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Anrwoord aan Renard 

Geen Waalse 
poot op Vlaamse 
grond! 

I'i] het VlaamsAVaals fedcralis-
h^ch manifest (1952) en zelfs in de 
kommissie Harmei waren Vlamin
gen en Walen steeds akkoord over 
het vastleggen van de taalgrens en 
over de begrenzing van de Brussel
se agglomeratie binnen de bestaan
de perken. Alle federalisten waren 
voor die stelling gewonnei^. 

De jongste rede van Renard te 
Brussel brengt deze verworvenheid 
weer in het gedrang. Renard erkent 
niet alleen meer Walen en Vlamin
gen maar ook Belgen of verfranste 
Vlamingen. Het franslalig Belgisch 
imperialisme dat lag te zieltogen 
tuil hij nieuw leven inblazen. Het 
ouf'e bondgenoolseliap van Walen en 
franskiljons wordt heropgeval. De 
aanmatiging van de Walen van ml 
de periode van vóór Destrée komt 
weer in volle omvang naar voor. 
Renard wil thans op zijn beuYl oe 
tweetaligheid van de randgemcen 
ten en zelfs van Zaventem ! 

VOORTAAN GEE^ WAALSE P007 
MEER OP VLAAMSE GRO^D. 

Renard heeft grote landhonger 
ivani Wallonië beleeft een krachtige 
bevolkingsaangroei en de nood aan 
bodem schijnt groot ! 

Wil hij zich daarom met 1 Uian-
deren moeien en onze kolonisering 
voortzetten ? 

Laat ons van meet af aan legen 
Renard duidelijke taal spreken, die 
hij begrijpt : voortaan geen Waalse 
poot meer op Vlaamse gro/^d. Wij 
zullen alle imperialisten builcnke-
gelen, onverscJdllig of het nu ver
franste Vlamingen geldt of Walen 
Wallonië heeft voor het ogenblik 
een krachtiger nationaal bewustzijn 
dan Vlaanderen. Dat valt niet Ie 
ontkennen. Dal van Vlaanderen is 
in groei. Maar dal brengt meteen 
mee dat de Walen thans ook veel 
dichter bij het maksimum van hun 
mogelijkheden staan dan de Vla
mingen. Nog vele Vlaamse kracht
bronnen werden niet aangeboord 
De Maamse rnacht kan nog enoim 
aangroeien. Renard zelf, al is het 
zijn bedoeling niet, zal daartoe bij
dragen. Op voorwaarde dal wij onze 
propaganda uitbouwen 

Het Vlaamse volk moet in zijn 
giheel tegen hem en zijn imperia
listische bondgenoten in het ver
weer komen. 

Zullen onze Vlmmsgezinden, aan
hangers nog van de kleurpartijen, 
hem gans Vlaams Brabant laten 
veroveren ? 

Zullen onze Vlaamse arbeiders 
hem verder toelaten niet alleen hun 
grond Ie roven maar ook hun brood, 
door het stelselmatig Waals verzet 
legen zware industrie in Vlaan
deren ? 

Zal onze Vlaamse jeugd hem liaar 
löOO jarig erfgcbied in de gulzige 
muil gooien ? 

Wi] beleven thans een nieinve 
faze in onze strijd 

REAKTIOAAIRE IMPERIALISTEN. ' 
Renard heeft zich bij het reaktio-

nair franslalig imperialistisch front 
gevoegd. Hij plaats zich op één lijn 
met ontwortelden als Lefèvre en 
van den Boeynants. Hij plaats zich 
op één lijn met de Duvieusarls en 
de Verse's, 19e eeuiuse imperialisten 
van het zuiverste water. Hij heeft 
de geest van het federalisme ver
loochend. 

Tegenover die rovers bestaat er 
maar één verweer. We hebben het 
reeds herhaaldelijk beschreven en 

(Lee» door blz. 2) 

VOLKSUKIE KAMERLEDEN 
voor vrijlarinq van onze acht Vlaamse soldalen 

IN KONGO AANGEKOMEN 

I 

Verleden zaterdag is het als een hliksemscJncht door de binnen, en bui
tenlandse pers gegaan : de Volhunie zou twee mandatarissen naar Kongo 
zenden om Ie trachten de acht gevangen gehouden Vlaamse soldaten vrij te 
krijgen, 's Morgens verscheen de Gazet van Antwerpen met het ophefmaken
de nicincs over drie Icolom op de voorpagina. Diezelfde voormiddag zond 
radio Luksemhurg het, via de redahtie van het Laatste Nieuws, binnen in 
alle huiskamers van het naar populaire muziek hiisierende Vlaanderen en 
ISederland. Diezelfde dag wisten het alle binnen- en buitenlandse kranten en 
daarmee sprak iedereen over de operatie . Munganga Mandefo . die wij tot 
dan toe geheim hadden gehouden omdat tvij het vel van de heer niet wilden 
verkopen voordat de beer (in dit geval het definitieve vertrek van onze man-
nenj geschoten was. 

f vake » naar het vliegveld te vergezel
len. Begeleid door onze redakteurs en en
kele vr nden reden onze mannen vervol
gens naar Zaventem. Inmiddels waren de 
reporters van Het Laatste Nieuws, Gazet 
van Antwerpen, Het volk. La Cité, DeBond, 
Belga en A.P. reeds ter plaatse gekomen. 
Later werden die nog versterkt door foto
grafen en medewerkers van andere bla-

Door Yolksunie-Redakteur 
STAF DE LIE 

Volksvertegenwoordiger Daniel De Coninck en Missiedokter Herman Le 
l^ompte die dinsdag vertrokken naar Leopoldstad. Vandaar zullen zij verd* r 
gaan naar Stanleystad om te onderhandelen over de vrijlating van onzt 8 
Vlaamse soldaten. 

Gedurende enkele weken hebben wij 
hard gewerkt om de zaak hele maal voor 
elkaar te krijgen. Operatie Munganga 
Mandefo was geboren Operatie Mungan
ga Mandefo, een geheimzinnige naam 
voor een hoogstaande en moedige ond'^r-
neming 

Over de betekenis van de naam kunt 
U meer lezen op blz 8. 

Toen het tot de regeringskringen door
drong dat wij een daadwerkelijke aktie 
ten voordele van onze acht Vlaamse sol
daten gingen voeren schoten zij uit hun 
slaap wakker. Er werd gezegd dat wij hun 
aktie zouden ontredderen enz Mogen wij 
de Heer Spaak mmister van Buitenland
se zaken vragen om welke aktie het hier 
gaat? Verleden week bleet hij het ant
woord schuldig toen onze volksvertegen
woordiger Dr Leo Wouters hem diezelfde 
vraag stelde. Spaak wist het blijkbaar zelf 
niet. Zelfs de regeringsgezinde pers geeft 
grif toe dat hij en zijn diplomatieke 
diensten (die van de Vlamingen zeggen 
dat zij nog te dom zijn om. in de diplo
matie te zitten) schromelijk te kort zijn 
geschoten in verband met de acht gevan
genen, dat zij nog niets gedaan hebben 
gedurende de meer dan vijf maanden dat 
die jongens daar gevangen zitten. Om de 
acht simpele sukkelaars die zich met kon
den verdedigen bekommerde zich niemand 
meer voor wij met onze aktie begonnen. 

voor wij door de zending die nu vertrok
ken is en waarmee wij het touwtje zeit 
in handen hebben genomen, wij kleine en 
geminachte Volksunie, trok niemand zich 
nog wat aan van de « Vergeten Sektie » 
die geslachtofferd werd om wij weten niet 
welke duistere redenen. De regering moet 
zwijgen in alle toonaarden, zij is de grote 
schuldige. En moest het hier om Walen 
of Pranssprekenden gegaan hebben dan 
zou het niet lang geduurd hebben voor 
men wat zou gedaan hebben om hun vrij
lating te bekomen. 

Verleden dinsdag is zij dan gestart 
'I Operatie Munganga Mandefo ». Te 7 uur 
's avonds zijn Volksvertegenwoordiger Mr 
Daniel De Coninck en Dr Herman Le 
Compte aan boord van de Sabena-Boeing 
vertrokken naar Leopoldstad. Het ging 
die dag allemaal zeer \lug. Te vier uur 
werd de binnen- en buitenlandse pers in
gelicht. Te zes uur stonden onze manda
tarissen vergezeld door vrouw en kinde
ren op het vliegveld te Zaventem waar 
nog een korte maar druk bijgewoonde 
perskonferentie werd gehouden. 

Koortsachtig moest diezelfde namiddag 
alles klaar gemaakt worden. Het was kwart 
voor vier toen wij verwittigd werden dat 
het vertrek nog diezelfde avond zou plaats 
hebben. Opgewonden bedrijvigheid in het 
huis van Daniel de Coninck waar de vijf 
kinderen allemaal onder handen genomen 
werden en « proper » gewassen om hun 

den. Wij mogen gerust zeggen dat er nog 
nooit zoveel belangstelling voor een Volks
unie-initiatief was geweest, 's Anderdaags 
zouden trouwens de meeste binnen- en 
buitenlandse bladen, de T.V., de Belgusche 
radio, radio Luksemburg enz.. het t)e-
ncht van het vertrek melden. 

Op het vliegveld hebben onze manda
tarissen naast talrijke inlichtingen tevens 
volgende persmededeling gedaan : 

Onze zending ten gunste van de acht 
gevangenen te Stanleystad en hun fami
lies Is van louter particuliere en llefda. 
dige aard. Wij zijn in het beiit \an een 
verzoekschrift der familieleden van de 
acht gevangenen, dat wij zullen Indienen 
bij de oierheden te Stanleystad. Wij heb
ben sterke redenen om te hopen dat een 
stap in die geest gesteld tot resultaat kan 
leiden. De beslissing ligt natuurlijk in de 
handen van de overheden te Stanleystad. 
Wij hopen er goed te worden onthaald en 
dat wij er gehoor zullen vinden voor on
ze argumenten. Wij vertrekken op hoop 
van zege in de \'aste overtuiging dat zelfs 
een ogens»;hijnUjke mislukking, toch 
vruchtbaar zal zijn voor de acht gevan
genen. Wij danken bij voorbaat al wie op 
tnig^iei wijze hier en in >Kongo mede-
helpt om het gehoor te vinden dat wij 
wensen. 

FAMILIE BETEKENT ZEER VEEL 

Volksvertegenwoordiger de Coninck en 
Dokter Le Compte zegden nadien nog op 
vragen van joernalisten dat zij louter met 
menselijke argumenten naar Kongo gaan. 
Zij zullen aan de overheden uitleggen dat 
de families hier met angst en spanning 
wachten op de terugkeer van hun jongens. 
Het begrip « familie » betekent voor de 
Kongolezen zeer veel en daarom hopen on
ze mannen dan ook op tegemoetkoming 
vanwege de zwarten. Zij spreken trou
wens beiden zeer goed de inlandse talen 
(omdat zij beiden reeds jaren in Kongo 
doorgebracht hebben) en hadden veel werk 
gemaakt om kontakten vooraf te leggen. 

Zowel in Leopoldstad als in Stanleystad 
werden zij trouwens opgewacht door over-
heldspersonen en kontaktmensen Ook 
kennen ziJ verschillende overheidsperso-
nen uit hun Kongo-tljd. Onze mannen 
zegden ook nog de families (die zij be
zocht hadden en wier verzoekschriften zij 
meedroegen) geen valse hoop te willen ge
ven. Zij zullen al het mogelijke doen om 
te slagen en gaan ook met het vast« ver
trouwen te zullen slagen, maar er blijft 
toch altijd nog een kans dat het niet het 
?eval is. Vervolg blz. 2. 
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Boodschap van Oud-Kolonialen 
Namens de Vlaamse Vriendenkring Kongo afdeling Antwer

pen druk ik langs deze weg mijn bewondering uit voor het ini
tiatief van Volksvertegenwoordiger Daniël de Coninck en 
Dr Herman Lecompte om onze acht Vlaamse jongens te trachten 
in vrijheid te stellen. Dit initiatief getuigt van moed en door
zettingsvermogen. Voor de verantwoordelijke instanties die niets 
dan een zwak protest lieten horen, zonder verder iets te onder
nemen van werkelijk belang, is deze poging een kaakslag. 

Alle Vlaamse oud-kolonialen van wie er velen hun leven te 
danken hebben aan het snelle en doortastende optreden van 
onze para-kommando's, volgen met hoop en spanning de rezul-
taten die volksvertegenwoordiger De Coninck en Dokter Le 
Compte zullen J^ehalen en wensen hun alle sukses toe evenals 
een behouden terugkeer. 

Ten slotte is het ons allen duidelijk dat Mr De Coninck een 
der jonge elementen in het Belgisch parlement is die een nieuwe, 
tot hiertoe ongekende generatie in deze omgeving vormen, die 
zelf bereid zijn hun eigen leven in te zetten voor het welzijn 
van het volk. 

De sekretaris 
van de VL Vriendenkring Kongo 
Afdeling Antwerpen 
K. van Marcke. 
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NA ONZE TRADITIONELE VOLKSYERGADERING VAN 2 JULI 
(voormiddag van het Zangfeest) 

NASSA-OPTOCHT VOOr ZEIFBESIUUR dOOr ANTWERPEN 
met muziekkapellen, vendeliers, ruiters te paard, praalwagens, jeugdgroepen. 

Volksvergadering en optocht zijn dermate geregeld 
dat iedereen ti jdig het Zangfeest kan bijwonen. 
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Ker\ard 
houdt 
hagepreken 
De leider van de Waalse Volks

beweging André Renard, heejl een 
afdeling gesticht ie Brussel. Daar
mee kunnen wij akkoord gaan. Er 
wonen immers Walen te Brussel. 

Waar we echter niet mee akkoord 
gaan, en het nooit zullen doen, dat 
is met de verklaringen die vervat 
zijn in de Motie, die werd bekend 
gemaakt na zijn federalistische pre
dikatie. 

Uij wil een talenlelling in Grool-
Brussel en de randgemeenten, fran
se scholen en faciliteiten in alle ge- , 
meenten van het arrondissement 
Brussel; tweetaligheid in alle rand
gemeenten met 3000 fransspreken-
den; de vrijheid voor de huisvader, 
om taal van onderwijs, ie kiezen: 
tweetaligheid van de vlaamse ge
meente Zavenlem enz. 

Hier stoot Renard midden op het 
front van de Vlaamse strijd, om ons 
Volk en ons grondgebied. 
- Ui] wil gans Brabarit, klaar sto
men, tegen dat de federalistische 
grondwet zal worden aanvaard, om 
alsdan Brabant onder de taalgrens 

I te leggen. 

Dat spel hebben we echter al 
lang doorzien, daarvoor moesten we 
de passieprekers van Reinaert de Vos 
niet opwachten. 

Wij zeggen hem, wat we reeds 
honderden malen herhaalden aan 
anderen : wij willen geen gemoei 
van Walen in specifieke Vlaamse 
aangelegenheen, wij aanvaarden 
geen « diktat » nopens het lol van 
I laams lirabanl. Dat is en blijft 
Vlaams, zonder toegevingen of la-
ciliUilen. Al wat boven de taalgrens 
ligt is van ons, en alleen voor 

Groot-Brussel zullen we noodge
dwongen een regeling tussen Walen 
en Vlamingen aanvaarden, maar 
dan nog een die waardig en eer
lijk is, geen kapitulalie noch over
gave. Het zelfde zeggen we aan Mon
sieur Braun de ter Meeren, ancien 
Bourgtmistn de Slerrebeek. Deze 
mijnheer, verspreidt momenteel op 
grote schaal een kaart van de pro-

' vincie Brabant in drie kleuren.. 
Rood : gans frans 
Geel : bijna gans frans 
Groen : spoedig gans frans 

Hij beweert dat de meerderheid 
der Brabantse bevolking er alle be
lang bij heeft om aan te sluiten bij 
het franstalige blok en dat zij zulks 
ook wenst... 

Wij zeggen, handen thuis mon
sieur, met de drietalige naam. 

Vlaanderen is vlaams en moet dat 
blijven ook in 'Brabant. Doe geen 
kosten meer voor utü kaarten en 
spaar uw gal voor een gezonde lever. 

Vlamingen, gij ziet hoe men uw 
gebied bestookt uit alle hoeken. 
Waalse proletariërs, Brusselse para
sieten, plattelandse Kasteelheren, 
vormen één leger tegen ons recht. 

Op iS oktober, betoogt gans 
Vlaanderen te Brussel «omme 't 
lant ie bescermene ». 

Dat weze otis antwoord, voor de 
definitieve slag. 

Dr Leo Wouters 
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DE RODE VAAN 

In De Rode Vaan van 9 juni 11. 
wordt een artikel van Wim Jorissen 
besproken waarin hij de kommunis-
tische partij verweet dat zij beweer
de de enige partij te zijn die voor 
het federalisme gewonnen was. Ter-
zelfdertijd schreef onze algemene 
sekretaris dat voor de jongste ver
kiezingen de kommunistische partij 
anti-federalist was. De Rode Vaan 
zegt dat die eerste uitspraak niet 
juist is. Wij willen hierbij toelichten 
dat het ging om een franstalige mo
tie, die mogelijk alleen afgestemd 
was op Wallonië waar de Volksunie 
niet bestaat en waar inderdaad 
thans alleen de kommunistische 
partij als partij voor het federalis
me gewonnen blijkt. Die motie heeft 
echter in de Vlaamstalige bladen 
gestaan ! 

