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Maandag 8 uur: 

DE MINISTERS 

M aandagmorgen : acht uur. Ter
wijl onze arbeiders, bedienden, 

landbouwers en middenstanders 
reeds aan het tcerk waren o/ al-
thüns op weg naar hun werk, ter
wijl onze acht Vlaamse jongens uit 
Kongo terug keerden na meer dan 
vijl maanden gevangenschap Ie 
Stanli\dad, vergelen door een 
schuldige regering, sliepen de mi
nisters. Verleden maandag zijn de 
acht jongens — zoals onze lezers 
reeds weten — te half negen op het 
vliegveld van Zaventem geland. 
Iedereen zou verwacht hebben dat 
ten minste enkele ministers aan
wezig zouden geweest zijn om onze 
soldaten te verwelkomen. Nieti 
daarvan, er was geen levende ziel 
uit die kringen te zien. Het waren 
immers geen p-anstalige Brusse
laars 0/ Walen die daar toekwamen! 
Het waren maar eenvoudige Vlaam
se volksjongens. Kan een minister 
daaivoor vroeger opstaan ? Bijlange 
niet ! Eens te meer hebben de 
Spaals en de Lefèvres hun mis
prijzen geloond voor de simpele 
Vlcamse mens. 

Onze parlementairen waren er 
wel, zij hebben tenminste hun 
plicht gedaan en een waardige 
kroon gezet op de menselijke en lief
dadige aktie die wij hebben ge
voerd voor het vrijkrijgen van deze 
acht Vlaamse jongem. De regering 
moet daarvoor niet kwaad zijn. Wij 
hebben hen toch niet verplicht dii 
dag in hun bed te blijven liggen ! 
Evenmin als wij hen verplicht heb
ben een groep rijkswachters met 
prikkeldraad af te vaardigen alt 
wcll:omgroet I Noch dat wij ver-
anticoordelijk waren voor hel feit 
dat d' ouders en de familie der jon
gens opgesloten werden in een 
stinkend-heet lokaaltje van waaruit 
zij zelfs de landing niet konden 
zien gebeuren en icaarin zij niet 
ininder dan twee volle uren moesten 
doorhii'ngcn, zelfs nadat de jongens 
reeds meer dan een half uur ge
land ivaren ! Hel ging zelfs zover 
flat indien een der kinderen naar 
de W.C. moest, dit gebeurde onder 
begeleiding van gewapende rijks
wachters I Iedereen zou ook ver
wacht hebben dat een afdeling van 
het leger aanwezig zou geweest zijn. 
Niels ilaatvan. Wel een kolonel of 
zo iets, die in een onverstaanbaar 
brabbcllaaltje de familie-leden tracli-
te wijs te maken dat zij nog « ke-
duld » moesten hebben want dal de 
jongens bij hun aankomst eerst bij 
de dokter dienden te gaan, wat in 
tverkclijkheid neerkwam op een on
der-onsje met de veiligheid waarbij 
zij de les werden gelezen goed op 
hun tellen — en hun woorden — 
te letten. Schone ontvangst die, 
moest het hier om andere dan sim
pele Vlaamse jongens gegaan heb
ben, het halve leger en het hele 
ministerie met pink aan de ge
streepte broekspijpen, sameji niet 
de volgelingen van de idraditionelen 
partijen, op de been zou gebracht 
hebben. Niets van dat alles, geen 
vodje vlag een handdoek groot was 
er te zien. Alleen de mensen van de 
Volksunie hebben spontaan een hai-
telijk welkom bereid aan onze jon
gens. Zij deden dat zonder dal het 
georganizeerd werd, met de 
Leeuwenvlag en de Vlaamse Leeuw. 
Dat luas een warme ontvangst, die 
zelfs de andere reizigers van de 

FAMILIELEDEN WERDEN 

TWEE UUR OPGESLOTEN L 

NU ZONDAG 2 JULI te IOu .30 zeer stipt 
IN FEESTZAAL « M A J E S T I C , CARNOTSTRAAT 90, ANTWERPEN 
(dicht bif Centraal Station) : 

GROTE VOLKSVERGADERINC 
VAN DE VOLKSUNIE 

— met voorstelling van onze verkozenen voor Kamer, Senaat en Pro
vincie. Korte toespraak van Mr Daniel De Coninck. 

— en dankwoord tot algemeen sekretaris Wim Jorissen, door volksver
tegenwoordiger dr. med. Richard van Leemputten. 

Voorzitter : Dr Rik Ballet. 
Slotwoord door volksvertegenwoordiger Frans van der Eist. 
Vergadering zal tegen 11 uur 45 zeker geëindigd zijn. 
NADIEN : 

MASSALE OPTOCHT VOOR ZELFBESTUUR 
DOOR ANTWERPEN 

met ruiters, praalwagens, jeugdgroep en, muziekkapellen, vendelier», e.a. 
Optocht wordt gevormd vanaf i1 u'jr 30 in Carnotstraat en vertrekt 
stipt om 11 uur 45. 
De optocht wordt ontbonden in de Nationale Straat om 12 uur 15 met 
kort slotwoord van onze Kongoreiziger Dr Herman Le Compte. 
TE 19 UUR (onmiddellijk na het Zangfeest) : 

TIROLERFEEST 
met orkest « Stan Philips », In feestzaal « Palladium », Offerandestraat 42, 
Antwerpen. 

Rijkswacht en prikkeldraad 
ALS WELKOM VOOR DE 8 ! 

Een felle zon priemde hete, scherp afgelijnde vlakken op de pehweg var» 
de parkeerplaats op het vliegveld Zaventem, toen wij daar verleden maandag 
te zeven uur 's morgens aankwavien om de acht terugkerende soldaten te gaan 
verwelkomen. Er was op dat uur nog niet veel beweging in het Baziliek-grote 
luchthavengebouw. Dat veranderde echter toen een half uurtje later de fami
lieleden, vrienden en toeschouwers toekwamen om via derijksivachtkontrole 
op het vliegveld te gaan samen met een indrukwekkende groep persmensen. 

Dat toelaten tot het vliegveld zelf 
duurde hoop en al een vijf minuten. Toen 
vonden de rijkswachters het welletjes en 
wie nog als toeschouwer kwam diende zich 
naar de terassen te begeven. Dat gold zelfs 

Door Volksunie-Redakteur 
STAF DE LIE 

voor een p>aar ministerie-beambten die ter 
elfder ure waren afgevaardigd geworden 
maar die netjes geweerd werden door de 
naar het reglement en de orders hande
lende rijkswachters ! 

