behalve in 
een geest van weerwraak gevierd al 
verdwijnen Britse simbolen mi al» 
sneeuw voor de zon. 

UNESSA-BOMMEN 
Trouwens zijn die Britse simbolen 

alleen nog maar insfirerend roor 
groepjes die zich de Sons of England 
of Unessas noevien, leden van de 
Union of English Speaking Soiitht 
Africans. Deze heren zijn dan ook 
iet» van plan geweest want bij drie 
prominente leden, twee in Johaiinet
burg en één tn Durban werd een 
klem arsenaalije van bommen ont
dekt. Onmiddellijk legde de voorzit
ter van de Unes sa een loyaiiU/ts-
verklaring af, maar toch vond hij 
het raadzaam het hoofdkwartier ran 
de beweging naar een onbekende be
stemming over ie brengen. In alle 
geval hebben de bommen met ge
werkt, en ook van de algemene sta
king die van andere zijde gepland 
werd is niets terecht gekomen. 

BANTOEVRIENDSCHAP 
Een algemene staking, waarin zelfs 

blanken zouden betrokken zijn, zou 
de Maandag van de Republiek week 
losharstrn. De Regering stelde het 
echter kordaat : ditmaal zullen wij 
de Bantoes die willen gaan werken 
tegen de intimi deerder s beschermen. 
Die intimideerdcrs zijn nogal zware 
jongens, die naar vermoed wordt, in 
contact staan met het buitenland. 
Dat de Russische vissersboten die 
voor de kusten van Zvidwest-Afrika 
en Angola liggen te 'vissen daar iets 
mee te maken hebben, kon nog niet 
bewezen worden. Bovendien zijn de 
Bantoezeden nogal radikaal en dat 
de agitators er niets om, geven om 
een werkwillige netjes naar de eeu
wigheid te steken, is al bij voorgaan
de gelegenheden gebleken, om, deze 
reden ook was het grootste gedeelte 
van de Bantoes reeds zondagavond 
op het werk. De « bazen » zorgden 
voor vuur, host en slaapplek en op 
vele plaatsen zelfs voor muziek, film 
of ander verm^aak. 

Wat de fameuze Wiiwatersr 
betreft was maandagmorgen 9l 
van het arbeidspotentieel aan li, i 
werk, dinsdagochtend 100 %. Nu c 
dan klonk een boodschap van een o 
ander neger-autoriteit over de radio 
en de 8 Bantoe-koningen en keizers 
van Suidafrikaanse Bantoeqebieden 
waren op post bij de presidentiële 
eedaflegging. Anderzijds heeft bv. 
de stad Pretoria al haar Bantoedor-
pen op gratis vlees en bier getrak
teerd. De verhouding wit-zwart was 
in deze dagen eenvoudig schitterend 
en het is alleen maar het buitenland, 
dat op een tweede Sharpeville zat te 
azen, dat niet gekregen heeft wat 
het verlangde. 

AFRIKAANS-KLOPPEND HART 
De eerste toespraak van Swart 

werd gehouden de dag van zijn ver
kiezing op zijn t plaas r> m de Vrij
staat. Zijn gehoor aldaar bestond uit 
blank en niet-hlank en voor het niet-
blanke gehoor had hij speciale woor
den in hun eigen taal. Tot slot zei 
hij : . EK SAL DIE PRESIDENT 
VAN ALMAL WEES, MAAR MY 
AFRIKANERHART SAL IN. MY 
BLY KLOP B. 

EIGEN STATENBOND 
Deze woorden zijn dan ook een, 

programma, nog eens merkwaardig 
beklemtoond door Dr. Veriooerd in 
zijn verklaring, de dag na de inhul
diging, over « samenwerking in ons 
eie statebond ». Meer dan ooit zal 
Suid-Afrika het vaderland van ieder
een wezen, maar een vaderland met 
een Diets-kloppend hart. Hij sprak 
over « Suider-Afrika » en in Rhode-
tië is de hoop weer opgevlamd. Boe
ren uit Kenia, Angola en Rhodesië 
waren overgekomen voor de plechtig
heid en samen met het publiek, waar
onder Kongo-vluchtelingen hebben 
zij Swart toegezongen van « Lang 
zal hij leven in de Gloria ». Er viel 
regen. Maar regen is in Zuid-A f ri ka 
een gelukssimbool. Pula-Pula, lic-
gen-Regen, is een Bavtoewens. 