Verder schrijft De Rode Vaan dat 
de kommunisten konkrete voorstel
len hebben ingediend in het parle
ment en wij nog niet: Wij willen 
hierbij nog eens de aandacht vesti
gen dat wij al meer studiewerk voor 
het federalisme gedaan hebben dan 
dat. Samen met het Waals Komitee 
voor het federalisme heeft het 
Vlaams Komitee voor federalisme 
een gans nieuwe grondwet uitge
werkt. In dat Vlaams Komitee was 
Prof. Couvreur, lid van ons hoofd
bestuur, voorzitter en Mr.' Van der 
Eist sekretaris. Ook Wim Jorissen 
zat in het beperkt komitee, dat die 
nieuwe grondwet uitwerkte. 

Of we die nieuwe grondwet indie
nen of niet heeft minder belang. 
Ze kan toch nog niet besproken 
worden. Van meer belang is het een 
grootscheeps federalistisch offen
sief te voeren. En we geloven dat wij 
op dat vlak toch al meer gedaan 
hebben en meer doen dan De Rode 
Vaan. Akkoord ? 

ONGEHOORD l 
We vernemen dat de Vlaamse TV 

geweigerd heeft enkele minuten 
zendttijd te verlenen aan het A.N.Z. 
om het Vlaams Nationaal Zangfeest 
aan te kondigen. 

Het Vlaams Nationaal Zangfeest 
betekent een jaarlijkse Vlaamse top.» 
gebeurtenis. Als we nu zien dat elke 
vogelpikmaatschappij en boogschut
tersvereniging geregeld aan de beurt 
komt bij de TV dan is deze weige
ring werkelijk een schande. 

Het Vlaams Nationaal Zangfeest 
wordt ten slotte toch door meer dan 
20.000 personen bijgewoond en staat 
op een hoog kultureel peil. 

Wat moet er nog meer gebeuren 
om zendtijd te krijgen ? 

De bebeerraad van de TV weert 
echter stelselmatig alles wat Vlaams 
nationaal is ! 

Dat is de demokratie van de 
Vlaamse kleurpolitieke kreaturen 
die deze beheerraad bevolken. 

Kleine mensjes. Maar een schan
de dat zij naar willekeur de demo
kratie mogen verkrachten. 

LINKS-RECHTS 
Ook op het artikel Links of Rechts 

heeft de De rode Vaan gereageerd. 
Wij namen trouwens dit uittreksel 
over in een vorig nummer. Ten 
gronde werd ons artikel echter niet 
besproken. Graag zouden wij willen 
weten hoe onze kommunisten te
genover de boeren en de midden
standers staan. In een ingezonden 
brief in De rode Vaan schrijft een 
gepensioneerde zelfstandige arbei
der over het feit dat het pensioen 
van de middenstanders te laag ligt. 
De rode Vaan geeft daar geen kom-
mentaar over. Staan onze kommu
nisten op het Marxistisch stand
punt of op het Leningistisch of heb
ben ze een eigen Belgisch (Waals-
Vlaams) standpunt ? Hun program 
voor landbouwers en middenstan
ders zou ons kunnen inlichten. 

Anderzijds worden in haar num
mer van 9 juni de meeste Vlaamse 
socialisten als fechts betiteld. Ook 
het A.C.V. is voor hen klaarblijke
lijk rechts. Wat is voor hen nog 
l inks? 

De syndikalist van de socialisti
sche Volksgazet wordt voor de voe
ten geworpen dat hij even de draak 
stak met de Walen door zich bereid 
te verklaren met hen te willen dis-
kussiëren over « de suprematie van 
de sprankelende Latijnse geest over 
de trage Germaanse hersenen ». Wij 
vonden die zin goddelijk omdat ze 
in weinige woorden de rassenwaan 
van de gemiddelde Waal samenvat. 

De rode Vaan vindt klaarblijke
lijk echter dat met de Walen nooit 
de draak mag gestoken worden ter
wijl de Walen het nochtans voort
durend met de Vlamingen doen 
Wie echter kaatst moet de bal af
wachten. En het is niet omdat in 
Wallonië meer kommunisten zijn 
dan in Vlaanderen dat wij hen naar 
de ogen moeten lakken. 

Vriendschap graag. Als het kan. 

Maar vechten ook. Als het moet. 

JO^G-DAVIDSFONDS C.V.P. 
Een lid van Jong-Davidsfonds scluxef ons • 

Dit stukje in uw nummer van 17 juni 
is niet enkel zéér onprecies, maar boven
dien grof misleidend. De bijeenkomst 
waarop wordt gezinspeeld en waarop het 
woord werd gevoerd door Karel van Cau-
welaert, was géén Jong-Davidsfondskon-
gres, maar een vergadering van hel Da-
vidsfonds, gouw Brabant. 

Ook naar onze mening werd Schild
wacht door de heer W. Verbist, voorzitter 
van het Davidsfonds gouw Brabant én 
C.V.P.-gemeenteraadslid te Schaarbeek, 
misplaats gunstig voorgesteld. 

Het is vast geen voordeel voor een kul-
tuurorganisalie als het Davidsfonds, dat 
het de touwtjes in handen laai van der
gelijke politiek-bedrijvende menheren. 

Het Davidsfonds-Hoofdbesiuur zou »r 
goed aan doen, de politiek-gerichle uit
latingen van deze heer na te gaan en er 
hopelijk de passende konklusies uil trek
ken. Wal daar flemerig door de h. Ver
bist werd gezegd, is op zijn persoonlijke 
rekening te schrijven. 

Was deze gelegenheid géén Jong-Davids
fonds Kongres, de jongeren hebben m.i. 
het meest duielijk hun afkeer laten blij
ken. Heeft u dan niet gemerkt, dat de 
h. Selleslach, algemeen sekretaris van 
Jong-Davidsfonds, nadat hij de Davids-
fonds-afgevaardigden had toegesproken, 
het podium verliet toen Schildwaclil het 
beklom ? 

Verwar Jong-Davidsfonds niet langer 
met het Davidsfonds. Het is weliswaar de 
jongerentak in Vlaanderens' grootste kul-
tuurorganisatie, maar met 'n ruimere 
visie en als kontakl- en ontmoetingscen
trum, in metode, geest en programma met 
'n vernieuwende aktivTteit. 

Jong-Davidsfonds is een Vlaams-kaltu-
rele werkgroep. Geen politieke trek-boel 1 
Wil je deze nieuwe, inderdaad doorbre
kende jongerenorganisatie leren kennen, 
neem dan kontakt met één van de tien
tallen aktieve groepen of kijk op 11 juli 
te 19 uur naar hun programma op de 
Vlaamse Televisie. een J.D.-er. 
NOTA VAN DE REDAKTIE. 

De Standaard had onder deze tilel ver
slag uitgebracht van de vergadering. 

GEEN WAALSE POOT 
OP VLAAMSE GROND 

(Vervolg van blz. 1) 
we zeggen het nog eens. De wcltige 
zelfverdediging. En de wettige zelf
verdediging met alle middelen. 
Waar Renard en de Walen zich op 
dit nieuw imperialistisch standpunt 
plaatsen rnoet er niet gepraat wor
den. Alleen gevochten. 

En wij stellen opnieuw de vraag 
aan de Vlamingen. Zullen zij bij de 
klcurparlijen blijven en de Waalse 
imperialisten hun zin geven ? 

Want niet alleen Theo Lefèvre 
houdt hel nog bij het taalvergelijk 
van Charleroi. 

Hoorden de Vlamingen voor een 
paar weken niet de nieuwe C.V.P.-
voorzitter Van Den Boeynants, de 
Brusselaars nog ophitsen toen hij 
hen aanspoorde aktiever op te tre
den voor de Brusselse eisen ? En 
die Brusselse eisen, die kennen we I 

Heeft Schildwaclil de laatste 
maanden niet gezwegen als ver
moord over de faciliteiten in de 
randgemeenten ? Heeft Fayat voor 
enkele weken niet verklaard dat 

voor de randgemeenten faciliUilen 
onontkoombaar waren ? 
...En Schildwacht en Fayat dat zijn 
de meest radikale kleurflamingan-
ten. Maar ze zitten gevangen in hun 
partijen waar ze kompromissen 
moeten aanvaarden. Alleen probe
ren die kleurpartijen Vlaamse ne
derlagen als Vlaamse overwinnin
gen voor te stellen. Waarom zou 
Renard zich dan inhouden ? 

De laksheCd van de kleurflamin 
ganlen maakt hem overmoedig en 
hij meent dal gans België denkt en 
voelt zoals Luik. 

De Vlaamsgezinden zouden noch
tans nu het middel moeten kennen 
om Renard in zijn Luiks hol te hou
den. 

Bi] de jongste verkiezingen ver
schoven 78.000 stemmen van de 
kleurpartijen naar de Volksunie. 
Dat was voldoende om heel de 
brand te zetten voor de Vlaamtc 
eisen. 

DE WEG NAAR DE OVERWINNING. 

Wij doen thans een nieuwe voor
spelling. Ah de bedreiging van Re
nard voor gevolg heeft dat weer dui
zenden Vlaamsgezinden de kleur
partijen de rug toekeren hen dil 
laten weten, om naar de Volks
unie over te komen dan zullen de 
Vlaamse kleurpartijen niet alleen 
meer blaffen maar ook bijlen. WanI 
de schrik voor hun zetel schenkt hen 
de moed der wanhoop. 

Dan zullen de Schildwachten en 
de Fayats geen toegevingen op lïe 
Vlaamse rug meer doen omwille 
van de lieve partijvrede maar ver
beten strijders worden. 

Dan zou de Vlaamse eendraclil 
groeien in de strijdbaarheid. 

Die dag zal de vos het Vlaams 
hoenderhok vermijden. Want bijten
de honden blijft hij uil de weg. 

WIM JORISSEN. 

STEUNFONDS KONQO-AKTIE 
Ge zult nog wel weten besle le-

"W zers hoe ten tijde van de jaren vóór 
yf Kongo onafhankelijk was de profi-
•Jf teurs van de grote partijen er als de 
^ kippen bijwaren om op slaalskosten 
. en in gezelschap van vrouw en des-

^ noods familie schone reizen te ma-
^ ken naar de toenmalige kolonie. 
"W Studiereizen heette het toen. Thans 
•^ zijn ze echter veel minder sclicutig 
JL om naar ginder te trekken, because 
i te weinig konfortabel en te veel 

V, kans om ook in de nor te vliegen 
^ om dan van de andere gevaren nog 
W niet te spreken. Onze mannen die 
^ naar Kongo vertrokken zijn en 
- ^ daadwerkelijk iets willen doen voor 
.^ de vrijlating van de acht, doen dat 
t niet op slaalskosten, maar met eigen 

]J[ middelen. Begrijpelijkerwijze kost 
^ dat alles veel geld. Wij vragen dan 

ook uw steun. Wij vragen V : 
«drink zondag een pintje minder 
en geef dat geld ten bate van onze 
acht jongens. » Tien of twintig bal-
lekens goed, wie echter in de mo
gelijkheid verkeert meer te geven 
moet het natuurlijk niet laten, 
blauwe brieven zijn ook welkom. 
Wij hebben de boemerang gegooid 
naar de regering die niets gedaan 
heeft voor onze Vlaamse jongens. 
Wij gooien ook de boemerang naar 
Vlaanderen. Bij ons zult ge niet 
bedankt worden door een baron 
Guillaume maar wel door die acht 
simpele Vlaamse moeders die wach
ten op de terugkeer van hun jongen. 
Stort nu dadelijk op postrekening 
van Wim Jorissen 6i.i5.i6 Brussel 
met de vermelding : « Voor operatie 
Munganga Mandefo ». 
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Zondag 2 juli te 14 uur 30 
24- VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

van A.N.Z. 
Sportpaleis - Antwerpen 

We verontschuldigen ons bij onze 
lezers deze week geen parlementaire 
kroniek te brengen, aangezien onze 
parlementaire redakteur voor het 
ogenblik met een opdracht (van de 
Volksunie) in Afrika vertoeft. (Voor 
meer inlichtingen hierover zie op 
onze eerste bladzijde « Operatie 
Manganga Mandefo n) 

DE GALLIËR 
Tussen Luik en Wezet (Kamiel 

Huysmans zou Vise zeggen) vaart 
sedert kort een nieuwe passagiers-
boot. Zijn naam : «Le Gaulois». 
Heel wat officlëlen namen deel aan 
de eerste vaart. De Waalse televisie 
wijdde er een lang aktualiteitsbeeld 
aan. 

Nu vernamen we uit de onmid
dellijke omgeving van de heer mi
nister van verkeer dat eerstdaags 
tussen Antwerpen en Dendermonde 
een gelijkaardige boot zal ingehul
digd worden. Zijn naam ? «De 
Dietser». De Vlaamse kijkradio zal 
een uitvoerige beeldreportage ]y in-
gen van de officiële plechtigheden. 

^lllllllllllllililllllllllllllllllillllllllllillllllllllUllllilllll'lllllllilllllË 

1 Zondag 25 juni 1 
I E3-BET0CINC | 
E ledere Vlaams-Nationalist dient tiier s 
= aan deel t« nemen. Het gaat om een 1 
1 levensbelangrijke verkeersader voor 5 
= Vlaandoren. Te Antwerpen spreekt S 
g naast vertegenwoordiger» van andere S 
I partijen onze Volksvertegenwoordiger s 
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ZELZATE OF NEDERLAND ? 
BEGRIJPT DE REGERING 
WAT ZE DOET ? 

De vestiging van het groot staal
bedrijf te Zelzate is nog niet hele
maal zeker. De financiële groep be
gint te aarzelen omdat de regering 
onder invloed van de Walen met 
allerlei voorwaarden, moeilijkheden 
en plagerijen komt aandraven. Er 
zou onder meer geen enkele staal
soort mogen vervaardigd worden die 
ook in Wallonië gemaakt wordt. En 
tal van andere voorwaarden ! 

Speelt de regering met vuur ? 
En met de boterham van onze 

Vlaamse arbeiders ? 
Reeds zou de financiële groep aan 

Nederland beginnen te denken ! Wij 
herinneren hier aan de zaak van de 
fabriek van de Good yaerbanden. 
Ook die wou in Vlaanderen komen. 
De Walen maakten allerhand moei
lijkheden. Tot de Good Yaerban-
denfabriek naar Luksemburg trok. 

Toen waren de Walen tevreden. 
De sales flamins hadden ze althans 
niet. Thans is het weer hetzelfde 
spelletje. Duinkerke en Ymuiden 
mogen staalfabrieken hebben. Wal
lonië ook. Maar Vlaanderen niet ! 

Wanneer zal Vlaanderen zijn ei
gen gang kunnen gaan, los van de 
unHaire staat, die steeds Wallonië 
ter wille is. 

Hoezeer is het federalisme er no
dig. Wat fabrieken zouden we niet 
reeds gehad hebben zo Vlaanderen 
zichzelf bestuurde 1 

OPER A T I E 

MUNGANGA 
MANDEFO 

(Vervolg van blz. 1) 

(I Op hoop van zege » Ml Daniel De Co-
oinck toen hij via de reispassen-kontrole 
naar de « Finger » ging waarlangs zij naar 
het straalvliegtuig konden komen. <( Mcc 
dige mannen » hoorden wij iemand van de 
omstaanders fluisteren terwijl beider echt
genoten begonnen te wenen. De kinderen 
hielden zich goed en vroegen wanneer 
u Vake » terugkwam. Dat weten wij niet 
maar wij hopen dat lij de vastgestelde 
tijd van veertien dagen niet lioeven te 
verlengen en dat de tien kinderen {ook 
dokter Le Compte heeft een gezin van 
vijf) spoedig hun vake mogen terugzien 
vergezeld van de acht jongens. 

S.D.L. 

Brusselse firma met bestaand kliën-
teel vraagt voor het Brusselse en 
Walloniè 

2 actieve 
VERTEGENWOORDIGERS 

voor het regelmatig bezoeken van 
drukkerijen en/of pa[.ierhandels 
en aanverwante bedrijven. 
Vlot verkoopbare artikelen die 
regelmatig bijbesteld worden. 
Ruime (bij)verdienste voor ben die 
over doorzettingsvermogen Iseschik-
ken. Ook op indirekte verkoop 
volledige provizie. 
Mogelijke verdienste per maand : 
van 6 tot 12.000 F 1 
Schrijven bureau blad onder I 

HAVEBE. { 
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De « nieuwe tijdperlcen die hun intrede doen in de geschie
denis » zijn zo talrijli als de reizen van de (weinig honkvaste) 
staatslui. Een dergelijk < nieuw tijdperk > wordt gewoonlijk in
geluid door de verklaring van het een of andere staatshoofd, 
aan de voet van het vliegtuigtrapje, bij het begin van zijn be
zoek aan een of ander land. Het bezoek van de Westduitse pre-
zident heette eens te meer een dergelijk < nieuw tijdperk » in te 
luiden. Het mag dan al zijn dat Duitsers en Fransen de laa/tste 
zestien jaar nog niet tegen een in het veld hebben gestaan, het 
mag dan al heten dat de Duits-Franse verhoudingen nog nooit 
zo goed waren, helemaal melk en honig is het nog niet tussen 
de « erfvijanden ». Zowel Duitsers als Fransen beseffen volko
men dat hun rol als wereldmacht is uitgespeeld. Door het bij
eenvoegen van eikaars gewicht trachten ze af en toe de weeg
schaal nog wel in hun voordeel te doen overhellen. Met oprech
te vriendschap heeft dit wederzijds aanleunen weinig of niets 

' te zien. Er is overigens over bijna alle belangrijke problemen 
een ernstig verschil van opvatting tussen Bonn en Parijs. Zulks 
komt het best tot uiting in de houding t.o.v. de Nato-politiek, 
houding die als sleutel kan dienen tot een juiste appreciatie 
van de Franse en Duitse kijk op de wereldsituatie. 