OPGESLOTEN 
Het zal hier wel niet nodig zijn nog 

eens de aankomst te gaan beschrijven. 
Wij zullen ons dan ook beperken tot bij
zonderheden die voor ons van meer be
lang zijn. 

Op het vliegveld werden de familiele
den, bezoekers en allen die niet als offi
cieel konden doorgaan, in een klein lo
kaaltje gebracht waar slechts enkele stoe
len tot zitten nodigden, zodat de meeste 
mensen daar twee voUe uren staande 
hebben doorgebracht in een atmosfeer 
die misschien deiigdelijk zou geweest zijn 
voor weke serre-planten maar die hoege
naamd niet prettig was voor de aanwezi
gen. Bij de aanvang werd meegedeeld dat 
het niet lang zou duren voor de jongens 
bij hun familie-leden zouden komen. Het 
duurde wel lang. Het duurde zo lang dat 
deze familie-leden, die zelfs de landing 
van het toestel niet konden meemaken en 
aldus hun jongens niet aan het vliegtuig
trapje konden begroeten, hun geduld 
kwijtgeraakten. 

Zij deden een beroep op onze volksver
tegenwoordigers. Mr van der Eist kwam 
tussenbeide bij de rijkswachters die zich 
echter achter de reglementen en de or
ders verscholen zodat hier geen zalf te 
strijken was. De rijkswachters stelden zich 
m een haag voor de dem- op en het leeE 
er naar dat de rollen waren omgekeerd : 
de jongens vrijgelaten maar de famüie-
leden opgesloten ! 

« INCIVIQtJES » 
Natuurlijk dient hier de schuld niet ge

worpen op de eenvoudige rijkswachters 
(die trouwens allemaal Vlamingen waren) 
maar op de leiding van de ferde-diensten 
die schromelijk in gebreke is gebleven. 
Een van die rijkswachters werd trouwens 
nog gewond doordat hij met zijn hand 
tussen de toegangsdeur van het lokaal 
geklemd geraakte ! In elk geval zullen de 
familie-leden geen grote dunk hebben ge
kregen van hetgeen men in België een 
« ontvangst » pleegt te noemen. Zij wa
ren m feeststemming naar het vliegveld 
gekomen maar op de duur was het zover 
dat zij uit protest tegen de schandelijke 
behandeling, weigerden zich te laten foto
graferen toen de jongens eindelijk goed 
en wel bij hen waren. De eerste familie 
was hierm zeer konsekwent en werd daar
in gesteund door enkele van onze man

nen wat bi] franstalige fotografen uitroe
pen als « Inciviques » uitlokte. 

Toen het vliegtuig geland was waren 
daar als enige vooraanstaande personali
teiten onze volksvertegenwoordigers : Mr 
van der Eist, Dr Leo Wouters, Dr van 
Leemputte en senator Diependaele. Op een 
andere plaats in ons blad hebben wij reeds 
aangeklaagd dat geen enkele van de mi
nisters aanwezig was. 's Anderdaags was 
eerste minister Lefèvre echter wel aanwe
zig op de aankomst .;van de derde rit van 
de ronde van Fnmteijk ! Ge moet maar 
durven. 

Toen men het vlUgveld verliet was men 
daar getuige van een walgelijk vertoon. De 
rijkswacht was kcaicn opdagen met drie 
jeeps en een a a n t ^ overvalswagens die 
voorzien waren van ^ e gekende stalen,ra
men met prikkeldraadversperrmgen 1 
Schitterende ontvangst die een geweldige 
indruk moet gemaakt hebben op allen dia 
er bfj aanwezig waren ! 

Weze nog vermeld dat ome senator R. 
Diependaele, verleden donderdag minister 
Spaak scherp ondervraagd heeft over de 
schandelijke uitlatingen van de regering. 
Tot twee maal toe heeft hij dan ook nog 
ge%Taagd dat aan de teruggekeerde solda
ten minstens i-wee maanden rustverlof lou 
toegekend worden en dat de families fi-
nantiéle steun zouden ont\'angen voor het 
geleden verlies. Minister Seghers (lands
verdediging) heeft daarop geantwoord dat 
hij in de loop van de volgende dagen de 
gelegenheid zou hebben de jongeng per
soonlijk te ontmoeten. Beter laat dan nooit 
zal hij gedacht hebben ! 

S.D.L. 

De rollen omgekeerd ! Ook de ouders van de acht opgesloten. De Belgische regering 
Wilde niet ten achter blijven bij Gizenga... 

MOETEN Wi l WATERIO 
OPEISEN 

TREFFEND ONDERSCHEID 
Het verschil in toon tussen de 

franstalige en nederlandstalige pers 
ivat betreft onze acht Vlaamse sol
daten is opvallend. 

Waar de franstalige pers haast 
geen belangstelling heeft voor het 
menselijk uitzicht van het geval en 
het alleen politiek bekijkt om op de 
Volksunie los te slaan daar reageert 
de Vlaamse klcurpartijenpert _hele-
mnal anders. Zij zien in de eerste 
plaats de menselijke kant en uit 
voor de Volksunieafgevaardigden 
meer waardering dan voor de rege
ring. 

Wif menen dat ze hierbij aanslui
ten bij de gevoelens van openbare 
mening. Niettemin heeft de toon 
van Het Laatste Nieuws, van De 
Gazet van Antwerpen en ook van 
De Standaard eerder aangenaam 
getroffen. Zelfs Het Volk was niet 
grof. 

Klaarblijkelijk kan de Volksunie 
ook iets goeds doen. 

De rede van André Renard te 
Brussel heeft bewezen of dat hij van 
federalisme niets verstaat of dat hij 
alle Vlamingen voor sullen houdt. 

In België Is er een meerderheid 
Vlamingen en een minderheid Wa
len. Te Brussel is er een meerder
heid die franstalig wil heten en een 
minderheid Vlamingen. 

Bij de vroegere onderhandelingen 
met de Walen werd steeds overeen 
gekomen dat in een federale staat 
België uiteraard de meerderheid 
Vlamingen niet meer mocht spelen 
maar omgelieerd ooli dat te Brussel 
het franstalig overwicht zou ver
vangen worden door de gelijkheid. 