GROTE HOOP 
De vrije republiek heeft de Dietse 

vlam hoog doen opslaan. «Die Dietse 
Federasiei) werd in een vlaag ran en-
toesiasme opgericht. Daarover later 
meer. Van de roekeloze droom uit on
ze jeugd werd toch een stukje verive-
zenlijkt : Zuid-Afrika volkomen vrij 
van het Britse juk. En deze Res Pu-
hlica van Suid-Afrika zal handhaaf-
ster zijn van wat Afrika en de irereld 
zo erg nodig hebben : dr PAX 4 FRI-
CANA ! 

Fred T, Die Kruger-Verbond, 
Johannesburg 

WIE DICHT MEE 1 
Als de Luikse heer Renard ooit naar Vlaanderen zou komen om er (ei

genhandig) te keer te gaan tegen de bouw van het staalkompleks te Zei 
zate, dan zal hij over de lijken va«i dichtend Vlaanderen heen moeten stap
pen. De handen die nu met zoveel vaardigheid de (welversneden) pen han
teren, zullen onmiddellijk grijpen naar het (bloedig) zwaard. Dat tenmin
ste meenden we te mogen afleiden uit de overdonderende bijval van deze 
(uw aUer) prijskamp verleden week. 

Het behoort tot de grilligheden van het lot (en van de redaktionele 
Belga) dat de eerste zwaard-grijpende hand eigendom Is van een juffrouw 
(zo veronderstellen we tenminste) J.P. te Antwerpen, die de wekelijkse Hei
deland In de wacht sleept met : 

Renard zou ons wiUen beletten 
in Vlaandren fabrieken te zetten. 
Een rasechte Waal 
is slechts dan federaal 
zolang hij zijn hanen kan vetten. 

Andere (soms dialektische) bijma-treffers waren : 
— dhr KX. te Vilvoorde : « als er voor hem valt te fretten ». 
— dhr A.D. te Kessel-Lo ; <i als hij aan ons stelt de wetten ». 

De Renardiaische manoeuvers zijn des te meer misplaatst omdat in dit 
(gezegend) landje de geschenken nog steeds gaan naar de hanen-vetters. 
Want : 

Wie op de E.3. wij rijden, 
zal voor zijn recht moeten strijden. 
Want het geld voor een baan 
gaat vooral na»r de Haam 

Zoals steeds : een Heideland-Vlaamse pocket voor de beste vijfde vers
regel die ons moet bereiken voor donderdag a.s. p/a de redaktie, gericht aan 

uw dienstwillige Emcst. 
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KON IK M*N JONGEN 
MAAR GEZOND 
TERUGKRIJGEN 

Door Volksuniö< 

Redakteur 
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Brieven moeten in hel frans 
geschreven worden ! 

1 71 eentje uit de rij eendere witgekalhte arbeidershuisjes te Beveren-Waas 
woont de familie Kiekens, de ouders, de vrouw en de zusters va/n sergeant 

Armand Kielcens, een der acht Vlaamse soldaten die in de Kongolese Oost-
provincie gevangen worden gehouden. Armand is 28 jaar, hij heeft twee 
hinderen en is al met al de enige van de acht die gehuwd is. Dat verklaart ze 
ker icaarom deze soldaat er op de foto's minder opgewekt uitziet dan zijn 
kameraden. 