Dat het met de « nieuwe tijdperken > na 12 eeuwen van 
bloed en strijd niet zo'n vaart neemt is trouwens gebleken toen 
prezident Lübk'e ue onvermijdelijke bloemen ging neerleggen 
bij de Onbekende Soldaat Het gewoon ritueel ontbrak bij dit 
Duits bezoek volkomen : geen oudstrijders, geen Marseillaise, 
geen Nationalhymne Détails wellicht, maar détails die meer 
zeggen dan vele officiële liefdesverklaringen. Europa ligt ken
nelijk nog niet aan de beide Rijnoevers 

Ook niet aan de oevers van de Theems trouwens ! Niet al
leen de Fransen en Duitsers hebben de Europese burgeroorlog 
betaald met het verlies van hun statuut als grootmogendheid, 
ook het eens zo trotse Albion kwam berooid uit de slag. In het 
Britse parlement werden verleden week noodkreten geslaakt; 
de invoer overtreft de uitvoer met 10.000.000 000 F, het full-em
ployment heeft geen stijging van de produktie tot gevolg ge
had, er tekent zich een duidelijke inflatoire strekking af. De 
Britse leeuw is er nog beroerder aan toe dan de Gallisahe haan 
of de Duitse arend en de eens zo trotse eilanders hebben de 
bloedige belediging moeten slikken dat de notering van het pond 
hooggehouden moest worden door Franse, Duitse en Italiaanse 
injecties. Er werd zelfs verteld dat de regering van Hare Ma
jesteit in arren moede reeds haar toevlucht had gezocht tot 
het allerlaatste waaraan een rechtgeaarde Brit kan denken : 
aansluiting bij de Euro-markt. Revoluties liggen niet in de 
Britse aard. Maar zover de traditie het toelaat, heeft het wel
denkend deel der natie dadelijk krachtig gereageerd. De < Brit
se Raad voor het Gewoonterecht » diende bij de Kroon een 
verzoek in tot vervolging en opsluiting van allen die « de rege
ring van het Rijk willen verplaatsen buiten hpt Rijk, naar een 
punt genaamd Europa ». 

Men waardere de traditionele Britse gematigdheid die stel
lers van het verzoek er van heeft weerhouden het « punt ge
naamd Europa » als < mispunt » te betitelen. 

Engeland, Frankrijk en Duitsland 1961 : dat is nog altijd 
geen Europa. En daarom kan het lot van Europa nog steeds die
nen als pasmimt bij het Amerikaans-Russisch pokerspel. Dhr 
Kroestsjev heeft thans definitief laten blijken dat hij nog in 
1961 een (Russisch) punt wenst t« plaatsen achter de kwestie 
Berlijn. Europa 1961 moet er zich toe beperken, af te wachten 
wat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan door een 
andere on-Europese macht daarop zal worden geantwoord. 

Zo is de toestand en alle te Straatsburg afgelegde verklarin
gen over een < nieuw tijdperk » veranderen daaraan niets. 

In Kongo zijn de vrienden Deconinck en Lecompte net op 
tijd aangekomen om er de grote verschuiving mee te maken. 
Tussen Leo en Stan is het eindelijk tot een akkoord gekomen 
en volgende maand vergadert het Kongolese parlement in Lo-
vanium. De heren parlementsleden worden dringend verzocht, 
al'e ge'd, verhandelbare goederen en wapens in de vestiaire te 
laten. De zoveelste Kongolese oplossing vertoont alweer een be
langrijke schoonheidsvlek : Katanga doet er niet aan mee. We 
onthouden ons zorgvuldig van alle pronostieken omdat bij de 
nieuwsberichten morgenvroeg de toestand er weer helemaal 
anders kan uitzien. 

Waarbij we slechts hopen dat het voor de acht te Stan er 
vlug helemaal anders en beter zou gaan uitzien ! 

22.6.61. 

BERLINER 

KRACHTPROEF DIT JAAR? 
Het is al vaker gezegd dat met het Ver

drag van Versailles de kiem werd gelegd 
van de Tweede Wereldoorlog. Een der 
faoofdgaaien die de vredemaken vaa Ver
sailles afschoten was de Vrijstaat Dant-
Eig. Nanwelijks enkele jaren later ging de 
vrede juist omwille van Dantzig ter ziele. 

Wie denkt dat een ezd slechts eenmaal 
over dezelfde steen struikelt, komt wel 
eens bedrogen uit. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog hebben de westelijke gealli
eerden het Dantziger meesterstuk nog 
verre overtroffen door — meer dan een 
jaar voor het einde van de vijandelijkhe
den — met de Bussen een akkoord te tref. 
fen over de verdeling van Duitsland en 
het indelen van Berlijn in vier sektoren; 
een Dantzig zonder Korridor, zonder toe
gangsweg voor de westelijke geallieerden, 
zonder enige noodzaak tenslotte. Want de 
verdeling van Duitsland en het izoleren 
van Berlijn geschiedde niet aan de hand 
van een demarkatielijn bij het einde der 
vijandelijkheden, doch wel uit vrije wil 
om politieke motieven. 

Een blik op de kaart van Europa anno 
1945 (het beeld is er in 1961 trouwens nog 
niet beter op geworden) volstaat, om eens 
en voor goed een gevormde mening t« 
hebben over het politiek genie dat aan 
Westerse zijde verantwoordelijk was voor 
wat wel eens genoemd wordt de u Tweede 
Wereldvrede » : de Balkan praktisch vol
ledig in Russische hand, de grens van de 
U.S.S.R. ten westen van Königsbergen 
(Kaliningrad.), de grens van Polen mid
den door Pruisen en de rode troepen tot 
op een dagmarsj van Hamburg met ver
der achter de Russische etappe de Wes
terse sektor van Berlijn. Een eiland waar
op 2500.000 mensen nauwelijks plaats 
hebben om adem te halen, zonder ach
terland of zekere verbindingsweg. 

De ezel was nogmaals over dezelfde 
steen geltruikeld : BerlUn dreift het 
Dantzig van een derde wereldoorlog te 
worden. Inderdaad Is deze staat, die in 
1945 nauwelijks meer was dan een reus
achtige puinhoop, sinds Jaar en dag de 
inzet van de krachtnH>t»ng tussen Oost 
en West. 

De Russen hebben van in den beginne 
de ojde Duitse hoofdstad beschouwd aU 
een soort gijzelaar die kon ingeruild wor
den tegen bepaalde voorwaarden Bij het 
vaststellen ran dip voorwaarden zat voor

al voor de vrees voor een herenigd Duits
land dat door het Westen tegen het Oos
ten zou worden bewapend. Deze vrees al 
Ujkt ze van uit een Westers perspectief 
absoluut idioot, is begrijpelijk; het is al
leszins toch t>egrijpelijk dat Rusland geen 
risiko wenst te lopen dat geen enkele 
slaat in gelijke omstandigheden zou lo
pen. 

Van Russische zijde wordt regelmatig 
de beschuldiging geuit dat de Amerikanen 
zich zeer wel bevinden bij een verdeeld 
Duitsland en Berlijn, omdat zodoende al
vast de Bondsrepubliek kan worden uitge
bouwd tot springplank voor een nieuwe 
agressie. De Amerikanen op hun beurt be
togen dat hun eventuele terugtrekking 
uit Berlijn dadelijk zou leiden tot neutra-
liiering van Duitsland en kort nadien on
vermijdelijk lot de volledige opslorping 
van hPl voormalige Rijk door de Sovjets. 

Hoezeer de Russische aanwezigheid te 
Berlijn ook tegen de borst stuit, men 
moet toch bekennen dat zij slechts het 
rezultaat is van Westerse politieke ver
blindheid. En men kan evenmin looche
nen dat de Russen gelijk hebb»'n wan
neer zij betogen dat het huidig Berlijns 
statuut totaal onmogelijk is omdat bet 
vasthoudt aan een toestand die oorspron
kelijk slechs voonien werd voor de tijd 
van de militaire bezetting tot bij het af
sluiten van een vredesverdrag. Het onder
tekenen van dit laatste kan niet eeuwig 
uitblijven. 

Reeds ten tüde van de luchtbrug — de 
eerste ernstige Oost-West-botsing — 
bracht Berlijn de wereld op de raod van 
de afgrond. In 1958 dreigden de Bossen 
opnieuw met gfweld. Op 27 november Tan 

Tjeef Koioot, Schild en Zwaard van Vlaanderen! 
^1 K?uj 

£MAéAM 

dat Jaar stelde Kroesjtsjev een ultimatum 
met een termijn van 6 maand, waarna de 
toegajigswegen tot Berlijn onder kontrole 
van de Oost-Duitser« zou worden gesteld. 

Ook thans heeft de Rus aangekondigd 
dat tegen de herfst een oplossing moet 
worden gevonden. Wanneer de Sovjets 
Toet bij stek houden, is het niet twijfel
achtig welke de oplossing zal zijn ; Ame
rika is nu eenmaal niet bereid, omwille 
van Berlijn op de atoomknop te duwen. 

Te Bonn is men zich terdege bewust 
van het gebrek aan Amerikaans entoe-
zlasme VOOT Berlijn. Het vaJt alleen te be
treuren dat dit Bonns besef tot op he
den nog niet heeft geleld tot een juister 
appreciatie van een eigen Europees stand
punt tussen Oost en West, onder het 
atoom-paraplu dat — hoe gek bet ook 
klinkt — veilig kan worden geheten en 
waarvan de kosten alleszins niet ondraag
baar zouden blijven drukken op alle West-, 
Europese budgetten. 

Naast de eerder negatieve Invloed die de Eenheldswet heeft 
op ons aller spaarpot, heeft ze toch ook haar pozitieve kanten. 
Haar grootste verdienste is wel dat zij sinds enkele maanden 
het eerder somber bedrijf In het parlement op gestelde tijden 
wat opvrolijkt. 

Reeds een tikje verbeeldingskracht volstaat om zich terug 
te verplaatsen naar de historische dagen om en nabij Nieuw-
Jaar 1961, toen op de straat B.S.P.-ers van alle slag, met of zon
der entoezlasme, betoogden tegen de Monsterwet van Eyskens. 
In de toenmalige Wetstraat werd het geel-blauwe carré opge
steld ter verdediging van de honderd-en-zoveei artikelen van de 
Mlrakelwet. 

Sindsdien staat de datum van 26 maart geplant in ons par
lementair leven als wijlen de appelboom in het Paradijs : wie 
van zijn vruchten eet, verwerft meteen de kennis van goed en 
kwaad. De beet In de verkiezingsappel heeft de socialisten bijge
bracht dat de Eenheldswet eigenlijk behoort verdedigd te wor
den. De liberalen daarentegen kwamen tot de ontdekking dat ze 
enkele maanden geleden in een schromelijke dwaling hebben 
geleefd. 

Soms wordt het spelletje een burleske. Zo ook toen de (zeer 
aktieve) kommunist Moulin in de Kamer zijn ex-B.S.P.-wapen-
broeders het vuur aan de schenen legde met een wetsvoorstel 
strekkende tot de volledige Intrekking van de Eenheldswet. Bij de 
stemming verliet de liberale ffaktle met opgeheven hoofd de 
arena onder leiding van dezelfde Lefèbvre die enkele weken te
rug als minister de rijkswachtrezerve en het leger mobillzeerde 
o.m. tegen een stakende heer Bohy wlen thans de eer te beurt 
viel om namens de kamraden aan Moulin duidelijk té maken 
dat een socialist in de oppozltle niet hetzelfde is als een socia
list In de meerderheid. Deze en andere rechtlijnlgheden onzer 
kleurpolltiekers zorgen er voor dat de vertoning in de Wetstraat 
zich verder blijft verheugen in het algemeen misprijzen van 
het gehele land. 

In de Senaat werden een paar tussenkomsten van dhr Van 
Hemelrijck opgemerkt. 

De gelikwideerda minister van de (eveneens) ge'ikwideerde 
Belgische Kongo verklaarde, dat er noodzakelijk aanpassingen 
aan de Schoolwet dienden te worden gebracht. Zijn verklaring 
staat niet alleen. De Jongste tijd gaan meer en meer stemmen 
op om te bevestigen dat het schoolpakt — historisch voorbeeld 
van de beroemde bon-sens beige en meesterstuk van het zout
loze kompromis — nodig dient bijgewerkt te worden. Het lijkt 
er naar alsof de sceptici die het pact steeds hebben beschouwd 
als een poging om het probleem te verdrinken in enkele miljar
den, gelijk hebben gehad. In een ander verband — nl inzake 
123 sexies — verklaarde Van Hemelrijck : « het Is eens te meer 
duidelijk dat men niet in staat is maatregelen te treffen die 
noodzakelijk zijn voor het welzijn van het land >. Waarbij dan 
wel de vraag mag gesteld worden waarom dhr Van Hemelrijck 
en zijn politieke vrienden deze staat van onvermogen besten
digen door voortdurend hun ja-stem te geven aan ontoereikende 
en ze'.fs schade'ijke maatregelen. Dezelfde heer Van Hemelrijck 
Is er thans, zoveel weken na regeringsverklaring en vertronwens-
stemming, toe gekomen enkele vragen te stellen aan dhr La-
rock over de verhoudingen in diens departement. De minister 
heeft eenvoudig bevestigd dat dhr Van Elslande zijn adjunct is; 
Wj stelde geen verandering van deze toestand in het vooruit
zicht. Ook hier heeft het < welzijn van het land > dhr Van He
melrijck niet aangezet, verder aan te dringen. 

In dat moeras van halve waarheden en halvemaatregelen. 
vage vragen en vage antwoorden, pro en contra al naar ge'ang 
van de datum der verkiezmgen verdrinkt het Belgisch politiek 
leven. 

Beunhazen praten daaroverheen weg met grote woorden. 
Van den Boeynants logenstra.fte de vizie van zijn partijgenoot 
Van Hemelrijck door te verklaren dat de herziening van 123 se
xies een einde heeft gesteld aan de nasleep der repressie ' Zi1n 
zuivT-humanitaire bedoelingen blijken trouwens uit het vervolg 
van zijn verklaring waarin het heet dat een vroegere herziening 
de extremisten geen kans op succes zou hebben gegeven. Die 
extremisten, dat is de Volksunie. Niet het welzijn van het land. 
niet de rechtvaardigheid, maar de vreze der Volksimie beweegt 
onze grote staatslui en politiekers. 

Dat sluit trouwens zowat aan bij onze bloedeigen bedoelin
gen ! 

Zondag gaan we nog maar eens manifesteren voor de E3. 
Misschien krijgen we dan wel het grote voorrecht, deze voor 
Vlaanderen zo noodzakelijke weg uit onze eigen zak te mogen 
betalen. Samen met de Route de la Wallonië die, via de Staats
kas, voor 60 % ook door ons wordt betaaJd. 

Het nieuwe < compromis des Belges >, naar het woord van 
een Brussels worsten- en grappenmaker, in zijn vrije tijd ook 
partijvoorzitter. 

En op de achtergrond : de kraaiende haan op de mestvaalt 
van het Waals imperialisme. 
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LINKS 
EN 

RECHTS 

We geven hierbij de verkiezings
uitslagen van 1919 tot 1961, over 
een periode dus van 42 jaar. 

De indeling links-rechts is tra
ditioneel. We vragen ons echter af 
in hoever de A.C.V.-vleugel van de 
C.V.P. rechts is of de kotiservatieve 
liberalen links zijn. Men zou de in
deling kunnen zien als links — 
klassenstrijd en rechts — nationale 
gebondenheid, boven de klassen
strijd heen. Maar ook in de C.V.P. 
woedt de klassenstrijd tussen A.C.V. 

en de reaktlonalre vleugel al wordt 
die verborgen achter een officieel 
program. De Vlaams nationale par
tij Is onder geen van beide rubrie
ken gerangschikt, maar staat af
zonderlijk. 

ZoaJs onze lezers opmerken werd 
voor de periode na 1944 wat het 
Vlaams-nationalisme betreft pas in 
1961 een tenhonderd bereikt dat 
hoger ligt dan dat van 1919. Het 
tenhonderd van '61 Ugt tussen de 
percenten van 1921 en 1925. In 1919 
waren er vij< kamerzetels, in 1921 

vier en In 1925 zes. In 1929 werden 
het er elf, in 1932 (schoolkwestie) 
viel het op acht, in 1936 werden het 
er zestien en In 1939 zeventien. Pas 
in 1929 werden de eerste Vlaams-
nationale senatoren gekozen (drie), 
in 1932 was er nog één, in 1936 wer
den het er negen en in 1939 twaalf. 
Het kworum voor de senaat lag 
voor 1940 echter dubbel zo hoog als 
thans. Tussen 1932 en 1936 werd. 
het globaal aantal zetels in het par
lement verhoogd, de aanpassing op 
de volkstelling van 1930. 

Socialisten 

Liberalen 

Kommunisten 

Kartel 

Afgescheurde lib. 