Dat waren de gegevens die Renard 
probeert te vervalsen door zijn po
ging tot bondgenootschap met de 
reaktionaire franstalige en frans
kiljonse Brusselse imperialisten. 

Dit brengt echter met zich mee 
dat de Walen willen zij logisch blij
ven (en zij lopen toch hoog op met 
hun Latijnse logika) moeten op
houden met in al hun statistieken 
die verfranste Vlamingen als Vla
mingen te rekenen. Als zij een her
nieuwd bondgenootschap willen 

vormen met deze imperialisten is 

het logisch dat zij die krachten bij 
de hunne opstellen. 

Het is verder vanzelfsprekend dat 
zo Renard te Brussel de Vlamingen 
minder ambten wil toekennen dan 
de franstaligen dat de Vlamingen 
landelijk gezien hun streven naar 
50% van de ambten moeten omzet
ten in een streven naar een 60-40 
verhouding wat — de 5% vreemde
lingen buiten beschouwing gelaten 
—ongeveer de huidige verhouding 
van Vlamingen — franstaligen is. 

Hij moet verder ook als logisch 
aanvaarden — daar hij de frans
taligen rechten in de randgebieden 
wil verlenen — dat de Vlamingen 
opnieuw het vraagstuk Moeskroen 
stellen en dat van zovele Waalse 
dorpen over de taalgrens, zoals 
Waterlo waar een hoog tenhonderd 
Vlamingen woont. Met andere woor
den Benard maakt het taaivraag
stuk tot een onontwarbaar kluwen, 
maakt het vastleggen van de 
taalgrens onmogelijk en vernietigt 
meteen de grondslag van het fede
ralisme dat afgebakende gebieden 
veronderstelt. Deze houding maakt 
materieel reeds het federalisme met 
Renard onmogelijk, afgezien van 
het feit dat imperialisme de ontken
ning zelf is van de federalistische 
geest. 

(Vervolg op biz 2) 

Sr.ir DE LIE (Lees door bIz. 2) 

NA ONZE TRADITIONELE VOLKSVERGADERING VAN 2 JULI 

.nu 
SWè 

(voormiddag van het Zangfeest) 

met muziekkapellen, vendeliers, ruiters te paard, praalwagens, jeugdgroepen. 

Volksvergadering en optocht zijn dermate geregeld 
dat iedereen tijdig het Zangfeest kan bijwonen. 
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PeRNOTCN 
DELIRIUM TREMENS 

U fc mofi oppa!>'>en voor een blocrlaan-
éranri dat is de Brusselse so<iialistische 
kranl Le peuple. Onze propagandisten 
moeten het ontgelden omdat ze op de ge
mene aanval van C.V.P.-voorzitter Van 
den Bocynants in hun taal reageerden met 
ten spandoek'» De Volksunie alleen be
vrijdde U ». Ons raak antwoord op de of
ficiële mededeling van Spaak brengt hen 
imdcrzijds het schuim op de mond. Wij 
hebben de aklie van de regering niel be
spoedigd. Hei is ten andere de regeling 
Eyskens die schuld heeft dat Onze soldaten 
nog niet lang vrij zijn ' 

En wij die dachten dat «r HU reedt 
bijna drie maanden een nieuwe regerirtg 
was ' 

De poging van Le peuple om de ver
waande luiaard Spaak te helpen kan mii-
$ehien bij de framtaligen helpen. In 
Ylaanduren v:aar men zijn luiheid even
goed kent als zijn opgeblazenheid zal de 
woede van Le peuple een bewijs le meer 
tijn dal de waarheid kwetst. 

SCHOELIETAftL 
De schoelietaal die de nieuwe 

C.V.P.-voorrfttcr te Verviers voerde 
heeft terecht de algemene veront
waardiging opgewekt. 

De voorzitter van een partij, die 
mede door haar laksheid schuldig 
is aan de mieer dan vijf maanden 
lange gevangenis van onze acht sol
daten in Kongo, heeft het aange
durfd i ie t moedig en menslievend 
Kebaar van Mr. De Coninck en Dr 
Lecompte verdacht te maken. Hij 
dlle zijn vel niet waagt maar dit 
overliet aan twee vaders van vijf 
kinderen had er zelfs iets meester-
Bjks op gevonden. Kwamen de sol
daten terug dan was het niet t« 
danken aajii onjse twee algevaardig
den maar*aan ile regering van Theo 
Lefèvre. Kwamen zij niet terug dam 
waren wij de schuld. 

Anderls dan schoelietaal kunncm 
we dit ntót «oeni«h. •*- ""'"''" "" 

Kostelijk wa$ anderzijds zijn 
ToorspëlUng dat onze acht Vlaamse 
soldaten pas op 1 jifll, verjaardag 
Tan de onafhankelijkheid van 
Kongo, zonden in vrijheid gesteld 
worden. 

Zo goed wist hij h e t ! 
Wij hebben de Indruk dat het 

voorzitterschap van de C.V.P. be-
•mettelljk is. Na Theo Lefèvre, Van 
• e n Boeynants. Onbeholpenheid en 
Haters blijven troef. 

ZIJ EN WIJ 
In dit verband wensen we eraan 

te herinneren dat ten tijde van de 
onafhankelijkheid van Kongo, 
C.V.P.-volksvertegenwoordiger Fim-
mers als toerist aldaar rondtoexde. 
Toen de onlusten uitbraken en 
vliegtuigen vrouwen en kinderen 
bij prioriteit terugbrachten naar 
ons land, hebben kolonialen hem 
uit een vliegtuig moeten halen waar 
hij de plaats van kinderen innam. 

Vergelijken wij daarbij de hou
ding thans van onze twee vertegen
woordigers dan «let men het ver--
•chil in mentaMteit tussen C.V.P. 
en Volksunie. 

LANDBOUW: 
HET NIEUWE VRAAGSTUK 

Terwijl men vraagstukken oplost 
roept men er andere in het leven. 
Hieraan denken we telkens we iets 
lezen over de kordate houding van 

de boeren in Frankrijk, in het bl-
bonder In Bretanje. Hon wijze van 
betogen Is typisch en meesterlijk. 