R A T 

GANGI 
S 

Breidt u i t 

UVEN TEGEN 10 F PER aUR 
W mam- mÊ l 

Ondanks het feit dat wi] slectos 25 len
tes tellen hebben wij toch reeds een hele 
Joernalistieke loopbaan achter de rug, 
wat niets afdoet van het feit dat wij zel
den zo ontroerd geweest zijn als bij het 
bezoek aan de moeder van sergeant Kie
kens. Pakkend waren de tranen die zij 
stilletjes trachtte weg te pinken telkens 
zij zich omdraaide. Schokkend waren de 
woorden die zij telkens weer herhaalde : 
« Kon ik mijn Jongen toch maar gaaf 
terugkrijgen ». 

BRIEVEN VAN 25 WOORDEN 

Op 31 mei Jongstleden hebben deze men
sen wat nieuws gekregen van him gevan
gengehouden Jongen. Veel was het niet, 
wane er mochten slechts 25 woorden op de 
« gevangeniskaart » geschreven worden. 
Daai-biJ was alles in het frans, omdat via 
de diensten van het Rode Kruis en de 
censuur in Stanleystad geen andere taal 
mocht gebruikt worden. 

Dat bracht mee dat de soldaten die 
praktisch geen frans kennen alles hebben 
moeten laten vertalen en dat htm mede
delingen allemaal eensluidend en onper
soonlijk waren temeer daar negatief 
nieuws- .waarschijnlijk weirug kans ?ou 
gemaakt hebben om verzonden te worden 
zodat alles aJch -ulteindelrfk bepaalde tot 
het melden dat alles goeg ging en dat ve
le groeten aan iedereen werden overge
maakt. 

W I * In LEUVEN 

4» MIRKEIDER nt«t bezocht, 
wat In LEUVEN nUt 

Oud« Markt 22 
—^—— l« •ni* bl*rV«lcl*r 

A!g«m«en «gent voor Belgit: 

ABTS 
STÜNWEO OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

OpQapatt voer namaak DORT ' 

Het Witte Paard 
WANDELINOENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Patsend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klubt. 

Beate dranken 
tegen matige prl|zen 

i0i0t0tmm0ii m$m0t0m 

Wij hebben reeds verleden week geschreven dat een misdadig 
zwijgen rond de gevangenschap van onze acht Vlaamse soldaten 
gedurende de jongste maanden was ontstaan. Ook over de oorza
ken van hun lot is weinig aan het licht gekomen. Al Tnet al deed 
onze regering niets maar dan ook niets om, een vrijlating te beko
men : geen stappen bij de Ü.N.O., geen beroep op machten die 
iets in de pap zouden te brokken hebben, geen optreden ook van 
het Rode Kruis en haar Belgische voorzitter prins Albert die 
eveneens van kromme haas gebaart wanneer men hem spreekt 
over die andere gevangenen, de vier Vlamingen die sinds het ein
de van de oorlog in Russische kampen opgesloten zitten en waar
voor het St. Maartensfonds reeds al het mogelijke heeft gedaan. 
Misdadig zwijgen van mensen die moest het hier gaan om frans-
sprekenden, reeds gans de wereldpers zouden onderste boven ge
zet hebben, die geen middel onverlet zouden gelaten hebben om 
in dat geval rezulfnten te bereiken. 

Verleden weefc schreven wij dat niet minder dan zes verkopers van de Welvaarl-bahkertf 
te Neerpelt hun ontslag hadden gegeven ingevolge de meest ergerlijke wantoestanden. 
Intussen zijn het er reeds acht geworden, want tijdens de voorbije dagen hebben nog 
twee welvaart-verkopers er de brui aan gegeven. Bij deze verkopers zijn er mensen die 
reeds 16 jaar dienst hadden, het gaat hem hier dus niet om eendagsvliegen maar wer
kelijk om mensen die na jarenlang uitgebuit te zijn geworden een kans hebben gezien 
om naar Ne derland te gaan werken en die kans dan met handen en voeten hebben 
aangegrepen. 