Unite Wallone 

1919 
646.705 

37 % 
310.876 
17,8 % 

1921 
672.469 
35.8 % 
350.716 
18,7 % 

1925 
821.110 
39,4 % 
306.870 
14,7 % 

34.435 
1,6 % 

1929 
803.347 

36 % 
369.114 
16,6 % 

50.474 
2,2 % 

1932 
866.817 
37.1 % 
333.568 
14.2 % 
65.905 
2,8 % 

1936 
758.486 
32,1 % 
293.077 
12,4 % 
145.413 

6 % 

1939 
705.975 
30,1 % 
406.208 
17,3 % 
125.428 

5,3 % 

1946 
746.738 
31,5 % 
211.143 

8,9 % 
300.099 
12,7 % 

1949 
1.496.890 

29,7 % 

766.655 
15,25 % 

376.876 
7,5 % 

1950 
1.705.781 
34,51 % 

556.102 
11,25 % 

234.541 
4,75 % 

87.252 
1,6 % 

1954 
1.927.015 

37,3 % 

626.983 
12,1 % 

184.108 
3,5 % 

108.175 
2,1 % 

5.822 
0,12 % 

1958 

1.897.303 
35,7 % 
585.999 

11,05 % 
100.113 
1,8 % 

111.243 
2,1 % 

4.000 
e.1 % 

1961 
1.933.405 
36.73 % 
648.403 

12 32 % 
102.328 
3,08 % 

3.880 
0,06 

6.120 
0,11 % 

Links 957.581 1.023.185 1.162.015 1.229.935 
55,8 % 54,5 % 55,7 % 54.7 % 

1.266.290 1.196.976 1.237.6111.257.980 
54,1 % 50,4 % 52,7 % 53,1 % 

2.645.276 2.583.676 2.846.281 2.699.658 2.754.046 
52.65 % 52,11 % 55 % 50,75 % 52,3 % 

Kato l ieken 
(C.V.P) 

Rex 

U.D.B. 

Middens tand 
Nat . Bew. 

(St. Remy, Evra rd ) 

658.944 767.215 799.303 845.997 904.461 
37,8 % 41 % 38,3 % 37,9 % 38,7 % 

675.941 
28,6 % 

271.491 
11,4 % 
— 
— 

764.835 1.006.293 2.187.310 
32.7 % 42.6 % 43,52 % 

103.821 — — 
• 4,4 % — — 

— 51.095 — 
— 2,2 % -

2.356.608 2.121.978 2.464.924 2.182.778 
47,67 % 41,14 % 46,5 % 41,46 % 

52.312 
1,04 % 

34.186 
0,6 % 

42.760 
0,82 % 

32.900 
0.6 % 

103.620 
1,96 % 

42.398 
0,81 % 

Rechts 658.944 767.215 799..303 845.997 904.461 

37.8 % 41 % 38.3 % 37,9 % 38,7 % 

947.432 868.656 1.057.388 2.239.622 2.356.608 2.298.934 2.497.824 2.328.796 

40 % 37,1 % 44,8 % 44,56 % 47,68 % 42,56 % 47.1 % 44.23 % 

Verscheidene — 
VI. National. 56.422 

(Front, V.N.V., VI. Conc. 
C.V.V., Volksunie) 3,2 % 

— 39.075 28.570 
1,8 % 1,2 % 

65.422 80.407 129.567 
3,4 % 3,8 % 5,9 % 

31.274 53.610 46.887 
1,3 % 2,2 % 1,9 % 
130.429 166.737 185.470 

5,5 % 7 % 7.9 % 

12.426 
0,5 % 

16.502 
0,33 % 
103.789 
2,06 % 

12.253 
0,21 % 

16.451 
0,3 % 

113.632 
2,2 % 

104 593 
1 9 % 

182 422 
3 47 % 

ZOEKERTJ 
Huwelijk gevraagd, vrouw huishouden 

man buitenhui.s. of mwonericl dlen.stmel9-
je. Goede voorwaarden Schilde. Afspraalli 
Tel. 79.06 36. 

Damesrokken zoekt zelfstandige ve^ 
tegenwoordigrr voor V'.aamse provincies, 
•̂elfs beginneling. 

KINDKRHULP-BERLIJN 
zoekt Vlaamse gezinnen die bereid zija 
Beriljn,s kind op te nemen (9 è, 13 j . oud), 
meisje of Jongen naar keus. voor een va-
cantieperiode lopend van 10 JuJl tot 18 
augustus. Kinderen medisch onderzocht 
en vei-zekerd. Geen rei.sonkosten. Wie wU 
on.s helpen ? 

Adres : bureel blad. 

Autovoerder-magazijnier wordt gevrfiagd 
licht werk voor Brussel en omstreken. Toe» 
komstplaats. Bevragen bij den Heer Kno
pen, 78, Van den Bogaerdestraat, Brasel X 
Tel. 25.550.94. 

W. VI. V.U. militant, gewezen mijnwarw 
ker, vraagt lichte arbeid alg tuinier, ojv 
passer, enz. Schrijven blad onder : R.H.1, 

Zeer ontwikkelde heer, bezit alle moder
ne communicatiemiddelen enz., onberispe
lijk VI. natltonaal verleden en V.U. heden, 
vraagt eerlijke en vaste betrekking in W. 
VI. Schrijven blad onder letters W.J2. 

J l 

Kampeerders, bezoekt da Vlaamse 

Kust. De n ieuwe 

CAMPING VIKING 
te Middelkerke biedt U een prach

t ig terrein met alle konfort .Voor 

alle inl icht ingen : Duinweg 338. 

5 % vermindering op vertoon 

der V.U.-l idkaart. 

Deskundige restauratie van oude beelden 

MAURITS DE MARTELAERE 
Beeldhouwer - Houtsnijder 

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

§IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

1 Het abonnementsgeld voor ons i 

1 blad tot het einde van het = 

i jaar bedraagt van nu af aan | 

I 100 F. I 
iiMlltllllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimili 

I M M M I 

t ^ . ^ . - ^ - ^ ^ ' ^ - ^ ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ 
. ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • « • « • « • • • • • • • ^ 

BRILLEN voor alle ziekenbonden 

I f Onze leus : U dienen , 
WIE ANTWERPEN BEZOEKT 

EET IN DE 

«OMOEN LEER̂ N EMM R̂» 
• (achter de katt^edrd.-.l) 
• BLAUWMOEZELSTRAAT 9 
E 
• Voordelige prijzen 
• Vol ledige maalt i jd vanaf SOF 
• 
• Uitbater : L. Wouters 
• 

Alles voor Camping 
Gereedschap voor alle ( t ie len 
Regenkledij 
Schoenen, botten 
Legerstok 

Honderden artikelen 

Steeds nieuwe aankomsten 

Wat U nergens vindt, v indt U bIJ on». 

A M E R I C A N HOUSE \ 
VLASMARKT 16 HOPlANO 51 f 
GENT ANTWERPEN è 

£ J l l l l l l l l l l l l i l l l > iiiiiiiiiiMniniiiiuMiiiiMnMiiiiinMiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiinimiimmiiiiiiiiil)^ 

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

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
I T V. - Wasmachines 
1 Casvuren - Kinderwagens - Stoven 
I 10 TOT 20 7. OP DE GETEKENDE PRIJZEN 
1 OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

1 Kontant - Krediet 
i OPEN ALLE DAGEN VAN 9 lOT 20 UUR 
l^llllinilHIIIIIMIIIHHHIinilHliHmUIIHHMMIimHIirMIHIinHIIIMIIIIilHIIIMIIIIIHIIIIIIItllMIIIIIIIIIMIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIimillllllinilllliiii 

Schuimrubbermatrassen | 
met S 
Gebreveteerde bedekkinslagen 1 
(Brevet •*• 529763) i 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - ^ 512767) 

i JEURISSEN-GLOOSTERMANS en ZONEN 
P.V.B.A. ZONHOVEN TEL.«>a.si 

ROLLUIKEN • ZONNETENTEN . ROLHEICICEN , SCHUIFHEKKEN . TERRASMEUBELEM 
EVENWICHTIG WENTELENDE GARAQEPOORTEN - VENETIAANSE BLINDEN "SOM8RILLA-FLEX" 

TUINPARASOLS - ALLES VOOR AFSLUITINQ 6N ZONNEWERINa • ICAMPEERTENTEN 
J « UMl I 

« STAR: 
2 E L E 

Gewatteerde bedspreien 

l l l l l l l l l i 
Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

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

AALST 
Gezelschapskrmg c de Vriendschap > 

Aalst nodigt uit Op 1 Juli opening van 
« De Vriendschap » Vlaams centrum in 
het midden van de stad, Kerkstraat 9 

Voorname sfeer, gezelligheid en stijl, 
kultureel centrum 

Aan de tapkast • Mon Cooman. 

ANDERLECHT 
Het kantonnaaj bestuur herinnert de le-

d^n. abonnenten en simpatisanten nog
maals aan de papi^s lag op saterdag 24 
juni 1961 

ANTWERPEN 
KONTAKTKLÜB-ANTWERPEN 

Op vrijdag, 30 deier te 21 uur spreekt 
voor KONTAKTKLUB Uc. hlst. Walter 
Lnyten, leraar, voorzitter Studiekring -
K.V.H.V. - Leoven, over het onderwerp : 
« De hogere geestelijkheid en het natio
naliteitenvraagstuk (in casu : Slovakije •»), 
gevolgd door DEBAT. 

Het sekretariaat van Kontaktklub is ge
vestigd bij Rudl Van der Paal, Lange 
Gasthuisstr. 16, Antwerpen (tel. 33.85.65). 
ORGANISATIEKOMITEE 

Onder voorzitterschap van Rudl Van 
der Paal vergaderde op 17 dezer te Brus-
•el het organisatiekomitee van de Volks
unie, in aanwezigheid van algemeen voor-
•Itter Frans van der Eist, algemeen se-
kretaris Wim Jorissen. alg. propaganda
leider Toon van Overstraeten, redakteur 
Staf de Lie, A. Peeters-Nicasie, Achiel van 
Malderen, Jaak Steegmans, P. Martens, 
Ir. Guido Deroo, ir. O. Benard, volksver 
tegenwoordiger Daniel De Coninck en Wlm 
Maes. 

Het komitee besprak uitvoerig een ont
werp van organisatie geldend voor gans 
de partij en dat midden september zal 
Toorgelegd worden aan het Hoofdbestuur. 

Verschillende kommissien werden sa-
•lengesteld. Volgende bijeenkomst op za
terdag, 8 juli te Brussd. 

BLANKENBERGE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

V U-Blankenbergen richt een autocar-
reis in. 

Vertrek te Wenduine (Tramhalte) te 
T uur 30 Haltes te Bankenberge, Zeebrug-
ge, Heist, Dumbergen, Knokke 

Prijs : 65 P 
Inschrijven mj : O. De Ooninck, Groen-

straat 45, Blankenbprge taa 18 uur) 
OBERBAYERN, de Smet de Naeyerlaan 

33 Blankenberge (tel 425 98) 
Goossens, Lommergang, Dmnbergen. 

BRUGGE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Ter gelegenheid v&a het Vlaams Natio
naal Zangfeest op 2 juh richt het A N Z -
Brugge een autocarreis m 

Vertrek te Brugge te 8 uur op het Zan 
(kant 't Putje). 

Pujs : 65 F 
Inschrijven bij Luc Broes, Oude Burg, 

14, Brugge (tel 336.33). 
GÜLDEN^SPORENFEEST 

Het Vlaams Aktiekomitee Groot-Brugge 
roept alle Vlamingen op tot het bijwonen 
van het groots Gulden Sporenfeest dat 
plaats heeft op 2»ndag 9 juli te 15 uur in 
de Robrecht van Vlaendererdaan (Steen
weg op Gistel), Smt-Andries 
V.Ü.-JONGEREN 

De V U -Jongeren van het sur Brugge 
worden drmgend uitgenodigd tot de ver
gadering die plaats heeft op zondag 25 Juni 
te 10 uur 30 m <3af Vlissinghe, Blekers-
straat, 2, B r u ^ e 

Besprekmg mdelmg vaa aprekersschool 
en studievergadermgen 

Inrichting 11 JuU-feest 
Het voorlopig bestuur rekent op een 

«eer ta lnlke aanwezigheid 

BRUSSEL 
ALGE.MEEN VLAAMS VAKVERBOND 

Het A V V. houdt zijn 3de k<»gres op 
eondag 25 juni te 10 uur in het lokaal 
c Uilenspiegel », Pletinckxstraat 38, Brus
sel 

Piogramma : indeling der sektieverga-
denngen : 

A Sektie Spoor In de Vlaamse bierkel-
der : spreker : De Decker; sekretans : 
Jacobs. 

B Sektle Posterijen op het gelljkvloera: 
Spreker : P Pots; Sekretaris : Vemaeve; 
I eden van het bestuur : Deneckere en 
Champagne. 

C Sektie Ministeries en Pa ra s t a t akn : 
Spreker : Dr. Vandersloten; Sekretaria : 
J Torfs. 

D Sektie handarbeiders en bedienden : 
Sprekers : Prangois en Van Malderen; 
Sekretarissen : Andrlaensens en Van der 
Spiegel 
Slotvergadering • 

De slotvergadering zal aanvangen te 14 
uur In het lokaal » Waltra » achter de 
\Taamse Schouwburg (bij Stan Philips) 
Programma 

A. Welkomwoord en algemene toestand 
door De Decker 

B Het stakingsrecht door Dr Vander
sloten 

C Als gelegenheidsspreker : Mr De CJo-
nmck over « Het federalisme als sociaal 
vraagstuk 

D Voorlezmg der genomen besluiten en 
slotwoord door onze algemene Voorzitter 
PBOPAGANDATOCHTEN 

Daar onze propagandisten op 25 Juni 
deelnemen aan de betoging voor de auto
baan E3 of aan het kongres van het Al
gemeen Vlaams Vakverbond (zie elders in 
het blad) en ze op 2 juli zeker niet mo
gen <Mitbreken te Antwerpen, mogen ze 
uitblazen tot op zondag 9 Juli 

Die dag moeten ze allen aanwezig zijn 
en zoveel mogelijk vrienden meebrengen, 
want dan maken we een tocht door een 
zeer belangrijke stad nabij de taalgrens 

GENT 
NATIONAAL TORNOOI VOOR KLEIN
KUNST EN HET NEDERLANDS VOLKSE 
LIED 

Om de twee jaar organiseert » Open 
Kring » een Nationaal Tornooi voor Klein
kunst en het Nederlands Volkse lied. Dit 
tomooi kende in 1959 een verheugend suc
ces. Men hoopt dit jaar de zelfde bijval 
te mogen oogsten. 

Bedoeling van dit tornooi Is : al wie 
als zanger van eigen of dagelijkse vreem
de liedjes, als voordrager, mimme of ani
mator het zijne wil bijdragen tot verhef
fing van ons gezelschapsleven, een kans 
te geven hun kunnen te demonstreren. 
Dit geldt ook voor kleine groepen, muzi
kale formaties en dergelijke. Deelnemings-
voorw aarden en insehrijvingsfomiulier 
kunnen aangevraagd worden aan het al
gemeen secretariaat der V.Z W. Open 
Kring, « De Warande », Maaltebrugpark, 
Gent. 

GERAARDSBERGEN 
DANSFEEST 8 JULI 

Te Voorde m « de Kalvaar » vrolijk 
Tuin- en Dansfeest, tjegin 20 uur. Het 
B'-u'isels Amusementsorkest speelt voor 
ons 

P.aatsbespieiving door overschrijving 
van 50 F op P C nr 5255 63 van Marcel de 
Boe He'denlaan 24, Zot^egem 

HERENTALS 
BIJZONDER TALRIJKE OPKOMST 

voor de algemene vergadering van 15 ju
ni te Herentals 

Voorzitter Jos Van Biuggen begioett* 
met vreugde de vrienden uit Herentals, 
Oevel, Lille, Voortkapel en Herenthout 

Voor de zeer aandachtige toehoorders 
sprak onz» arrondissementsvoorzitter over 
de Vlaams nationale parti j 

De heer Van Bruggen besloot zijn uit
eenzetting met een oproep tot alle aan . 
wezige Vlaams-Nationalisten om ook In 
het Kempenland aan de Volksunie ste
vige kaders te schenken 

In naam van het arrondissementeel be
stuur en alle aanwezigen houden wij er 
aan onze vriend, de heer F. Lievens van 
harte te danken voor de guUe ontvangst 
en het ter beschikkmg stellen van het lo
kaal 

LEUVEN 
Bussen vertrekken te 8 uur 45 stipt <^ 

de oude Markt 
Inschrijven op sekretariaat • CJnstal, 

Parijsstraat 12 Leuven en ten laatste zcxn-
dagavond (25 dezer). Prijs 55 P Wie toe-
gangskaarten wenst, gelieve ïulks te vei> 
melden en deze die wensen te betalen blJ 
de inschrljvmg. 

Wie met eigen wagen rijdt, w « ^ t ver
zocht in karavaan te volgen. Verzameling 
op de oude markt vanaf 8 uur 30 
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UER 
REMI MAES ZEVENTIG JAAR 

Onze t rouwste vr iend en m e d e 
werker van h e t eers te uu r te LIER, 
Remi Maes, t o t 1944 woonac th t ig 
te Alveringem, w a a r h i j de grote 
vr iend was van Cyriel Verschaeve. 
hoopt op 30 Juni e.k. zijn zevent ig
s te ve r j aa rdag te vieren. 

He t p laatse l i jk bes tuur van Lier, 
in s amenwerk ing m e t van a r rond i s 
sementee l bes tuur van Mechelen e n 
h e t provinciaal komitee Antwerpen , 
heeft volgende in i t ia t ieven geno
m e n : 

Donderdag, 29 j un i te LIER : een
voudig, m a a r har te l i jk hn ldebe toon 
in in t ieme kring. Persoonl i jke u i t 
nodigingen zullen verzonden wor
den . Deze viering zal bi jgewoond 
worden door alg. voorzit ter F r a n s 
van der Eist, alg. sekre ta r i s Wlm 
Jorissen, provinciaal voorzi t ter R u -
dle Van der Paa l , en door de a r r o n 
dissementsvoorzi t ters van Mechelen 
(ir. R. R e n a r d ) , T u r n h o u t (Jos van 
Bruggen) en Antwerpen (kamer l id 
Mat theyssens ) . 