En nochtans ligt de levensstan
daard van de Franse *oer nog een 
eind hoger dan die in België. 

Wij hopen maar dat de nieuwe 
encycliek van Johannes XXIII, dit
maal over de boeren, vlug zal ver
schijnen. Dan zouden we de C.V.P., 
partij waarvoor de grote meerder
heid van de boeren stemt maar voor 
wie zij niets doet, met de pauselijke 
encycliek in de hoek kunnen duwen 
en zou de C.V.P. het niet zo gemak
kelijk meer hebben de boeren, haar 
kiezers, verder uit te zuigen. 

De Franse boeren zijn een voor
beeld voor de onze. Maar ja daar Is 
er geen C.V.P. en geen Boerenbond 
om de boeren te misleiden en te be
dotten tot ce v«n ^ e n d e hun be
drijf moeten verlaten. Daar tasten 
de landbouworganisaties toe en 
dwingen ze hun recht af ! 
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OVERWINNINGMANIFESTATIE ANTWERPEN, 2-7 

OPROEP VAN HET INRICHTEND KOMITEE 
Vlaamse vrienden, 

Voor de negende achtereenvolgende keer leiden wij de or-
fanisatie van de traditioneel geworden volksvergadering de 
voormiddag van het zangfeest, waarvan zeven maal in opdracht 
van het hoofdbestuur van de Volksunie. 

Maar nooit hebben wij deze georganiseerd in de buiten-
rewone atmosfeer van geestdrift, zoals deze heerst sinds onze 
grote verkiezingsoverwinning van 26 maart en de prachtige 
daad van solidariteit gesteld door onze volksvertegenwoordiger 
Daniel de Coninck en Dr Herman Le Compte, ten voordele 
van onze gevangen Vlaamse soldaten in Kongo. 

De manifestatie van zondag e.k. te 10 uur 30 in feestzaal 
Majestic te Antwerpen, wordt de meest Indrukwekkende en de 
meest entoesiaste bijeenkomst van het Vlaams-Nationalisme 
sinds het einde van de oorlog. Het wordt een massale uiting van 
vertrouwen in onze verkozenen voor Kamer, Senaat en Provin-
ele; van bewondering voor de durvende en geslaagde interventie 
•an Daniel de Coninck en Herman Le Compte; het wordt een 
manifestatie van oprechte erkentelijkheid ten opzichte van al
gemeen voorzitter Frans van der Eist en algemeen sekretaris 
WIm Jorissen; het wordt tenslotte een betoging van waardering 
•n genegenheid voor al onze propagandisten, die zich sinds ja
ren onbaatzuchtig Inspannen. 

Daarom roepen wij U op zondag massaal en geestdriftig 
deel te nemen aan de overwinningsmanifestatie, de optocht door 
Antwerpen en het Tirolerfeest, dat aanvangt onmiddellijk na 
het zangfeest. 

Namens het inrichtend komitee : 
Rudi Van der Paal, 

Voorzitter. 

' 
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Drs Wm JORISSEN, algemeen sêkr^etttris van de Volksunie. 
Namens de ganse paHij tal volksvertegenwoordiger dr. med. Richwd van Leempulten 

tot hem een oprecht dankwoord richten op de grote volksvergadering van zondag, 
M juli te lO.SO u. in feestzaal « Uajestie «, Cornotslraat~90, Antwerpen. 

XL z n o s n WBNIG VOOR VLMNDBIEH 
De voorlopige bevolfelngscijfen 

•oor België In I960 werdon mede
gedeeld door h«t NatioiuMl Bureau 
!rooT statistiek. 

We geven hierbij eetSt d« tabel 
• an de huidige bevolking per pro-
•Incle : 

Antwerpen : 1.429.761; 
Brabant : 1.973.729; 
Henegouwen : 1.264.414; 
Limburg : 571.655; 
Luik : 1.010.534; 
Luksemburg : 218.784; 
Namen : 371.489; 
Oost-Vlaanderen : 1.272.161; 
West-Vlaanderen : 1.065.627. 
Dat maakt voor de 4 Vlaamse pro

vincies 4.339.202 inwoners, voor de 
Waalse 2.865.221, voor Brabant 
1.973.729. In het geheel voor België 
9.178.154 Inwoners. 

In de Waalse provincies liggen 
Vlaamse gebieden zoals Overmaas, 
de streek van Landen en Edingen, 
In de Vlaamse provincies ligt het 
kanton Moeskroen met de helft 
Waalse inwoners. De cijfers zullen 
ongeveer tegen elkaar opwegen. 

In de Waalse provincies (vooral 
Luik) wonen ongeveer 100.000 
Duitstaligen. 

In Brabant vwMien ongeveer een 
gelijk aantal Vlamingen en frans-
taligen. 
WINST EN VERLIES 

De winst- en verliesrekening voor 
de onderscheidene provincies ziet 
«t als volgt uit : 

Brabant : -f 22.950; 
Antwerpen : -f- 13.320; 
Limburg : + 8.010; 
Oost-Vlaanderen : -f- 4.127; 
West-Vlaanderen : + 6-881; 
Henegouwen : — 7.474; 
Luik : — 77; 
Lnksemburg : + 618; 
Namen : + 975. 

Brabant wint 22.«60 inwoners blJ, 
de vier Vlaamse provincies 32.338, 
terwijl d t vier Waalse provincies 
er 5.948 verliezen. Voor België 
maakt dat een aanwinst van 49.330 
tawoners. Bi] het betrekkelijTi groot 
•erUes voor Henegouwen dient een 
versterkte tiltwljking naar Brussel 
opgemerkt. 

BN DE ZETELAANPASSING 

Wanneer we de zetelverdeling 
loepassen, een zetel per 40.000 in
woners zoals het tot nog toe wa« 
öen we dat er thans (9.178.154 : 
40.000 = ) 229 zetels dienen ver
deeld te worden, voor het ogenblik 
zijn er 212 of 17 tekort. Er is een 
overschot van 18.154 inwoners. 

Grijpt de volkstelling dit jaar nog 
plaats dan zou er nog een zetel bij
komen, wat 230 zetels zou uitma
ken. 