Begrijpelijkerwijze kan men de 
overuren die een verkoper;in dit ge
val een brooduitdrager, maakt niet 
juist afmeten maar bij welvaart 
ging het om een totaal van 25 tot 
70 overuren per week. Die overuren 
worden niet uitbetaald. Dit is vol
gens de kerkelijke leer een hoofd
zonde en volgens de wet strafbaar 
als het achterhouden van het recht-

De brief werd geschreven op 22 april 
en t)ereikte zijn t>estemming op 31 mei, 
zodat men zich een gedacht kan vormen 
van de « lijdensweg » die dergelijke post 
moet volgen. 

NAAR DE BUREN 

Tot nog toe hebben de familieleden 
van sergeant Kiekens slechts een keer 
kunnen schrijven naar Stanleystad. Zij 
moesten hiervoor in de buurt iemand op
zoeken die hun brief kon vertalen in het 
frans want ook zij dienen in die taal te 
schrijven, het enige verdere nieuws dat 
zij te weten komen over hun Jongen be
reikt hen langs de sociale dienst van het 
leger die nu en dan wat karige inlichtin
gen verstrekt. Meestal weten zij echter 
iets via de kranten — ook buitenlandse 
— die hen door vrienden en kennissen toe
gestuurd worden. < Dat is nu reeds 5 
maand dat wij hem niet gezien hebben » 
zegt de vrouw van sergeant Kiekens. In
derdaad ziJ vertrokken op 11 Januari en 
zij waren slechts 24 uren ginder toen 7lJ 
er op uit gestuurd werden. 

« De angst wijkt toch nooit ondanks 
het feit dat wij nu wat meer opbeurende 
berichten krijgen » zegt moeder Kiekens. 
« Ik zal maar eerst gerust zijn als ik hem 
hier weer thuis zie ». 

Dat is inderdaad de tragedie van een 
moeder, van een vrouw en van de ganse 
familie die reeds heel wat verdriet hebben 
moeten wegkroppen, vooral tijdens de 
bange dagen toen Loemoemba gedood 
werd en toen zij zonder enig nieuws wa
ren. 

Die moordende onzekerheid is echter 
nog steeds niet geweken en als troost 
blijft deze mensen niet veel meer over te
meer daar ziJ hem veelal via de onper
soonlijke weg van ministerie of leger te 
ontvangen hebben. 

S.D.L. 
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s Het abonnementsgeld voor ons = 

i blad tot het einde van het 1 

I jaar bedraagt van nu af aan | 

I 100 F. I 
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VLAAMSE BELASTINGEM... 
Y O G R W A L L O N I Ë 

Het is nu algemeen bekend dat de 
kolenmijnen in Limburg meestal 
leefbaar en winstgevend zijn op zich
zelf, doch dat — door een stelsel van 
* compensatie » — hun winsten af
vloeien naar de doodbloedende, niet-
renderende mijnen in Wallonië. 

Minder bekend is waarschijnlijk 
dat DAARENBOVEN nog 55 mil
jard uit de staatskas (en ome geld
beugel) naar deze mijnen zijn ge
gaan. Nochtans waren reeds lang alle 
tekenen van niet-lee f baarheid aan
wezig. Trouwens, hoevele Tnijnen 
zijn — ondanks de injectie van mil
joenen — nadien toch gesloten moe
ten worden ? 

Deze (dure) les is schijnbaar nog 
onvoldoende. Men meent op de inge
slagen tveg te moeten doorgaan. 

Zo heeft de (Vlaamse) minister 
Spinoy aan een c kommissie van des
kundigen » opgedragen na te gaan 
hoe de mijn van Maurage in leven 
kan worden gehouden. 

Nu dient men te weten dat deze 
mijn een beginkapitaal had van 100 
miljoen waarvan de 314 door verlie

zen zijn verzwonden. Er blijft dus 
nauwelijks 25 miljoen. Volgens gang
bare gebruiken zou de maatschappij 
worden ontbonden... 