Daags nad ien zal t i jdens de b i j 
eenkomst van KONTAKTKLUB te 
Antwerpen een kort huidewoord 
ui tgesproken worden door 1'c E. 
Bauwens a a n de jar ige , die lid is 
van de Kon tak tk lub . 

De avond van he t zangfeest op 
zondag, 2 juÜ te 19 uur in feestzaal 
« Pa l l ad ium », Of fe randes t raa t , 42, 
Antwerpen, op h e t gepland Tiroler-
feest, zal ir O. R e n a r d n a m e n s h e t 
a r rond issementee l bes tuur Meche 
len en n a m e n s h e t provinciaal ko
mi tee hu lde brengen a a n de zeer 
grote verdiens ten van Remi Maes, 
die zich sinds j a r en afslooft in de 
s t reek van Lier voor de ui tbouw van 
de par t i i 

MECHELEN 
Zondag 25 Jini gaan we naar Berlaar 

Wie die dag meewii - en er zijn steeds hel
pers te koit - melde iich om 8 uur 30op 
de Wollemaikt 

MIDDELKERKE 
De Volksunie ers en de vnendenkrmg 

ua ien op 14 luni talnjk aanwez'g op de 
plechtige begiafenis van kameraad Urbain 
Baert. le\end \erbrand samen met vrouw 
en dne vrienden bij het schrikkelijk auto
ongeval te St Joris (11 Juni) 

Wij bemeikten m de nok volle kerk on
ze Arr Voorzitter J a n De Bondt, burge
meester Vandebroucke, Mr Inghelram als 
kronendrag°r, kameraad R Baeckelandt, 
als kruisdiager, kameraden Brur iau t . De 
Vreese, Vanhove, enz enz te veel om al
ien te kunnen vermelden 

Vooraf werd deelgenomen in de vioege 
morgen aan de begrafenis te St Joris, 
van de Duitse toenst Johan Richter één 
van de drie vrienden van Urbain Baert 
mede met hem omgekomen 

Johan Richter was komen kamperen In 
de campmg « Nele T> 

De steeds vrolijke levenslustige Urbain 
die wiJ laatst op de landdag te St Kwin-
tens-Lennik hebben ontmoet is niet 
meer 

Aan de 7 minderjarige kmderen van 
viiend Urbam, aan gans de familie Baert 
biedt de VU. haa r herhaalde deelneming 
en betuiging van een diep meevoelen aan. 

NOORDERKEMPEN 
LOENHOUT-WUUSTWEZEL 

Deze twee grensgemeenten weiden door 
een sterke V MO-ploeg « aangepakt » 

Terwijl ein ploeg de dorpsher
bergen binnen viel, en met korte, h e m -
achtige meetmgs aan de landtxjuwers de 
y u gedachte bijbracht, doorliepen de 
overige ploegen de ganse gemeente, van 
huis tot huis 

Vervolgens gmg het naar Wuustwezel 
Zelfde taktlek en schitterende uitslagen ! 
Er werd zolang bewerkt tot de 3 cijfers 
bereikt werden. 

Vooral de bekommernis om de 8 Vlaam
se soldaten te Stanleystad sloeg in bij de 
bevolkmg, daar een Jongen van de gemeen
te (Janssens) er bij is Wij hadden he t 
genoegen met zijn broeder kennis te ma
ken en deze snelde het gebaar van onze 
volksvertegenwoordiger, Daniël De Oo
ninck, ten zeerste op pnjs ' 

SINT-KWINTENS-LENNIK 
Onze landdag draagt vruchten, want op 

een paar uren tijd verkocht onze propa-
gandaploeg flink versterkt door vrienden 
uit Ninove en Opwijk, m Gooik en Len-
nlk 131 bladen en vestigde zijn nieuw re-
kord De plaatselijke medewerking was de
gelijk en mag alJs voorijeeld gesteld wor
den «»n de verantwoordelijken uit de an
dere gemeenten, die ook hun beurt sïullen 
krijgen. 

AALST 
De autobus vertrekt te 9 uur 15 aan het 

lokaal € De Vriendschap » Alle wagens 
en autobussen dienen hier aan te sluiten 
om samen een grote karavaan te vormen. 

ASSE 
AtJTOKARS 

Vertrek uit Merchtem o«n 7 uur. 
Halte te Opwijk (Markt) ota 7 uur 16, 

te Mazenzele om 7 uur 30, te Asse (Hoek 
Nieuwsraat) om 8 uur, te T e m a t (Markt) 
om 8 uur 15 Op deze plaatsen moeten d e 
personenwagens uit de streek aansluit in 
om samen met de autcricar achter de KVS 
In Brussel aan te sluiten bij de autokara
vaan 

BRUSSEL 
AUTOKARAVAAN VANUIT BRUSSEL 

Vertrekt stipt t« 9 uur 15 achiter de 
K V S (Lakenstraat) De autokaravaan 
volgt de baan Brussel-Antwerpen zodat 
men ook op deze baan kan awislulten 

Inlichtingen en inschrijvingen : M Van-
damme, Lamblottestraat, 133, Brussel 3, 
(tel. 3313 30) 

AUTOKAR 
Inschrijvingen tot 22 juni op volgende 

adressen : 
Graaf van Egmont, J Van Praets t raat 

28 Brussel 
Uilenspiegel, Pletinckxstraat 38 Bnissel. 
Lokaal Waltra, Ardulnkaai 2 Brussel 
Ravenstem, Nmoofsesteenweg 685 An-

derlecht. 
Van den Houte Heldenplein 29 Vilvoor

de 
Vandamme, Lamblottestraat 133 Schaar

beek 
Van Malderen. Ninoo*sesteenweg 342 

Anderlecht 
Pierret, Bondgenotenstraat 341 Vorst. 
De Eerlanger, Courtolsstraat 60 52 Mo

lenbeek 
Thieoaut R Neyberghlaan 188 Laken. 
Leplat, Kerkhoflaan 5 Kraatnem 
Laiiwaert. Kerkstraat 2 Buizingen 
Prijs (drinkgeld intsegrepen) : 80 F t/B 

betalen biJ in.schrijvlng 
Vertrek uit Vilvoorde (Heldenplein) : 

8 uur 45 
Halte In Schaarbeek (Liedtsplem) ; 

9 uur 
Vertrek samen met de autokaravaan 

achter KVS • 9 uur 15 
Vervoer in Antwerpen naar Sportpaleis 

en terug verzekerd 
Vertrek rond 21 uur In nabijheid van 

Palladium zodat de liefhebbers van het 
Tirolerfeest met de Antwerpse vrienden 
kunnen vprbroed»ren van 19 tot 21 uur. 

DENDERMONDE 
Blijft evenmin ten achter om de volks

vergadering met het huldebetoon aan Wim 
Jorissen b'j te wonen Men schrijve In blJ: 

Dr Van Boxelaar, Margote Wichelen. 
Amedé de Mey. Moerstiaat, Wetteren 
Pol Vandermarliere Ros Beyaardstraat, 

11 Dendermonde. 
Wilfried Lvserus. Alben I straat . 1, L-^j-

bekp 
Gebioeders Buggenhout, Ringstraat, ^9, 

Hamme aan Durme 

DENDERLEEUW 
Op zondag 2 Juli autocarreis naar het 

zangfeest te Antwerpen 
Vertrek te 8 uur 15 (na de mis) op het 

dorp 
Prijs der reis slechts 50 F 
Laat U tijdig mschnjven bij de afge

vaardigde van het A N Z de Hr Wilfried 
De Metsenaere Sportstraat 2 

Kaarten van 30 F (zitplaatsen) en pro
gramma s zijn op dit adres verkrijgbaar 

Wacht met want de belangstelling Is 
groot ' 

DIKSMUIDE 
VL\A.MS NATIONAAL ZANGFEEST 

Twee pi-achtige autocars (47 en 42 
plaausen) s iaan ter beschikking Zeer ^x>e-
dig mschrijven bij 

J a n De Bondt (Arr voorz.), IJzierlaan 
41 Tel 051-505 21. 

CjTiel Bultmck (Sekretans), Woumen, 
dorp 136 

Juul Haezebaert, Admkerke, Garzetieke-
veld. Tel 058-413 81 

Leo Devreese (Vlaams Huis), IJzerlaan 
83 Te i 051-507 49. 

L/Son Verstraete, Architekt, De Panne. 
T e l 058 415 42 

Jef Gielis, Oostdumkerke, Polderstraat 
12 Tel 058 214 96. 

Louis Menens, Nieuwpoort, Canadalaan, 
9 Tel 058-2317 

EREMBODEGEM-CENTRUM 
Vertrek Antwerpen V l Nat Zangfeest 

2 juli per autocar prijs 50 F (zonder toe-
gangskaarc). Vertrek 8 uur 50 hoek Groen
straat en Heuvel 9 uur Dorpsolem In ka
ravaan samen met autobussen afd Den
derleeuw, Liedekerke, Welle Bijwonen 
Volksunievergadenng en optocht 's mor
gens Inschnjven bij de t>estuursleden 

Te Kortrijk overfeed oud lid den Heer 
Petrus NOTABRT uit Vilvoorde. 

ANTWERPEN 2 J U U 

GENT'EEKLO 
Natuurlijk blijft ook Gent-Eeklo niei 

ten achter. De autokaravanen en privé 
wagens vertrekken stipt te 8 uur 45 aan 
lokaal Roeland, Kort^ Kruisstraat 3 
Gent Men kan daar in^^chnjven, alsmede 
bij Guido Dekeyser, Onderbei gen 67 
Gent PriJ"; • 55 F 

KORTRIJK 
VL. NAT. VOLKSVrRG ADERING 
ANTWERPEN 2 JULI 

Vrienden uit Z W. Vlaanderen, U wew 
op post. 

Vertrekuren autocar : 
Menen Maikt : 7 uur 
Wevelgem Markt . 7 uur 10 
Lauwe Markt : 7 uur 15 
Aalbeke Markt : 7 uur 20 
Kortrijk den Appel • 7 uur 30 
Heule Plaats : 7 udr 35 
Kortrijk Gentpoort : 1 uur 45 
Harelbeke Kerk ; 7 uur 50 
Beveren Leie • 8 uur 
Prijs 80 P onmiddellijk inschrilven bij 
Menen Rik Sohier, Pont Neufstraat 21 
Wevelgem Pol Hennan Nieuwstraat, 84 

tel 415 84 
Lauwe Deconinck, Schoolstraat 
Bellegem Femand Dutholt, Nleuwstiaat 
Kortrijk Stadskelder, Leiestraat 2 
Beveren Leio Jules Desmedt, P i ande r 

s t raat 35 
en Vancraegnest Regine, Kortr i jkstraat 
34 

BIERHUIS « CORDIAL » 

Snikerrui 13 Antwerpen 
liitstekende drank - Verzorgde bediening. 

OUDENAARDE 

RONSE 
ZANGFEEST OP 2 JULI E K. 

Om 8 uur 15 vertrekt op de markt te Ou
denaarde een bus komende uit Wortegem 
die om 10 uur te Antwerpen aankomt. 

De prijs ijedraagt 110 F heen en terug, 
kaart van 30 F voor Zangfeest Inbegrepen. 

Men kan Inschrijven biJ Pol De Wilde -
Wortegem, tel 68014 ofwel door t« 
storten op postrekening 5126 91 Wortegem. 

Verder kan men inlichtingen bekomen 

Gl°s Cosyns, Kwaremont, tel 38161 Ber-
chem 

Jan Vanden Abeele, Oudenaarde, tel. 
311 30 

Een dienst uit Oudenaarde aal er voor 
zorgen dat iedereen 's avonds thuis komt. 

Wie met eigen wagen rijdt kan best t« 
Oudenaarde verzamelen en de bus volgen 

ROESELARE 
Inschrijvingen bij Toon Deampelaere, 

Kalkenstraat, 28 Roese^are. 

SINT NIKLAAS-WAAS 
Inschrijven • J a n Verniers, Prins Albert-

straat , 49, St Niklaas-Waas of bij Jef vaa 
Llerde, Zamanstraat , 8, S t Nlklaas-Waas 

TONGEREN 
Vertrek . 8 uur. Prijs 80 P vooraf te 

betalen Inschrijven : Th Cüerinckx, Sa-
kramentstraat . Tongeren of blJ Pol Smets, 
Oogstlaan, 18, Tongeren 

TURNHOUT 
Dat onder leidmg van Jos van Bruggen 

en dr. jur J o Belmans in volle organisa. 
tie IS, blijft niet ten achter en legt ver
schillende autokars m naar de volksver-
gadermg met huldebetoon aan Wim Joris
sen en naar het zangfeest 

Vertrek c^ de grote Markt te Turnhout 
te 9 uur 30 voormiddag 

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

VILVOORDE 
Vertrek uit Vilvoorde (Heldenplein) 

om 8 uur 45. Halte te Schaarbeek (Lleds-
plem) om 9 uur 

Vertrek, samen met de autokaiavaan, 
achter de KVS om 9 uur 15 

WEST-VLAANDEREN IN 
AANDACHT' 

AUe leden en sympatisanten uit West-
Vlaanderen die op 2 Juli met eigen wa
gen naar het Zangfeest te Antwei-p«i 
rijden verzamelen vot» de karavaan 

— In Oostende om 7 uur 30; 
— in Veume op de markt om 7 uur 30; 
— in Diksmuide aan het Vlaams Huis can 

7 uur 45 (aansluiten bij Veume); 
— In leper c^ de markt om 7 uur 45; 
— m Brugge op de markt om 7 uur 45; 
— m Kortrijk op de markt can 8 uur 15; 
— In Roeselare op de markt om 8 uur 15; 
— in Ingelmunster, Oostro'iezekes^raat om 

8 uur 30 
Oostende, Veume, Diksmuide en leper 

rijden naar trefpunt Roeselare 
Brugge en Kortrijk naar trefpurt In

gelmunster 
.Aan allen die hun medewerkmg willen 

verlenen voor de nitboirw van deze kara
vaan : meldt U bi] Remi Vanwonterghem, 
Tielt-straat, 19, Oostrozebeke Tel Oost-
rozebeke 66 468 
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JEUGD 
Geachte redactie, 

Met zeer gemengde gevoelens heb Ik in 
het nummer 22 van 8 j^ml het overigens 
voorname betoog gelezen van A.D.IC uit 
Deurne. 

Ik kan me niet inbeelden da t A.D.K. 
dit neergeschreven heeft ui t volle over
tuiging, om niets anders te veronderstel, 
len. 

Ik ben blij dat er eindelijk een licht ge-
kom sn is in ons Vlaanderen, dat er ein
delijk een lang verwachte oplossing komt 
voor het jeugdprobleem. 

Het is dus inderdaad zo dat de volge
lingen van die Baden Powell een futloos 
kringetje vormen. Het is alleen maar spij
tig, geachte A.D.K., dat de fut van onze 
Blauwvoetvendels en gelijkaardige bewe
gingen zo nutteloos verkwist wordt door 
egoisiüsche en dictatoriale twisten. Het is 
spijtig dat men de jeugd van deze groe
peringen louter gebruikt voor tiet para
deren, het is bovendien spijtig dat de 
voorvechters van die bewegingen de strijd 
die de jeugd moet voeren alleen maar 
ziet in het geldelijke probleem. 

Denkt U misschien dat scouting vege
teert op het geld van begoeden en rijken? 

Kunt U aanvaarden dat een volksgroep, 
en die zijn er meer dan anderen, met 
veel moeite en door eigen werk er in 
slaagt de nodige fondsen TE VERDIENEN 
om de verzekering te betalen ? (Hoe doet 
U dat ?). Kunt U ook aanvaai-den, geachte 
A.D.K., dat er in die futloze kringetjes 
Idealistische leiders zijn die in s taat zijn 
In het programma en de techniek van de 
•« geïmporteerde scouting » een Vlaamse 
geest te laten doordringen die veel zuiver
der is dan de geïmporteerde zonnecultus, 
dJr de Vlajnlng wel niet totaal vreemd is, 
maa r die nu eenmaal geen inhoud kun
nen geven aan een ideaal van een jeugd
beweging, laat staan strijd ? 

Ik meen dat wij mogen zeggen, zonder 
BtwJien te werpen, dat er onder alle scha
pen wolven hulzen, ook in de rangen van 
(h blauwvoetvendels. Ik ga hier niet ver-
dak op in; U zult de bijzonderheden zo 
g o w kennen als ik. Overal waar er men
sen zijn is er menselijkheid. Laat ons 
eerst het goede zoeken in de mens, het 
slechte z i e n , Y 5 ? q wel Laat ons t rachten 
eerbied te hèbbêh voor het ideaal van de 
anderen en kies zijn als wij dat ideaal 
niet kennen ! Schelden overtuigt de mens 
n i e t ! Watmeer U nu iets beters opricht, 
Iets dat gediHged'"wordt en geschraagd 
door een zinrijk ideaal dat op zijn beurt 
verwerkt is in een aanti-ekkelljk jongens
achtig en Vlaams programma; dan meen 
te dat do futloze kringetjes zullen weg
kwijnen, en is ook dan de Vlaamse zaak 
niet langer een afbraakondememing, noch 
van buiten uit, noch in eigen rang. 

De geschiedenis bewijst ons dat een 
kwijnend orgaan niet lang leeft en daar
om meen ik dat de blosi van de futloze 
kringetjes bewijst dat er toch, spijts al
les, iets goed in zit. Daarom, laat ons 
voorbeeld en ' onze begeestering de spoor-
8lag zijn voor daden en niet zozeer de na-
Ijver. 