Per provincie zou dat maken, bij 
•en eerste drïing door 40.000 : 

Antwerpen 36 zetels ( + 3 ) ; Bra
bant 49 aetels (-|- 5) ; Henegouwen 
31 t»UAM <— 1); Llinbul« 14 M t ^ 

{-{- 8) ; Luik 25 zetels (-|- 1); Luk-
8embuTg 5 zetels (— 1); Namen 9 
zetels —; Oost-Vlaanderen 31 ze
tels (-f- 1); West-Vlaanderen 26 ze
tels (-}- 2). • 

Door de overschotten blijven er 
nog 4 netels te verdelen. Die gaan 
%iaar Oost-Vlaanderen (overschot 
32.161), Antwerpen (overschot 
29.761) west-Vlaanderen (overscTiot 
25.627), Henegouwen (overschot 
24.414). 

De zetelverhoging zou dus als 
volgt plaats vinden : 

Brabant : -f- 5; 
Antwerpen : + 4; 
West-Vlaanderen : ^ 8; 
Limburg : + 3; 
Oost-Vlaanderen : •\- Z', 
Luik : + 1. 

Luksemburg zou één zetel verlie
zen. Gaat men uit van de verwor
ven rechten dan zou West-Vlaande
ren een zetel minder krijgen (ge
ringste overschot na Henegouwen 
dat ook van het verworven recht zou 
genieten !). Bij ae 5 zetels winst 
vooT Brabant Is er alleszins één bij 
voor het arrondissement l-euven. 
Daar de bijzonderheden bij de cij
fers ontbreken kunnen we nog niet 
zien of er ook een tweede «JU bij
komen. 

Blijft het aantal zetels 212 zoals 
de regering Eyskens vooropzet d»n 
ZOU Wallonië een reeks zetels ver
liezen. .tj<,ji -> 

Dan suHen <w« «mtrWNfe 1 

MOETEN WIJ 

Waterloo opeisen 
(Vervolg van blz. 1) 

Het is vanzelfsprekend dat Renard 
zo niet zou durven spreken indien 
alle Vlaamsgezinden Vlaams-natio
nalisten waren. Hij rekent op de 
traditionele geest in de drie grotere 
partijen. Daar moeten de Vlaams
gezinden omwille van de partijvre-
de steeds toegeven aan de radikale-
re Walen en franstaligen. Zo Fay at 
die beweert dat faciliteiten in de 
randgemeenten onontkoombaar zijn. 
Zo Schildwacht die geen woord meer 
rept over zijn uitstekende slogan : 
geen cm= grond mag nog verloren. 
Beiden zijn gesneuveld voor de par
tij atmosfeer. Er is nog Ve^roTicn die 
dreigt met dossiers vol onweerleg
baar feitenmateriaal. Maar we 
hebben reeds lang feitenbundels dik 
genoeg om Veurne-Ambachters mee 
van het paard te slaan. Zodls altijd 
zal Jan Verroken echter -met zijn 
bundels feiten in handen buigen 
voor de partijtucht. Men denke aan 
het feitenmateriaal dat ze hadden 
voor de begroting van buitenlandse 
zaken ! Van hen valt weinig te ver
wachten. Tenzij de radikale Vlaamse 
partijstroming buiten de kleurpar-
tijen nog versterkt. Dan krijgen de 
Vlaamsgezinden in de kleurpartijen 
nog meer schrik van ons.-. En katten 
In het nauw maken lelijke spron
gen. Dan hebben ze meteen ook het 
argument om hun partijgenoten te 
overtuigen : de schrik vaor verder 
stemmenverlies. 

Daarom dat alleen een overrom
pelend Vlaams nationaal offensief 
redding zal brengen. Aan dat of
fensief dienen alle Vlaamsgezinden 
deel te nemen. Zij dienen zich los te 
rukken van de kleurpartijen om de 
toekomstmogelijkheden van ons 
volk te redden. 

Met de kleurpartijen worden zij 
gehangen. 

Met de Volksunie wordt de vos 
gevangen. 

WIM JORISSEN 

DRINGENDE OPROEP 
IN VERBAND MET 
VOLKSVERGADERING 
ZONDAG E.K. 

D« volksvergadering in taal Majestic 
zondag e.k. vangt STIPT te 10 uur SO 
aan. Onmiddellijk na de volksverga
dering wordt in de Carnotstraat de 
optocht gevormd, die door Antwer-

' pen trekt. Volksvergadering en üp-
i ' toeht werden dermate georganiseerd 

' dat iedereen TIJDIG hel Zangfeest 
I kan bijwonen. 

1 

• I 

MiKfSTËRS SLIEPEN 
(Vervolg vaxi blz. 1) 

Boeing ontroerde en de pater'; die 
met dalzelfde toestel terugkeciden 
de tranen in de ogen deed komen. 

Een misdadige regering heeft, om 
haar eigen pad schoon te vegen 
deze schone welkomshulde beUem-
peld aU een miiplaalste beloging. 
De mensen die daar op het terras 
van de « Finger » de Vlaamse Leeuw 
zongen {hierin bijgevallen door 
praktisch alle omstaanders) hebben 
vermeden dat onze jongens, in een 
xvare Noordpoolslemming huistoe 
zouden keren, als stoute rekruten 
die natuurlijk in de binnenkamers 
van de Brusselse bonzen voor stom
melingen worden uitgescholden om
dat zij hen zogezegd in een hache
lijke pozitie hebben geplaatst. Geen 
fanfare-geschetter dus en geen ko
ning ook die in andere gevallen op 
de meest onbenullige plechtigheden 
opgetrommeld wordt. Mets dan zure 
oprispingen van een regering die 
een hartelijk welkomsverloon van 
de Volksunie bestempelde als een 
misplaatste politieke betoging, die 
haar eigen nalatigheden tracht af te 
reageren via de machtige middelen 
van pers, radio en TV op onze partij, 
omdat wij wel daden hebben ge
steld, omdat twee kranige en moe
dige mannen van de Volksunie, 
ieder zelf vader van vijf kleine kin
deren, het aandurfden door naar 
Kongo te gaan, bij te dragen tot de 
vrijlating en de aandacht van de 
wereld te vestigen op de « Vergelen 
sektii' n. Al die smoelhelden van de 
regering en de C V.P. — die haar 
mandatarissen verbood deel te ne
men aan onze aktie — moeten zwij
gen. De Lefèvres, de Spaaks en de 
van den BoSynanlsen die niel eens 
de moed hebben om hun luie lij
ven om acht uur ml hun bed Ie 