Dit kan nu niet gezien de tussen
komst van de minister van ekonomi-
sche zaken. Denkt deze werkelijk dat 
een verlieslatend bedrijf kunstmatig 
in leven kan worden gehouden ? 
Wil hij ook de promessen van het 
NMKN voor bijna K7 miljoen nog 
tn gevaar brengen ? 

Men heeft werkelijk de indruk dat 
met onze centen wordt gesold. Maar 
ja, het volstaat de belastingen nog 
wat te verhogen. 

Indien Wallonië er de voorkeur 
aan geeft dergelijke bedrijven tn 
stand te houden is dat hun goed 
recht, doch dan niet met de centen 
van de Vlamingen. Wij hebben onze 
belastingen zelf hard nodig voor het 
oplossen van onze eigen problemen. 

En eigen investeringsmaatschappij 
en een eigen programmatie-bureau 
blijft onze EIS. 

A.D.S. 

M E U B E L M A K E R I J 

Antverpïa 
Grote keus in 

Stijl- en Moderne Meubelen 
Matrassen - Tapijten - Keukens 

SINT-CUMARUSSTRAAT 28-30, ANTWERPEN 
TELEFOON : 32.'»«f.77 

Krediet zonder Bank Steeds de bette verzorging 
SPECIALE VERMINDERING MET DEZE AANKONDIGING 
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ZIEKENVERVOER DAG EN NACHT 
Tel. 58.414 

Georges V A N R O O S E , Veldstraat 8 (Bakkerij) KOEKELARE 
Leon PORTIER, Kolaerdstraat 80, GISTEL 

matig loon van de werkman, aldus 
schreef ons een lezer uit Neerpelt. 
Wie een klein rekensommetje maakt 
kan uitkienen dat deze verkopers 
tegen een gemiddeld uurloon werk
ten dat hoogstens de helft van het 
wettelijk vastgestelde minimumloon 
van 20 F bedraagt. Tien frank per 
uur voor huisvaders die daarmee 
een gezin moeten recht houden. 
Tien frank per uur in het jaar 1961, 
op de 70e verjaardag van Rerum 
Novarum. Als dat geen schandaal 
is dan bestaan er geen schandalen 
meer. Reeds maanden zijn onder
handelingen bezig over deze wan
toestanden. Te Neerpelt is prak
tisch al het personeel van de Wel
vaart-bakkerij aangesloten bij het 
(enige toegelaten) A.C.V.-sindikaat. 
Uiteindelijk werd hierop een beroep 
gedaan en alhoewel te Neerpelt 
zelf verschillende A.C.V.-propagan-
disten wonen, kwam voor deze zaak 
een mannetje van het Kristelijke 
sindikaat uit Hasselt over ! Het re-
zultaat van de onderhandelingen 
draaide natuurlijk op niets uit. De 
propagandisten van het A.C.V. spe
len onder een hoedje met de bazen 
van de Welvaart. Eerlijkheidshalve 
moeten wij vermelden dat er toch 
iets gedaan werd. Vroeger moesten 
de verkopers zelf hun notaboekje en 
potlood voor het opnemen van be
stellingen kopen. Thans wordt het 
gratis aangeboden door de Welvaart-
direktie. Van Welvaart gesproken ! 

S.D.L. 
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U WIE ANTWERPEN BEZOEKT 
• 
• EET IN DE 
• 

«OUDEN LEEREN EMMER» 
• (achter de kathedraal) 
• BLAUWMOEZELSTRAAT 9 
• 
• Voordelige prijzen 
• Volledige maaltijd vanaf 30F 
• 
• Uitbater : L. Wouters 

\ 

ftmmm0>mm 

HERMES 
SCHOOL 
54, ZUIDLAAN 

211, M. LEMONNIERLAAN 
T a . 11.00.33 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSEN 
STENO- en DAKTYLOGRAFIE 

in vier talen 

B O E K H O U D E N 
S O C I A L E W E T G E V I N G 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 

De School waar Vlamingen 
zich thul voelen. 

BETER en VOORDELIGER 