Laat ons een stap dichiter bij mekaar 
komen, als U en ik, als wij vechten, vech
ten voor Vlaanderen, dan wordt onze 
Kampwil EEN DAAD. 

Een Vlaams nation ali.stisch lid van 
« de volgelingen van Baden Powell » 
Schilde. 

HET IS HOOG TIJD ! 
A.D.K. - Deui-ne schrijft in « De Volks, 

imie » van 3 juni over de JEUGD. 
Ja , men geeft in veel jeugdbewegingen 

geen ideaal meer mee aan de jeugd — ea 
wat men hen wel t racht mee te geven, 
heeft nog zo weinig zm als ze eens die 
Jeugdbewegingen verlaten hebben. 

Honderden Blauwvoetvendels wil AX). 
K. ! Goed, maar laat dan deze die al be
staan, Degrip en medewerking krijgen van 
ynedesuanaers uit die echte 8 strijaenae 
Vlaamse Krmgen ». 

Vlaamse initiaiiefrljke jonge mensen, 
begin m uw stad en gemeente zelf met 
een Blauwvoewendel. Verschillende j a r a i 
reeds werKX het V.B.V. (Veroond van 
Blauwvoet-Venaels) In enkele sceden van 
Vlaanderen Hun jongste optreden was op 
de Landdag te Eizermgen. In hoin mu
ziekkapel traden naas t elkaar groene» 
blauwe en grijze uniformen op. Het wordt 
trouwens hoog tijd dat alle nationalisti
sche jeugd gaat samenwerken. We zijn te 
klein om verdeeld te zijn. 

Inlichtmgen over het V.B.V. Sekreta-
r iaat V.B.V. - Oude Houtlei, 64, Gent, of 
bij de leiding van bestaande groepen, 

EN DE ANDEREN ? 
Geachte Redaktie, 

In Uw blad van 3 juni Jl. verscheen een 
schrijven van een zekere A.D.K. uit Deur
ne waarin deze de bestaande grote jeugdi-
beweglngen eerder een beetje belaoh^ijk 
te maken, dit ten voordele van de Blauw
voetvendels. 

D»t deze heer propaganda maakt voor 
die beweging welke hem nauw aan 't ha r t 
ligt vind ik lovenswaardig, dat hij dit ech. 
ter meeni. te moeten doen ten koste van 
andere bewegingen die mijns inziens heel 
wat positief werk hebben geleverd bij bet 
selfbewustwordingsproces van onee Vlaam-
aa mensen, aoht Ik eerder klein. 

Het moeit de mensen die zich Jarenlang 
(en dit vooral in de eerder moeilijke na
oorlogse periode) In hun respectievelijke 
bewegingen hebben ingespannen om de 
Vlaamse zaak te dienen bijzonder veel ge
noegen doen in Uw blad zo te mogen bele
digd worden. Ik ben er van overtuigd da t 
heel wat oud-leden van deze zogenaamde 
fuit-loze kringetjes erais stemgerechtigd 
h u n vertrouwen schonken aan Uw part i j . 
(Persoonlijk ken ik er tientallen.) Zonder 
hierop voorbereid te zijn geweest door hun 
talrijke door-en-door Vlaamsvoelende lei. 
ders zou dit zeker niet gebeurd zijn 

Ik acht het bv. brutaal het werk gepres
teerd door een Dr M. CJoppleters als ver-
bondscoimmissaris van de zo minachtend 
genoemde volgelingen van Baden-Powell 
over het hoofd te elen. Men hoeft slechts 
maar eens te denken aan de talrijke 
meesterlijke pleidooien welke gedurende 
de Jongste 15 Jaren hield en waarin hij 
op indrukwekkende wijze opkwam voor de 
rechten van ons volk. Terloops mag ook 
wel eens gezegd dat ledereen die iets met 
Jeugdopvoeding te maken heeft in bewon
dering staat voor de geniale methode die 
Baden-Powell heeft on twapen , t Is trou
wens toch ook niet zonder reden dat de 
Blauwvoetvendels, zij het dan onrecht
streeks, meerdere elementen van hem 
heeft overgenomem. (IMlsschlen reali.seert 
A.D.K. zich dat niet eens?) En misschien 
mag er wel eens aan herinnerd worden 
dat één der hoofddoelen welke zijn bewe
ging nastreeft is de Jongeren voorbereiden 
om zich ten dienste te stellen van hun 
volk. Kan het mooier ? Wat mij betreft 
dient dit helemaal niet noodzakelijk ge
paard te gaan met « bazuingeschal en 
tromgeroffel B. Integendeel want dan is 
het gevaar niet denkbeeldig dat de uiter
lijke parade hoofddoel wordt en er van 
de rest niet veel meer terechtkomt. 

En wat moeten de B.J.B. Jongens die 
in Antwerpen de weg vrij maakten voor 
de amnestiebetoging denken als zlJ dat 
subliem briefje onder ogen krijgen ? (Was 
A.D.K. aanwezig? Ik wei hoor ! ) 

En de steeds talrijker wordende deelna
me van CThiro aan de Nationale Zangfees
ten zegt dat dhr A.D.K. ook niets ? 

Ik ben ervan overtuigd dat het meer 
dan hoog tijd is dat er eens opgehouden 
wordt met dat klelnzlellg geleuter waar
bij mensen die hetzelfde doel nastreven, 
zij het dan op een ander ten-ein en mis
schien met andere middelen mekaar de 
duivel aandowi en dat we als Vlamingen 
één front vormen om de Volksunie te ver-
stei-ken en haar progi'amma er door te 
halen. 

E.V.D.B. - Edegem. 
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Geachte Redaktie, 
«Het wordt hoog tijd » zegt mijnheer 

/\.D.K. uit Deurne in de Volksunie van 
3 Juni. Het wordt tijd, Inderdaad da t de 
heer A.D.K. « met open oog in Gods na
tuur gaat leven » zoals de volgelingen 
van Baden Powell, een der vele futloze 
kringetjes in onze jeugdbewegingen. 

Als leider m zo'n jeugdbeweging ben ik 
de eerste om zijn s tandpunt bij te tre
den en zal ik met enioeslasme het oprij
zen van honderden blauwvoetvendels be
groeten. Dat kan alleen maar onze Jeugd 
ten goede komen. Laat me echter toe bes
te A.D.K. om voor de resL uw beweringen 
maar zo en zo te nemen. Dat de scouts 
evenals de chiro, die tussen haakjes ge-
eegd alleen aan jongens elk 25.000 leden 
tellea, en de K.D.A. (en probeei- eens ver
der op te noemen) zo'n ftitloze boel is die 
sleotUs wondt hi leven gehouden door de 
steutt van enkele kapitalistische geld
schieters, dat kan er bij mij niet in. Ik 
woon m een doip, Uc ken de verschillen
de jewgdgroepering'eii in de omtrek, ik heb 
over de jeugdbeweging en over scouting 
ia 't bij zonder al lange gesprekken en 
disknssies gehad met mensen uit het gan
se Vlaamse taad, en ik kan u verzekeren 
dat de meeste van die groepen met eigen 
verdiende geldinlddeien moeten zien vond 
te komea, 

Wa* aw ideaal betreft, dat is een 
schoon wooid. Eten oud wijsgeer zegde 
eens « Een Ideaal is als een ster, men 
streeft er ivaar en toch bereikt men het 
nooit. Dat doen ook wij bij de scouts 
weeg gerust, op onae bijeenkomsten, die 
tot spijt mifiscbien van A..D.K. gewoon
lijk niet bestaaa uit parades kan men wel 
betere indrukken opdoen, 

In leder geval hoop Ik dat de blauw-
voetveödels er in talrijke schare ztülen 
komen. Maar na enkele jaren zal men, 
volgens de maatstaven van A.D.K., ook 
hen gaan klasseren bij de vele futloze 
kringetjes, tenzij beste A.D.K.. tenzij men 
er paradepaarden gaat van maken en da t 
zou Ik spijtig vinden, voor de Jeugd en 
voor het Vlaamse ideaal. 

Tot slot, laat de blauwvoetvendels ko
men, laat hen de leemte aan vuUen die 
onze huidige bewegingen laten. Ik hoop 
met u dat ze ook aan ons (scouts en 
chlro) nieuwe horizonten tonen, maar 
beste A.D.K. laat het dan zijn naast ons 
en niet tegen ons. Laat het de beste vorm 
van kritiek zijn : « Het zelf beter doenl » 

A.H. - Denderleeuw. 
Bedaktie : Wij hopen dat hiermee le

der zijn zeg heeft gehad en sluiten deze 
zeer belangwekkende brievenkampanje 
over de jeugdbeweging voorlopig af. In . 
dien alles goed gaat en wij binnen afzien
bare tijd over meer plaatsruimte kunnen 
beschikken lullen wij niet nalaten een 
Jengdrubriek te openen. 
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P£R5SP/eGBL 

Over onze aktle ten bate van de acht 
gevangen soldaten in Stanleystad is er de 
jongste tijd heel wat geschreven gewor
den. Hier volgöi daarvan enkele uittrek-
6e]« : 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Gazet van Antwerpen die zaterdagmor

gen het nieuws bracht dat mannen van de 
Volksunie zouden vertrekken schreef : 

In regeringskringen weigert met dit be
richt te bevestigen en beperkt men er zich 
toe, ietwat jaloers, de vraag te stellen of 
die geste, hoe slmpatiek ook op het eerste 
zicht, geen verkeerde gevolgen zal heb
ben. De Belgische regering is namelijk 
sinds maanden bezig met de bevrijding 
van die gevangen soldaten en volgens op
timisten, zou zij op het punt staan, het 
gewenste doel te bereiken, via de UNO. 
Partikulier Initiatief zon deze delikate 
onderhandelingen kunnen verstoren, zo 
vreest men in deze middens. (De regering 
bleef nog vorige week het antwoord schul
dig op een vraag van volksvertegenwoordi
ger Wouters wat zij reeds voor de acht 
soldaten gedaan had. Nota van Volksunie-
redaetie). 

Hetgeen de Gazet van Antwerpen daar
op schrijft is zeer Juist : 

Doch desondanlis hoopt men te Brussel, 
dat het opzet van de twee kamerleden 
zal slagen. Het is hun gegund en het is 
vooral de acht Vlamingen in Stanleystad 
gegund dat eindelijk iemand de Indruk 
geeft zich persoonlijk te willen Inzetten 
voor hun bevrijding. Ere wie ere toekomt. 
Dat onze diplomatie ïn dit geval schrome
lijk tekort gekomen Is, zal niemand be
twisten. 
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HET HANDELSBLAD 
Het Handelsblad brengt samen met de 

bladen van Standaard-groep een verslag 
over het vertrek van onze mannen naast 
een foto. In het verslag wordt het vol
gende gezegd : 

De Heer De Coninck verklaarde dat de 
zending van louter privé-aard is ten bate 
van de acht families. Hij is drager van een 
verzoekschrift van deze families en heeft 
« sterke redenen om te hopen dat een 
s tap in die geest gesteld, tot resultaat 
zal leiden ». 

Zelfs een ogenschijnlijk mislukking van 
de zending zal dan zeker hog ten goede 
komen van de acht Vlaamse gevangenen ». 

HET VOLK 
Het Volk van 21 Juni bracht een objek-

tlef verslag van het vertrek onzer twee 
mandatarissen. Uit een vraaggesprek door 
hun reporter afgenomen lezen wij het voL 
gende : 

Op onze vraag of er geerf vrees bestond 
dat hun aktie nadelig zou uitvallen voor 
de acht Vlaamse jongens, antwoordde de 
h. De Coninck die zelf een oud-koloniaal 
ia : « Het kan voor hen in geen geval 
nadelig zijn. Zo we geen positief resultaat 
bereiken — in ons geval hun vrijlating — 
zullen wij door onze zending toch de aan
dacht van de wereldopinie gevestigd heb
ben op het feit dat deze acht jongens 
zonder de minste zin verder gevangen ge
houden worden ». 

•He verzekeringen • 
leningen • 
hypoteken S 

• • • •«• • • • • • • • • • • • r -^»i 

OPTOCHT NA VOLKSVERGADERINQ 
VAN 2 JULI 1961 

Hier volgt de volgorde van de optocht 
van 2 juli, onmiddellijk na de volksverga
dering. Wij herhalen dat de Volksverga
dering en de optocht zodanig geregeld wor
den dat iedereen TIJDIG be t zangfeest 
kan bijwonen. 

Men wordt verzocht de ordewoorden 
stipt op te volgen, en men stapt op in 
rijen van VIER. Men zal er zorg voor 
dragen dat de houding van alle deelne
mers voorbeeldig weze, en een gunstige 
indruk verwekke bij de toeschouwers. 

VOLGORDE I 

1. — Politie stad Antwerpen. 
2. — Spandoek i « Vlaanderen eist fe. 

deralisme », 
S. — Groep paarden en vaandels. 
4. — Groep vendeliers, 
5. — Muziekkapel V.M.O. 
6. — Hoofdbestuursleden en verkozenen. 
7. — Groep vaandels. 

PROVINCIE ANTWERPEN t 
8. — De verschillende afdelingen arron

dissement Antwerpen met spandoeken. 
9. — Wagen voorstellend : « Weer Vla

mingen in de steek gelaten door regering 
en grote partijen » (gevangen soldaten in 
Kongo). 

10. — De verschillende afdelingen ar
rondissementen Mechelen en Turnhout. 

11. — Jeugdbeweging V.N.J. 4- vaandels 
-I- praalwagen. 

12. — Wagen opgetuigd door het arr. 
Mechelen. 

Provincie Oost-Vlaanderen. 
Provincie West-Vlaanderen. 
14. — Harmonie De Decker (255 uitvoer

ders). 
15. — Wagen voorstellend : « Door in

dustrie in Vlaanderen meer arbeid en ho
gere lonen >i. 

16. — De verschillende afdelingen en 
spandoeken. 

17. — Spandoek : « Voor meer wel
vaart : een universiteit te Antwerpen »• 

18. — Studentengroep. 
19. — Wagen voorstellend s « Lefèvre 

de nacht na de verkiezingen » — « Dat 
was goal » — « Honoré gepluimd, voor en 
n a de veridezing )>. 

Provbicie Brabant . 
Provincie Limburg. 
20. — De verschillende afdelingen + 

spandoeken. 
21. — Politie stad Antwerpen, 
Vergeet niet de afdelingsvaandels te. mo

biliseren zowel voor de versiering van het 
podium als voor de optocht. 

VERGEET HET NIET : DE TOLKS-
VERGADERING VANGT STIPT TE HALF 
ELF AAN. 

Voor alle nadere inllchthijren : Wim 
Mae% Lanteemhofstraat , 28, Borgerbout 
(teL 39.92.06). 

GENT-EEKLO 
ZITDAGEN 

GENT : iedere vrijdag van 19 uur af In 
lokaal Roeland - volksvert. Leo Wouters 
en iedere 2de zaterdag van 14 tot 17 uur 
eveneens in lokaal Roeland In vervanging 
van de zltdagen op zijn adres, die voor
taan niet meer aldaar gehouden worden 

NEVELE : de eerste zaterdag der maand 
op adres D. Waimljn van 18 tot 20 uur, 
volksvert. Leo Wouters. 

DEINZE-NAZARETH : eerste zaterdag 
op adres M. Verhegghe, G. Gezellelaan. 
106, van 16 tot 17 uur 30, volksvert. Leo 
Wouters. 

MERELBEKE : laatste zondag café Kan 
tientje, aan de statie, prov. lid Jos De 
Moor. 

AALTER : ledere zaterdag op adres 
Brugstr. 3 vanaf 18 uur, prov. lid Omer 
Van de Kerkhove. • 

KADERDAG 
Arr. voorzitter M. Mare Stals begroette 

een 80 tal afgevaardigden die opgekomen 
waren voor de eerste naverklezings-bijeen-
komst. 