1 slepen, om die achl sukkelaars le 
gaan verwelkomen (dat zij zelf naar 
Kongo zouden getrokken zijn, daar 
zullen we maar niet over spreken) 
moeten zwijgen dal ze barsten 
Zwijgen over een scltoonmenselijke 
aklie waarvoor wij niet beschikten 
over de miljoenenkredieten die dj 
wel hebben. Zij die nu vuur en vlam 
ipuwen op de Volksunie zijn het ge
weest die onze liefdadige bijdrage 
tot de vrijlating, willen afschilde
ren als een mis])laatsle stunt, daar 
waar wij door onderhandelingen 
met mandatarissen van de '.' V.P. 
(die door drukking van de partij
leiding niet durfden meegaan) in 
de eerste plaats de zaak builen ae 
enge politiek wilden houden en en
kel een menslievende aktie vilden 
ontketenen die hel misdadig zwij
gen rond de achl soldaten nioesl 
opheffen. Intussen verheugen wij 
ons over de vrijlating, op welke wij
ze zij ook mag zijn gebeurd, maar 
een ding staal vasl, de regering die 
mei zoveel omhaal verklaarde dal 
zij hel was die de invrijheidsstclUng 
bekomen heefl, mag zeker die pluim 
met op haar hoed steken. Dat heefl 
de persmededeling van Gizenga de 
dag na de aankomst van onze jon
gens, zeker overduidelijk bewezen. 

S.D.L. 
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Even zag het er naar uit alsof Kongo ongeveer dag op dag 
een jaar na de «dipenda» zijn evenwicht zou terugvinden. 
Grosso modo was de republiek in drie grote delen uiteenge-
scheurd : de centrale regering, door een voortvarende Moboeto* 
onder druk gezet en nauwelijks bijeen gehouden door de ta
nende figuur van Kasa-Voeboe,, tracht een schijn van gezag 
op te houden in wat haar nog rest van het grondgebied; in hel 
Oosten — waar te Stan de acht Vlaamse soldaten gevangen za
ten — regeert een Loemoembistisch bewind dat vergeefs op 
zoek is naar een figuur om de vermoorde premier te vervangen; 
in Katanga zwaait — bij de gratie der mljnmaatschappijen — 
het bewind Tsjombe verder de plak. Sinds maanden wordt doof 
deze drie regeringen een verbitterde strijd om de macht gevoerd. 
De laatste weken leek het echter, dat aan deze machtsstrijd een 
einde zou worden gesteld en dat een Kongolees parlement — 
zetelend te Leo — eindelijk een nieuwe regering zou kunnen 
verkiezen en zodoende terugkeren naar de wettelijkheid. 

De eerste toenaderingspogingen tussen de Loemoembisten 
en Leo gingen via de militairen : Moboetoe en Loendoela sloten 
een akkoord dat kort daarop wel weer werd verbroken, doch dat 
in ieder geval het gesprek had geopend. Inmiddels wist de cen
trale regering de hand te leggen op Tsjombe die — na op het 
randje af terechtgestaan te hebben wegens moord op Loemoemba 
^- vrijgelaten werd om publiekelijk zijn terugkeer tot de ware 
centrale schaapstal mee te delen. Nauwelijks terug te E'stad 
slikte hij echter zijn verklaringen in en zegde hij, verder te zul
len ijveren voor een onafhankelijk Katanga. 

De regering Gizenga had inmiddels reeds enkele parlements
leden naar Leo gestuurd om er de zitting van het parlement bij 
te wonen. Sinds een paar dagen echter is men in de Oostprovin
cie weer wat onhandelbaarder geworden en stelt men er eisen 
die wel eens het einde zouden kunnen betekenen van wat zopas 
nog een ernstige kans op herstel leek. 

Het streelt wellicht de kortzichtige eigenliefde van enkelen, 
vast te kunnen stellen dat Kongo in een jaar onafhankelijkheid 
een halve eeuw is achteruitgeboerd. Een jaar vol Kongolese gro
tesken heeft onszelf echter meer dan ooit de overtuiging bijge
bracht dat het Belgisch kolonisatiebeleid juist te kort geschoten 
is op het belangrijkste punt : het vormen van een echte inlandse 
elite. Met de beste wil van de wereld vinden we in de dwaas
heden van de door België gekweekte en geïnstalleerde pohtle-
kers geen enkele reden tot leedvermaak. De thans wel veel ge-
krltizeerde maar vroeger toch met het hoogste militair gezag 
in Kongo beklede generaal Janssens heeft met ongehoorde na
ïviteit in zijn onlangs gepubliceerde mémoires de kern van de 
zaak nog eens benaderd, waar hij met trots wees op het feit 
dat in zijn weermacht negen inlanders het reeds tot adjudant 
hadden gebracht! Ondanks de vaak heroïsche inspanningen 
van vele kolonialen en dank zij het beleid van het Koningsplein: 
een Kongo die een arena is geworden voor de clowneneriën van 
een stel door Brussel over het paard getilde hansworsten, met 
hier en daar een sukkelaar die van zijn vroegere bazen niet 
genoeg bagage meekreeg om thans tegen de stroom op te kunnen 
tornen. Het is werkelijk niet zo verbazend dat oud-kolonialen 
die de moed hadden om in die heksenketel te gaan Ijveren voor 
de vrijlating van acht Vlaamse jongens, een slechte pers krijgen 
bij diegenen die in het Kongolese debacle een grote verant
woordelijkheid dragen. 

Algerië, dat sinds de mislukking te Evian wat uit het nieuws 
geraakte, komt binnenkort weer volop in de schijnwerpers. In
tussen is er echter toch reeds wat klaarheid gekomen In de re
denen van de verdaging der besprekingen. Het blijkt dat de Al
gerijnen er helemaal niet zo onverzoenlijk waren als men te 
Parijs wel wil doen geloven. Het F.L.N. zou bereid geweest zijn, 
aan alle Algerijnse Fransen zonder uitzondering het recht van 
optie toe te kennen, bazissen aan Frankrijk af te staan en sterke 
ekonomische en kulturele bindingen te aanvaarden. Van Franse 
zijde echter is eens te meer geen duidelijke hjn getrokken. Het 
« zelfbeschikkingsrecht» van de Gaulle vertoont een kleurtje : 
het voorziet zelfs niet in een aanpassing van de Algerijnse ad
ministratie die het referendum — het zoveelste ! — zou moeten 
organizeren. Nog steeds speelt de Gaulle een dubbel spel : op de 
wereldtribune verklaart hij met veel omhaal dat hij de Alge
rijnen gaat geven wat. ze vragen, maar aan de konferentietafel 
blijft hij obstinaat ijveren voor een oplossing die een bespotting 
is van werkelijke onafhankelijkheid. Hij stelt zijn hoop in het 
rekken der onderhandelingen en in een eventueel konflikt bij 
de F.L.N.-lelding. De besprekingen die kortelings waarschijnlijk 
zullen hervat worden, zullen voor dit dubbel spel al wat minder 
ruimte laten. In ieder geval staat de kwestie opnieuw 
voor een beslissende wending. De Gaulle zal teslotte aan zijn 
woorden ook de enig-mogelijke reële Inhoud moeten geven. 
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La terre qui meurt 

DE TRAKTOREN-OORLOG 
D* opstandige boeraibewe(1nx te F r s a ^ 

rllk l» in meer dan één opzicht een b*^ 
langrijk verschljnseL Der(elijk« go«d^ 
georganizeerd* en geleide ultbantingea 
van het ongenoegen der landbouwers zlja 
eerder zeldzaam) slechti de bommenoor-
log in het Sleeswijk-Holstein der twintl. 
ger jaren kan een vergelijking met d« 
huidige beweging doorstaan. De Frana* 
boerenoorlog levert vervolgen» eeni t« meer 
bet overtuigend bewijs dat het gezag vaa 
het Gaullistisch bewind riechti opgehou
den wordt door de uiterst dunne draad 
van een vage Algerijnse politiek; alle r*-
ferendum* ten spijt breekt voOTtdorend 
de mlstevredenheld van brede bevolkbig»-
lagen door aan de oppervlakte. Het fett 
dat de opstandige beweging eerst wortel 
heeft geschoten In het door het eentralt 
serende Parijs veronachtzaamde Bretanje, 
richtte de aandacht op de nationaliteiten-
problemen waarvan het bestaan In Frank
rijk al te vaak geloochend wordt. 

Tenslotte — en dat is ook wel de eerste 
bedoeling van de boerenkrljgers — eist * • 
beweging de belangstelling op voor d« 
Franse landbouwpolitiek. De ziekte van de 
landbouw is geen tiplsch Frana verschijn
sel; het probleem vertoont een algemeea 
Europees aspekt en het loont dus zeker de 
moeite, er even bij stil te staan. Ook la 
dit geval — en méér dan ooit spijtig — 
geldt het gezegde : wanneer het in Frank
rijk regent, druppelt het bij ons. Dat de 
Vlaamse landbouw In de drop staat vergt 
wel geen verder betoog. 

Het landbouwprobleem In Frankrijk 
net als bij ons trouwens — vertoont een 
dubbel aspekt. In de eerste plaats Is een 
gebrekkig en nodeloos overladen distrlba-
tieslsteem er oorzaak van dat de boer 
voor aijln produkt >.leohts een aalmoeaf 
ontvangt, terwijl de verbruiker een mééc 
dan gepeperde prijs dient te betalen. Het 
ongenoegen der Bretoense boeren wordt 
o.m. gevoed door de vaststelling dat aaM-
appelen, die aan de producent 0,56 F wor
den betaald, In Parijs aan de. verbruiker 
worden verkocht — geschild en Ui pla»-
tlek verpakt — aan 10 F. Al te veel winst 
Is aan niet-produktleve handen blijven 
kleven, terwijl de landbouwer In Bretan
je gewerkt heeft voor het hongerloon dat 
ook de Vlaamse boer verdient. 

Het gebrekkig marktsisteem brengt ver
volgens mee dat in bepaalde sektoren er 
een schijnbaar produktle-overschot Is, te», 
wijl aan de vraag op de binnenlandse 
markt slechts ten dele wordt voldaan. 

Marktbeheersing en modernizering raa 
de distributie liggen dechts gedeeHeliJk 
binnen het machtsbereik van de land-
bouwersorganizaties die dan o<A terecht 
aan de regering verwijten, op dit punt 
t« kort te schieten. 

Om dit verwijt heeft de legering tich 
nooit erg druk gemaakt omdat het geuH 
werd door ouderwetse, min of meer folk
loristische en dus machteloze organlzatle*. 
De jonge Bretoense boeren hebben de r*-
ken thans efficiënter aangepakt : hun or-
ganizatles vertonen een modem slndikaal 
karakter en zoeken steun bij de machtige 
arbeidersorganizatles. Het mag wel eea 
unicum geheten worden dat te S t Nazalra 
s<'hter de landbouwtractoren drieduizend 
scheepbouwers opstapten om de boeren, 
eisen kracht bij te zetten. 

De ironie heeft gewild dat riechU eea 
beperkte arbeidersddegatie _ beperkt 
omwille van het gebrek aan arbeidskracht 
In de scheepsbouw — aan de manifestatie 
kon deelnemen. 

In de tweede plaats echter stelt de boe-
renbeweging wel degelijk het probleem vaa 
de zuivere produktie-overschotten. Een 
tijdlang heeft Parijs _ net als Brussel 
overigens — beweerd dat de Gemeenschap
pelijke Markt hiervoor de oploesing zon 
brengen. Maar sindsdien Is gebleken dat 
ta alle landen van de Markt overschotten 
zijn m bepaalde sektoren. 

Het aldus gestelde probleem kan slechts 
opgelost worden op wereldschaal. Het be
hoort inderdaad tot één der ergeriljksU 
schandalen der 20ste eeuw dat in enkele 
anden de overproduktie leidt tot moei-

lljkhed>.n, terwijl 3/4 van de wereldbevol
king chronisch ondervoed is. 

• ï^V 

Remi" Moet (Lier) werd hartelijk gevierd 
ter gelegenheid «an zijn zeventigste ver
jaardag, zowel door dt afdeling Lier van 
d» Volksunie alt door de Antwerpse 
Kontaktklub, waarvan hij lid l».. 