Voor dit gehoor en In aanwezigheid van 
volksvert. Leo Wouters schetste M. P 
Martens de verkiezingsuitslag aan de hand 
van vergelijkende cijfers. Spreker gal î en 
klaar beeld over deze uitslag en vergeleek 
deze met de vorige uitslagen behaald m 
1949 en 1958, aldus bewijzend dat door ge
stage werking een vooruitgang moet ge
boekt worden. De arr. sekretaris M Fons 
De Wispelaere gaf op zijn beurt een over 
zicht over de bestaande werk mg en orga 
nisatie in ons arrondissement en bracht 
opnieuw ten sprake hoe het in het huidig 
kader gezien binnen afzienbare tijd moet 
worden. Door een doordrijvende wil ge 
stuwd wordt ons arr. eerstdaags wat wer
king en organisatie betreft een voorbeeld 

Volgde dan een vruchtbare besareking 
waarop allerlei sugestie's naar vnor ge
bracht werden en een dinamiscn s otr 
woord uitgesproken door het provm ue 
raadslid O Van de Kerkhove. Dez" kar" r-
dag die met ons nationaal lied o'ndiadt 
zal om de 3 maand gehouden weiden 

E3 EN WIJ 
We roepen onze leden en sympatisanten 

op om op 25 Juni e.k. zoo talrijk moge
lijk aan de protestnt van de vrBV.* 'B 
deel te nemen. Gent komt samen op e 
St. Llevenslaan kop richting brug. K rip'-
een moet ter plaattse zijn om 8 uur 45 
om aan te sluiten na doortochi van de 
kolonne die uit Kortrijk komt We dr.n 
gen er nogmaals op aan bij onze leden 
om zo talrijk mogelijk deze protest! ocht 
mee te maken. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Nu de feestdagen weerom In het ver

schiet Uggen. wil ieder van ons zeker niet 
ten achter blijven om met ons nationoal 
embleem te vlaggen. Wie geen eigen leeu
wenvlag bezit kan er slch altijd een aan
schaffen of huren op het bevlagglngsaktle 
komiteit Gewad 16 Qent. 
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scherm 

HALLE, TWEEDE FRONT 
Onze ar t ike ls over Halle, tweede 

front , hebben eindeli jk de m u u r v a n 
h e t stilzwijgen doorbroken n a d a t 
ook de V.T.B.-V.A.B. Halle door een 
scherpe mot ie h a a r afkeur voor de 
p l a n n e n van de f ranski l jons h a d te 
k e n n e n gegeven. Het bes tuur van de 
C.V.P. Halle is ons gevolgd en heeft 
de a lgemene par t i j le id ing verzocht 
zich tegen die dwaze p l a n n e n t e 
verzet ten. « Het Volk » van 21 j u n i 
wijdt a a n die motie een u i t s tekende 
k o m m e n t a a r en eist de afschaff ing 
ook van de f rans ta l ige overgangs
klassen a a n h e t a t e n e u m . Wij zeg
gen bravo. Maar wij zullen pas b r a -
vissimo zeggen als Het Volk even
eens de afschaff ing van de ta l r i jke 
f rans ta l ige overgangsklassen zal 
eisen in de Katol ieke scholen in d e 
zelfde streek. Het is pas wannee r de 
l inksen de over tu ig ing hebben d a t 
onze stri jd n ie t tegen he t s t a a t s o n 
derwijs als zodanig ger ich t is, m a a r 
wel een positieve str i jd is voor een 
a lgemeen beginsel d a t ze m e t ons 
zullen meevechten. 

En nu stellen we de vraag , w a n 
neer verheffen de Halse socialisten 
waa rvan er zovelen tegen h e t on 
derwijs in he t F r a n s te Halle ge
k a n t zijn, h u n s tem ? En wannee r 
k o m t he t verzet los van de Vlaams
gezinden van l inks in h e t a lgemeen? 

Onder tussen ve rnamen we d a t de 
ves t ing van de verfransers a a n he t 
wankelen is. Nog enkele f l inken s to 
t e n en h u n k a a r t e n h u i s s to r t in 
e lkaar . 

VLAANDEREN MIJN LAhD 

« Vlaanderen, mijn land n heejt plaats 
op zaterdag 1 juli in studio IV van de 
B.R.T. en draagt als motto : « Vlamingen 
gedenk de slag der Gulden sporen I » 
'Begin stipt te 17 uur einde 18 uur. Kos
teloze toegang. 

Zoals men weet staat dit koncerl onder 
leiding van Willem de Meyer daarom 
warm aanbevolen aan onze leden. 

MEER DAN DERTIG JAAR 

LATER ! 

Bladerend in h e t boek gewijd a a n 
Camille H u y s m a n s en ve r schenen 
in de Vlaamse pocke ts - reeks viel 
ons oog op volgende passage u i t een 
a r t ike l van H u y s m a n s in h e t d a g 
blad « Vooruit » v an 17 m a a r t 1929 

•verschenen : 

« Het hoofddenkbeeld d a t h e t 
vergelijk van Walen en Vlamingen 
beheers t , is, d a t de Walen mees te r 
zijn over h u n beschaving en de Vla
mingen over de h u n n e . Met a n d e 
re woorden : de Vlaamse bescha
ving m a a k t een complex u i t — van 
de bewaarschool to t de univers i te i t 
en academie — waar in de Vlamin
gen al léén medezeggenschap m o e 
ten hebben, in he t r a a m van een 
a lgemeen Belgisch s t a t u u t , w a a r i n 
ook de r ech ten der minderhe id ge
waarborgd zullen worden. Maa r 
eerst beginnen m e t he t begin ». 

Meer d a n der t ig j a a r l a te r moet 
m e n nog s teeds « beg innen m e t h e t 
begin » ! 

Noch tans schreef H u y s m a n s in 
1929 : « Ik heb de indruk d a t de 
bespreking in de pa r t i j en ook bij 
de tegens t revers ons zal b rengen to t 
h e t r e su l t aa t d a t in 1930, bij de 
vier ing van onze honderds te ver ja
r ing als Belgische S t aa t , h e t p ro 
bleem der t a len een a a n n e e m b a r e 
oplossing heef t gekregen voor de 
grote meerderhe id van Walen en 
Vlamingen ». 

Onder tussen is 1930 ook reeds 
dest ig j a a r voorbij en zijn deze Ver
w a c h t i n g e n nog s teeds n ie t in ver 
vull ing gegaan . . . in tegendeel : 
p rak t i sch gans h e t onderwijs in 
Vlaanderen is overgeleverd a a n 
Waalse of F rans t a l ige d i rec teurs -
generaa l op h e t Minister ie van Na
t ionale Opvoeding ! 

DE BOER DIE NIET STERVEN WIL 

Gaat het in Vlaanderen slecht met de 
boerenstand, dan gaat het In Frankrijk 
al niet beter. Te Brussel, bij de beruch
te boerenbetoging, brak een klem gehar
rewar 'os, toen de kleinveebwekers merk
ten dat 120 P gevraagd werd voor een kip 
waar zijzelf maax luttele frank voor ge
kregen hadden. 

Maar in het mooie Bretanje is het nu 
een heuse boerenkrijg, omdat landbouw-
produkten, waar de boer 15 F voor krijgt, 
in Parijs verkocht worden tegen 150 F I 

In 1959 en I960 — men zal het zich 
herinneren — is er al heel wat te doen 
geweest om de Bretoense artisjokken In 
Parijs geraakten ze niet verkocht omdat 
de prijzen te hoog waren en in Bretanje 
kregen de boeren er zelfs de kostprijs 
niet voor. De winst ging naar de te tal
rijke tussenpersonen. 

Een afvaardiging trok naar de minis
ter, die de landbouwers afscheepte met 
een e help uzplve, zo helpe u CSod ». 

Dat deden de boeren dan maar. Z* 
laadden hun artisjokken op vrachtwagen.^ 
en gingen die zelf — zonder tussenk<Hnst 
van markt of winkel — verkopen in de 
straten van Parijs en de andere grote 
steden. 

Dat was de « Artisjokkenoorlog ». Maar 
tenslotte was dat moeilijk om vol te hou
den en een nieuw beroep op de minister 
leverde alleen vage beloften op. « Nog 
meer zelf initiatief nemen, zei de minis
ter, ik zal n helpen in de mate dat ge 
zelf Initiatief neemt ». 

Le landbouwers richtten toen eigen 
boerensyndikaten op en bouwden zelf 
nieuwe landbouwveilingen. Maar het moet 
zijn dat het nog dat niet was, wat de 
minister bedoelde met initiatief, want van 
staatshulp kwam niets terecht. 

DP moegetergde boeren namen toen het 
laatst mogelijke initiatief : de openlijke 
opstand. 

De hele wereld spitst nu de oren (wij, 
de traditionele vijanden van Frankrijk, 
niet het minst!) en het rezultaat is dat 
Debré zelve nu gaat onderhandelen met 
het nationaal verbond van de boerensyn-
dikaten. 

-'T-MEUBELMAKERIJ 

Antverpïa 
Grote keus in 

Stijl- en Moderne Meubelen 
Matrassen - Tapijten - Keukens 

SINT-CUMARUSSTRAAT 28-30, ANTWERPEN 
TELEFOON : 32 94 77 

Krscfiel lonöai Bank Steeds de beste verzorging 
-PECIAIE VERMINDERING MEI DEZE AANKONDIGING 

Voor het POLITIEK DEBAT vindt men 
in de Tweekerkenstraatt maar geen vas
te man, sinds van Elslande de knecht van 
een of ander mlnlst«r Is geworden. Vorige 
week was het dan de beurt aan senator 
Houben om zijn kwaliteiten te bewijzen, 
en het is de zoveelste misliikklng gewor
den. Zodoende leidt de liberaal Groot
jans nog steeds onbedreigd de dans,zij 
het dan ook meer door de vlottheld van 
zijn taal dan door de waarde van zijn 
argumenten. En het zal aeker Houben 
niet zijn, die de liberaal met de rug tegen 
de muur zal krijgen I 

Die C.V.P.-senator is trouwens een zeer 
merkwaardig man. Wanneer hij door 
Grootjans overhoop gereden wordt, dan 
begint hij doodeenvoudig nog eens over 
een vroeger punt te praten, en zwijgt hij 
in alle ttalen en in evenveel toonaarden 
over wat hij eigenlijk te weerleggen had. 

Hij verklaart dan koud'weg dat hij de 
zaak van daareven toch niet goed heeft 
uitgelegd, en dat hij het nog eens gaat 
overdoen! Ondertussen zit men op een 
zijspoor en wanneer de tijd om is kan 
Grootjans zijn argumenten terug mee 
naar hiils nemen ! 

Voor dit seizoen was het de laatste uit
zending in de reeks, het spijt ons niet. 

Onafhankelijkheid van geest wordt hier 
door de machthebbers niet bijzonder sterk 
gewaardeerd. Het is dan ook niet zeer 
waarschijnlijk dat onze stambroeders uit 
het Noorden nog dikwijls de kans zullen 
krijgen om hier voor onze Vlaamse ka
mera's een kabaretprogramma te komen 
brengen Want ook de meest hardleerse 
belgicist zal wel geen pogingen doen om 
te ontkennen, dat die mensen daar in hun 
eigen studio's noga! wat meer politieke 
vrijheid genieten dan wij hier zelfs In het 
allerbeste geval gewoon zijn. Stel U voor 
dat hier iemand, midden een kabaretpro
gramma, over de tegenstelling Noord-Zuid 
zou .spreken en zeggen : « Die weelde van 
Rubens en die geest van het Noorden, dat 
is Dietsland I Dat zijn wij allen ! » Hoe 
dikwijls, denkt ü, zou zijn gezicht nog op 
TV-'Hïherm te zien zifn ? 

Welnu, die in dit land eerder ongewone 
taal kregen wij te horen tijdens het TIE
RELANTIJNEN - KABARET van vorige 
week donderdag en de uitspraak komt van 
Godfried Bomans. 

Er is nog meer ! Gedurende dat kaba-
ret maakten twee medewerkers zich een 
tiental minuten vrolijk over de politieke 
managers in Oost-Westzaken. Kunt U 
zich goed voorstellen, voor de Vlaamse 
TV 1 Beeldt U zich even in. hoe zo een 
skript hier onder handen zou worden ge
nomen : eerst zou een censor met gele 
partijkaart de schaar hanteren daarna 
zou er een met een rode partijksiart 
het hakmes hanteren, en nadien zou nog 
een derde man komen om met een dik 
blauw potlood de zaak helemaal af t« ron
den. Hebt U enig idee, lezer, over de uit
slag van zo 'n operatie, en ovci- de stof
felijke overblijfselen van wat eens een 
skript zou zijn geweest ? 

Ook op het gebied van de politieke vol
wassenheid loopt de klok van het Zuiden 
enkele uren achter. Of anders gezegd : 
we slepen de erfenis van Atrecht nog 
steeds als een veroordeling achter ons 
aan ! 

In tegenstelling met wat sommige 
slechte geesten doorgaans denken en zeg
gen is het niet steeds onze bedoeling bij 
elke TV-uitzending nauwkeimg toe te 
zien om de zaak achteraf tot onder de 
grond te kunnen afbreken. Wi" dat ver
telt geeft blijk van veel slech •> wil. en 
alleszins niet van de goede w'1 waarmee 
wij vorige week vi-ljdag in een gemakke
lijke zetel zijn gaan zitten voor de met 
zoveel geestdrift aangekondigde toneel
bewerking van Clarence DaVs roman : 
« ZO WAS VADER ». 

Maar ondanks al de goede wil en de ge
makkelijke zetel kunnen we er toch niet 
aan denken het stnk te omnevelen met de 
klassieke wierook en soortgelijke i5tijlfi-
guren. Het spel van de akteurs bereikt* in 
de meeste gevallen zelfs niet het peil van 
goed amateurstoneel, en op sommige ogen
blikken was het eenvoudigweg slechte pa
tronaatstijl ! 

Het stuk zelf is al niet overdreven even
wichtig gebouwd, maar daarenboven heb
ben de spelers nog eens flink hun best ge
daan om het effekt zo mogeüjk nog een 
beetje meer acn de lage kant te houden. 
Het enige lichtpunt in de grote duisternis 
was misschien de titelrol, maar die mens 
vloekte er dan zo krachtdadig op los, dat 
zijn spel er helemaal ongenietbaar door 
werd. Tellen we daarbij dan nog op, dat 
men achter de kamera's over geen greint
je fantazie bleek te beschikken, en we 
hebben niet eens meer de moed om van 
dat aUes nog de som te maken ! 

Tony Corsarie vindt dat joemalisten 
soms een zeer « aangename pen » hame
ren. De mannen van de BRT doen anders 
nogal hun best om hieraan te verhelpen ! 

J.V.B. 

DE RETROSPEKTIEVE 
AUERT SERVIES TE BRUGGE 

Het Kristelijk Vlaams Kunstenaarsverhond dat o.m. het tweemaarvde 
lijhs tijdschrift t West-Vlaanderen » uitgeeft, zal deze zomer een flinke jjre-
tatie geven door het ontwerpen en het inrichten van een grote overzichtelijke 
tentoonstelling van het werk ran de vader van het Vlaams EkspressionisTue 
Albert Servaes. 

In een vorig nummer wezen we reeds <^ 
het grote belang van deze tentoonstelling 
zowel op kunst- als op Vlaams gebied. 
Thans kunnen we de belangrijkste gege
vens over deze retrospektieve mededelen. 

Deze kunstgebeurtenis die opgenomen 
wordt in het kader van het Festival van 
Vlaanderen zal tot stand komen met de 
medewerking van het Ministerie voor Na
tionale Opvoeding en Kuituur, van de pro
vincie West-Vlaanderen en van de stad 
Brugge, Verder werden tal van vooraan
staanden tot het erekomitee van deze ten
toonstelling uitgenodigd. 

We vestigen hierbij ook speciaal de aan
dacht op de luxueus uitgegeven katalogus. 
Dit rijk gefllustreerde boek, op kwarto-
formaat zal lütvoerig handelen over de 
groei van het werk van Servaes en ver
scheidene gebeurtenissen en getuigenissen 
bevatten. Niettengenstaande de grote on
kosten die dergelijke tentoonstellingen 
meebrengen werd de toegangsprijs zeer 
laag gehouden, namelijk 10 F, zodat dit 
voor niemand een belemmering kan zijn 
om deze enige gelegenheid te baat te ne
men om het werk van onze gj-ootste le
vende Vlaamse kunstenaar l)eter te leren 
kennen. 

Er zal zowat uit alle periodes werk te 
zien zijn, vanaf deze van voor 1910 tot 
deze die hij sedert de oorlog In Zwitser
land schilderde. Daar zijn werk zeer om
vangrijk is heeft men er vooral naar ge-
sti-eefd door een strenge selektie een zo 
overzichtelijk en juist beeld van op te han
gen We vermelden o.m Aardappeloogst 
(1907), De Stervende (19101, de vermaar
de Kruisweg van Koning^oeven (1919), 
de bijzondere serie « Boerenleven » (1920), 

RAAK 

De Gazet van -Antwerpen geeft 
van al de C.V.P.-bladen de jongs te 
m a a n d e n vaak de best gemot iveer
de s t a n d p u n t e n weer op Vlaams ge
bied onder de rubr iek « Kri t i sch be
keken ». Onder h e t opschrif t « Kor t 
genoteerd » geeft ze anderz i jds vaak 
r aak k o m m e n t a a r . Zo lazen we op 
woensdag 21 jun i 11. onder de t i te l 
« Omleiding » : 

« Le P^uple » windt er zich over op, 
o m d a t te S t -T ru iden een omleiding 
van de b a a n Brussel-Luik in h e t 
Neder lands aangedu id is. De Walen 
zullen zich nog meer moe ten o p 
winden als zij al le medede l ingen 
overal te r wereld in h e t F r a n s willen 
lezen. Er zijn twee oplossingen : 
« a n d e r e t a len leren zoals de Vla
mingen doen, ofwel thu i s blijven ». 

Het k a n nie t r aker . De f r ans t a l i -
gen vormen inde rdaad een gek volk
je . I edereen zou hen moe ten in h e t 
F r a n s te r wille zijn. Als morgen e n 
kelen onder hen als toer is t n a a r 
Lap land of n a a r Pa togon ië reizen 
zullen ze ook a l d a a r wegwijzers in 
h e t F r a n s eisen. Het F r a n s is toch 
een were ld taa l , wa t ? Of was h e t 
ooit ! 

enz. Tal van de werken werden sinds tien
tallen Jaren niet meer tentoongesteld, ter
wijl anderen voor het eerst in ons land 
zullen te zien zijn. Men zal best begrij
pen met welke moeilijkheden de inrich
ters te kampen hebben «ehad, wanneer 
men bedenkt hoe groot de verspreiding 
an het werk van Servaes reeds is. 

We herhalen het nogmaals en drukken 
er op dat het voor alle overtuigde Vla
ming een plicht is mede te helpen om 
deze kunstmanifestatie tot een gioot suk-
sus te doen uitgroeien. Het weze eendank-
groet aan de vergrijsde kunstenaar die 
nog altijd in ballingschap leeft en een 
klinkend antwoord aan de opgeblazen re-
sistentialistjes die zichzelf oneindig be-
langi-ijker achten dan het werk van een 
der grootste kunstenaars die we in ons 
land ooit hadden. 

KUNSTKRITIEK 

Het rooms-katholieke tijdschrift 
« De Maand », (iat politiek gezien 
zijn best doet de kristen-demokra-
tle In ons land wat nieuw leven en 
vat soepeler gedachten in te pom
pen, neemt naast een kordate hou
ding van kritiek op de partijleiding 
doorgaans ook een air van ruim-
denkendheiri en kompetentie aan. 

Onze dunk van beide eigen.schap-
pen krijgt echter een flinke deuk 
als wij In hun jongste meinummer 
de literaire kroniek doorlezen. 

Daarin bespreekt de vaste mede
werker Paul Leemans een boekje 
dat Anton van Wllderode aan Fl-
lip de Pillecijn wijdde, In luttele 
regels druks doet Leemans zijn be
spreking af en bekent terloops « dat 
hij er nooit toe gekomen is een 
werk van deze schrijver tot het ein
de te lezen »• 

Mogen wij hieruit besluiten daÉ 
1-eemans bijvoorbeeld « Mensen 
achter de dijk » ook al niet heeft 
kunnen uitlezen ? Niettegenstaan-i 
de de Interessante menselijke, so
ciale en politieke achtergrond van 
het Vlaanderen uit de late 19de 
eeuw waartegen het verhaal zich 
afspeelt ? Wij zien dan nog opzet
telijk af van de literaire kwalitei
ten die dat werk zeker bezit, ook 
al worden de tradition&'e machten 
in ons land er niet vleiend of ver
schonend in getekend. Ligt voor 
Leemans misschien daar hethoofd-
bezwaar ? Of schrijft hij over za
ken waaromtrent hij totaal onkun
dig is ? 

Toch erg voor iemand die deel 
uitpakt ! En dat wij bij ons meer 
graag met . haar onbevangenheid 
uitpakt! En dat wij bons ons meer 
critici van het soort Leemans tel
len, dan kunstenaars van De PiUe-
cijn's gehalte ! 

Pas verschenen : 
De doorbraak van de Volksunie in 
ci,1fers. 
Met de kantonnale verkiezingsuit
slagen van '54. '58 en '61 en een 
kaart, door P. Martens. 
Prijs : 20 F. 
Tc verkrijgen op het sekretariaat. 

WIE DICHT MEE ? 
De zomerzon en het bijna-blank strafregister van <lhr Pol van clcii 

Boeynants zijn er waarschijnlijk verantwoordelijk voor dat onze (trouwe '.') 
dichterschaar zich gehuld heeft in stilzwijgen. Sinds het <. Instituut \(K>r 
Opiniepeiling » deze onze rubriek regelmatig gebruikt als voornaamst in-
Uchtingsbron is het voor een politieker een veeg teken, slechts door een 
120-tal inzenders over de kam te worden gehaald. Dhr Theo Lefèvre heeft 
zich, dank zij zijn onovertroffen kwaliteiten, meer dan eens mogen verheu
gen in de levendige belangstelling van duizenden dichters en dichtcrpssen 
die deze rubriek (en onze schrijftafel) met inzendingen vulden. 

Maar kom, ook dhr Van den Voeynants zal — na een korte aanlooptijd 
— de voor de politieke roem zo nodige kerneis weten te schieten. Dlir K.L. 
te .ontwerpen wint een Heideland met volgende «fomi)ere voorspelling : 

Een groothandelaar in sancissen 
zal in de C.V.P. thans beslissen. 
Pol vecht voor uw korst, 
but prepare for the worst : ..,: 
een maceclier kan zich ook vergissen ! ;-̂  

Waaraan wordt toegevoegd door 
— dhr V.C. te Zele : « die komt, als wij ons niet vergissen >>. 
— dlir M.V. te Vilvoorde : « om achter 't sleepnet niet te ^1s.sen I ». 

De begroting van het departement der diplomatiek- haronn -n en de 
uitlatingen van dhr (Polaris) Spaak inspireerden ons tothet volgende : 

Op 't Kot van Buitenlandse Zaken 
kan s'echts een Waal vooruit geraken. 
Voor een Vlaams diplomaat 
heeft de Belgische staat 

Voor de heste inzending de gehmikelijk Heideland-pocket. Inzending»» 
voor donderdag a.s. p/a de redaktie aan 

UW dienstwillige Qnest. 
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VERKOPER MOET NOG 
1 7 . 0 0 0 ^ TREKKEN 

(i an of mddW'erker ter plaatse) 

Zoal»~t^l^ëdi) vorige weken sehfmeftr^6rétn-êe'WrÏÏii^m''ïn de Weh-aari^WRkert 
Ie Acerpelt op de meest schaamteloze wijze door hun bazen uitgezogen en door het 
A.C.V. voor het lapje gehouden. Thans zijn verdere wantoestanden aan het licht geko
men bij de Welvaart die niet alleen een monsterachtige konkurentie vormt voor onze 
middenstanders maar bovendien op de meest krapuleuze wijze, zijn arbeiders behan
delt en op deze ivijze enorme winsten weet te boeken waarmee enkele grote bonzen 
schoon weer spelen. 

Terwijl de verkopers tegen tien F 
per uur werken (zoals wij verleden 
week uiteengezet hebben) laat die 
Welvaartbakkerij te Neerpelt voor 
niet minder dan vijf miljoen aan 
verfraaiingswerken doen. Vroeger 
werden de overuren gedeeltelijk om
gezet in vrije dagen maar dat 
schijnt sinds een half jaar afge
schaft te zijn geworden. De wagen 
die door de bakkerij ter beschikking 
van de verkopers wordt gesteld dient 
na het werk door de verkopers op 
eigen kosten onderhouden te wor
den. De waren die deze verkopers in 
de bakkerij ontvangen moeten zij 
dadelijk afrekenen, maar vele klan
ten die niet kunnen betalen, laten 
het bedrag opschrijven zodat het 
niet de Welvaart is die voorschiet 
maar de verkoper ! 

Thans hebben reeds acht verko
pers hun ontslag gegeven. De mees

ten gaan naar de Philips-fabrieken 
in Nederland werken waar zij ten
minste als mensen en niet als slaven 
behandeld worden. Een van die ont
slagnemende verkopers heeft nog 
17.000 F te trekken van het bedrag 
dat door klanten niet dadelijk be
taald werd. Naar alle waarschijn
lijkheid zal de man naar zijn duiten 
kunnen fluiten. Ogenschijnlijk heb
ben de Welvaart-bonzen niets te le
ren van de metoden achter het IJze
ren Gordijn want waar de verko
pers vroeger een wedde en een kom-
missieloon op de verkochte waren 
hadden daar werd dit kommissie-
loon sinds enkele tijd afgeschaft. 
Het wordt alleen nog toegekend als 
de verkopers een bepaald gewicht 
verkocht hebben. Dit te bereiken 
aantal is zo hoog dat geen enkele 
der verkopers ooit aan het getal ge
komen is. Als dat geen slavendrij-
verij is dan weten wij het niet meer. 

EEN LEZER OVER WELVAART 
Mijne Heren, 

Als zeer trouwe lezer van de Volksunie, 
las ik het schandaal bij Welvaart m Lim
burg. Maar goed dat er nog mensen be
staan die de moed bezitten dergelijke 
praktijken aan de openbare mening prijs 
te geven. En zeggen dat de Welvaart er 
zo op uit is, om zich als Christelijke on
derneming te laten doorgaan. Bij Wel
vaart heeft men zeker een ander begrip 
voor de Berum Novarum gedachte... 

Terloops zou ik U volgend schandaal 
willen melden : 

Te Hasselt is Innovation begonnen met 
liet oprichten van een nieuw bijhuis. Ook 
is men bezig met aanwerven van het per
soneel. Talrijke kandidaten hebben reeds 
een examen en psichologische testen onr 
dergaan. Maar deze testen gebeuren alle
maal in het frans. Ook zijn alle admmis-
tiratie papperassen in het frans opgesteld. 
De directie van Innovation heeft nogal 
durf. Zij wil wel het geld van onze Lim
burgse vlaamssprekende mensen, maar 
wil door haar personeel in het frans ge
diend worden. Als U weet dat Innovation 
13 bijuhuizen heeft, met Hasselt inbegre-

S>««®«=Si©«<&«R&»!«S«^©«®®^««««^«^^©«^§««>§««>«=&^^^^«^*^^^*^ 

Bouw met ons do dcoom van uw/ leven I 
Een heerlijk landhuis in een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

— onze prijzen buiten konkurrentie 
— een zeer degelijke konstruktie 

— snelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel. 

Voor alle Inlichtingen -

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a 
en ONS LANDHUIS o.v.h.i 

LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEl. 33 85 65 

Desgewenst bezoeken wij U graag thuis. 

Breng een bezoek aan onze bouvinwerven I 

5ur<slen 9-12 h - 14-18 h. - ook zaterdag 

WIE GAF DESTIJDS 
NOODLOTTIG BEVEL 
AAN DE 8 SOLDATEN 

'.t. -t 1% 

AAN GENERAAL LOENDOELA 
DANKEN VELEN HUN LEVEN 

Door Volksume-redaMeur Staf de Lie. 

Ill 

W uustwezel is een Kempisch dorp. Het ligt te midden van meersen die om
ringd zijn door laanrechte bomenrijen en waar de boeren het water voor 

hun dieren sinds mensenheugnis uit oude stenen putten halen. Die weiden en 
die bomenresems, hier en d^ar afgewisseld met de bult van een stuk koren, 
geven het beeld aan het landschap. Hier zijn wij in de streek waar de boeren 
aan minder dan 15 F per uur werken en waar voor de landbouwerszonen, na
dat geslacht na geslacht eeuwenlang de grond verdeeld heeft tot er nog voor-
schootlapjes overschoten, geen kans meer hebben om in het voetspoor van hun 
voorouders te treden. 

pen, waarvan 8 gelegen zijn in het vlaam-
selandgedeelte van ons land, dan is dit 
werkelijk wraakroepend. 

Ik geloof dat de meeste grootwarenhui
zen een hekel hebben aan onze Vlaamse 
taal. Bijvoorbeeld bij Nopn en Priba zijn 
alle referentielijsten en papperassen m 
het frans opgesteld. Ook alle briefwisse
ling en mededelingen door de Directie 
aan het personeel gebeurt in het. Frans. 
Beide grootwarenhuizen Noprl en Priba, 
hebben nochtans hun meeste bijhuizen in 
Vlaamseland gedeelte. Het personeel van 
Noprl, heeft reeds herhaalde malen klach
ten gedaan bij het Syndicaat van de 
A.C.V., maar deze hebben tot op heden 
niets gedaan om aan deze toestand ook 
maar iets te verbeteren. 

Onze Vlaamse mensen moesten het ver
tikken om iets te gaan kopen in dergelijke 
grootwarenhuizen, waar men er wel op uit 
is, onze vlaamse gelden te ontvangen, 
maar ons als minderwarige Belgen te be
handelen aangezien zij door hun perso. 
neel In het frans wensen gediend te wor
den. 

P B. - Hasselt. 

In de cel te Stanleystad van hnks naar rechts : Jozef de Becker 18 j . uit Antwer
pen naast hem Constant Jansssns 19 j . uit Wuustwezel (die in het boek leest en 
waarover wij het in de reportage hebben. De man rechts is sergeant Kiekens 28 ]. 
uit Beveren-Waas die gehuwd is en vader van 2 kinderen. (Foto A.P.) 

Wij hebben te Wuustwezel een bezoek
je gebracht aan de familie Janssens, die 
aan de steenweg naar Brecht woont, daar 
waar de baan een bocht maakt even bui
ten het dorp en waar de natuur en mis
schien de baanbouwers ten tijd van Napo
leon, met gulle greep bomen hebben ge
plant. 

De Janssens hebben niet minder dan 14 
kinderen en kijken uit naar het vijftien
de, terwijl vader en moeder, die beiden in 
het onderwijs staan dus ook nog de zorg 
hebben over de jeugd van de omgeving. 
Een van de zonen van dit schone gezin, 
Stan, zit in Stanleystad gevangen en dat 
was dan ook de reden waarom wij met va
der en moeder Janssens zijn gaan bab
belen. 

GEEN SCHULD 

Zoon Constant was soldaat in Duits
land. Voor zijn vertrek - het was gedu
rende de stakingsdagen - was hij nog 
thuis geweest. Hij vertrok zoals de mees-
ten met veel geestdi-ift naar Kongo. In
derdaad, de soldaten beschouwden het 
meestal als een uitstapje als een welge-

komen afwisseling in het soldatenleven 
van elke dag, eens naar Kongo te kunnen 
gaan voor een maand of vier. Temeer 
daar zij dan een stukje van de wereld 
konden zien op een goedkope wijze, ter
wijl zij dan toch naar een ogenschijn
lijk rustige streek gingen. Inderdaad zij 
gmgen naar Roeanda-Oeroendi maar had
den buiten de waard gerekend in de per
soon van de legeroverheid En hier moe
ten wij even een misverstand rechtzetten. 
De bevelvoerende luitenant van de acht 
soldaten, aldus vader Janssens, was een 
Vlaming en werd door ledereen op d« 
handen gedragen. 

In de ogen van vele buitenstaanders 
was hij de schuld dat zijn mannen op 
verkeerd terrein geraakten (als men de 
inlichtingen van het leger en de rege
ring ten minste moet geloven) maar dat 
is verkeerd, want ook deze luitenant ont
ving zijn bevelen en het is juist hier dat 
de schoen wringt. Men heeft tot nu toe 
nog steeds niet meegedeeld wie het bevel 
gaf aan de soldaten om zich zonder be
geleiding in een totaal vreemd gebied en
kele tientaUen kilometers verder te trek
ken op eigen houtje. 
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9f MUNCAK6A MANDEFO ff 

OOEO ETEN 

Uit de — zij het dan ook povere be
richten — die men van ginder krijgt is 
de familie Janssens te weten gekomen dat 
het eten in de gevangenis op dit ogen
blik zeer goed is, wat vooral te danken Is 
ttan het feit dat verschillende blanken die 
ginder vertoeven zeer veel hulp bieden. 
Deze hulp kost die blanken zeer veel geld 
en zeer veel moeite maar zij zijn er dan 
toch in geslaagd onze soldaten te helpen 
en het is zelfs zo ver dat de bewakers 
met de jongens mee-eten. Zij staan dus op 
zeer goede voet met de bewakers ondanks 
het feit dat zij Vlamingen zijn. Want 
Vlammg zijn en Nederlands spreken la 
voor zwarten dikwijls nog taboe daar vele 
negers nog steeds geloven dat men — in
dien men Vlaams spreekt — men ieta-
zegt over hen dat zij niet mogen weten. 

Vader Janssens zegde ons ook nog dat 
het desttjds aan generaal Loendoela te 
danken was dat de acht jongens gered 
werden. Hij zette zich persoonlijk in en 
hij kwam persoonlijk tussen voor de acht 
soldaten en ook voor verschillende gees
telijken om hun leven te redden. Gene
raal Loendoela wordt trouwens als «•en 
zeer hoogstaande figuur beschouwd. 

S.D.L. 

Wie In LEUVEN 
4 * tlERKILDER niet bezocht, 

wat In LEUVEN niet 

Oude Markt 22 
. l( enz* blerkalder 

Algemeen agent voor België : 

ABTS 
CTHNWEO OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

• • • 

I Opflepait voor namaak DORT I 

I 

I Veel lezers zullen zich reeds afgevraagd hebben wat deze 
geheimzinnige woorden willen zeggen. Welnu, dat is kongolees. 
Zoals men weet zijn er 4 grote taalgroepen in Kongo, nl. het Ki-
kongo, Lingala, Kiswühili en Kiluba. 

Deze ivoorden a Munganga Mandefo » (de « u * als n oe » 
uitspreken) behoren tot de Kiyombe-taal, die zelf een van de Ki-
kongotalen is, en betekenen, letterlijk vertaald : « de dokter met 
de haard ». 

Dit was de bijnaam van dokter Herman Le Compte, toen hij 
samen met zijn vrouw, enkele jaren doorbracht tussen de zivarfen 
van de MayUmbe. 

HOE KOMT DEZE OPERATIE NU AAN HAAR NAAM ? 

Toen onze volksvertegenwoordiger voor Brussel Mr. Daniel 
De Coninck, en zijn plaatsvervanger Dr. Le Compte, op de idee 
kwamen naar Stanleystad te trekken en er onze 8 Vlaamse solda
ten door onderhandelingen met Gizenga, Benje en Lundula, te 
gaan bevrijden, moest de operatie natuurlijk een codenaam heb
ben. Hoewel Mr. De Coninck tijdens zijn kongolese jaren even
eens een bijnaam droeg (nl. Makasi, dwz. « de sterke *) stond hij 
er toch op dat de operatie Munganga Mandefo genoemd werd, 
omdat de zwarten steeds ontzag hebben voor een Mandefo en ooi 
voor een Munganga (want dit laatste wil niet alleen geneesheei 
'neggen, maar in zijn oorspronkelijke betekenis ook « feticheur *). 

S.D.L. 

mm>0»m »m0>m 
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H«f W i n * Paard 
WANDEIINOENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Patsend en aangenaam lokaal 
vo«r vergaderingen en klub». 

Bette dranken 
tegen matige prljien 

HERMES 
SCHOOL 
54, ZUIDLAAN 

211, M. LEMONNIERLAAN 

TEL. 11.00.33 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSEN 

STENO- en DAKTYLOGRAFIE 

In vier talen 

B O E K H O U D E N 
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 