Toer dergelijke idannlng - o p . wereld-
•ohaal is men echter In 1961 kennelijk 
aof niet rijp. De hoog-geïndustrialiseerde 
staten bMJran er de voorkeur aan geven, 
• • a kwijnende landbouw met een gebrek-
klce sabaidUrlngBpolltlek lo ongeveer in 
het Ieren te hoaden; zulks laat hun toe 
•p de wereldmarkt hun Industriële pro. 
dnkten aan te bieden in ruil voor land-
boowoversohotten die aaa dmnplngprijzen 
worden gellkwldeerd. 

Hoe rensachtig en veel-omvattend het 
probleem ook la, toch ligt de oplossing et^ 
van WJ ledere Franse (of Vlaamse) boer 
zelf. Slechts wanneer de landbouwer er In 
slaagt, ilJn beroepsorganlzatie op werke
lijk moderne wijze alt te boawen en t« 
onttrekken aan de voogdij van de partij
politiek, zal hij bij zijn regering het no
dige gehoor vinden. 

De traktoren-oorlog lijkt ons een zeker 
teken dat een dergelijke ontwikkeling tot 
de praktische mogelijkheden behoort. 

P P het Ogenblik dat in België de stakingsgolf begon af te 
hebben, enkele dagen na Nieuwjaar 1961, werden aan de grens 
tussen Kongo en Roeanda-Oeroendl acht Belgische soldaten 
aangehouden door Loemoembistlsche militairen. Even kwamen 
M In het nieuws, maar onze grote staatslieden hadden In die 
dagen zoveel om het hoofd dat ze onmogelijk de tijd vonden, 
daarbij stil t« staan. Sindsdien is een regering gegaan en is 
een regering gekomen. De acht bleven waar ze waren. Af en toe 
herinnerde de één of andere joemallst aan hun bestaan en in 
de tragische dagen na de dood van Loemoemba scheen hun lot 
definitief bezegeld. Ze haden echter voor eenmaal geluk en een 
paar weken later slaagde een moedlg joemallst — Pierre Da-
Tlster van de c Pourquol-Pas T > erin, hen te bezoeken, t« zien 
en te spreken. Het bleek du* tot de mogelijkheden te behoren, 
kontakt te nemen met de autoriteiten te Stan en door te drin
gen t»t in de gevangenis. Pierre Davlster kreeg echter ge«n op
volgers : geen missie van het Belgische Rood Kruis, geen par
lementairen die — In betere dagen — zo vllug en lo graag de 
weg naar Kongo Insloegen. De acht te Stan zat^n en bieren 
zitten. Acht Vlamingen, zonen uit eenTOUdlgt gezinnen, zon
der politieke macht of invloed. 

Een feit is eerbiedwaardiger dan een Lord-Mayor i wUt 
even « De Volksunie > van het laatste halfjaar doorbladert^ 
•telt vast dat voortdurend en m«t nadruk gewezen werd op het 
lot der acht. 

Midden juni ging een beridif door d« pera dat insloeg nSa 
een bom : de volksrvertegenwoordlgers Deconlnck en Salntralnt 
zouden, samen met dr Lecompte, naar Kongo rertrenken om 
of wal de acht rrij te krijgen ofwel tenmburt* de aandacht van 
de wereldopinie op de vergeten gevangenen te vestigen. Vowr-
af had volksvertegenwoordiger Wouters op 14 juni in het Par
lement gevraagd, wat de regering reeds had gedaan om de vrij
lating te bekomen. Dhr Spaak beantwoordde de vraag ztlfd 
niet 

De eerste perskommentaren waren gunstig en hadden een 
objectieve toon die men vandaag vergeefs In de Franstalige rege
ringsgezinde - en oppositiepers zal zoeken. De « Gazet van Ant-
pen » schreef op 17 Juni dat men te Brussel hoopte dat dt 
volksvertegenwoordigers in hun opzet zouden «lagea Ze on
derstreepte dat de Kongo-reizigers een niet gering rlslko lie
pen en dat sucses hun dus In leder geval gegund werd. Het 
Antwerpse blad besloot : « Ere wie ere toekomt. Dat onze diplo
matie In dit geval schromeilljk tekort gekomen Is, zal niemand 
betwisten >. De « Gazet van Antwerpen » stipte nochtans aan 
dat men In politieke kringen niet kon begrijpen, hoe een C.V.P.-
volksvertegenwoordlger zich tot een V.U.-stunt wou lenen. 

Daarmee zaten we al volop In de politiek. Juist om deze 
politiek uit de hele zaak te weren en om geen enkele kans op 
succes onbenut te laten hadden de V.U.-mandatarissen er van 
gehouden, zich te laten vergezellen door Iemand van één der 
regeringspartijen, oud-koloniaaJ evenals zijzelf. Het vergt wel 
geen betoog dat vanaf dat ogenblik de nodige druk werd uit
geoefend en even later liet de heer Salntralnt vla de pers zijn 
medewerking aan het Initiatief logenstraffen. 

De Juiste bedoelingen van Mr. Deconlnck en Dr Lecompte, 
de geest waarin ze hun stoutmoedige onderneming hadden 
aangepakt, bleek duidelijk uit de verklaringen die ze aflegden 
op het ogenblik van hun vertrek te Zaventem. Ze legden er de 
nadruk op dat hun zending van louter privé-aard was ten bate 
van de acht famiUes. Ze deelden mee dat ze dragers waren van 
een verzoekschrift van de naastbestaanden der gevangenen. Ze 
verklaarden, met de heer Salntralnt in kontakt te willen bUJven. 

Vijf dagen later, nadat de V.U.-mandatarlssen te Leo kon
takt hadden opgenomen met de IT.N.O. en doorgereisd waren 
naar Stan, volgde dan de vrijlating. Sindsdien heeft de regering 
deze moedige en zuiver-menselijke onderneming In een moeras 
van politieke vuiligheid trachten te verdrinken. Er werd de 
V.ü. verweten, te handelen uit lage elektorale berekening. Het 
werd echter duidelijk waar de berekening school toen Van 
den Boeynants verklaarde dat een eventuele vrijlating de rege
ring zou ten goede komen, terwijl een verdere gevangenschap 
der acht aan de Volksunie zou te wijten zijn. 

Sindsdien Is de vraag naar de waarheid In deze zaak hon-
derddulzendmaal gesteld. Het antwoord Is eenvoudig : de rege
ring heeft, sinds ze vernam dat de V.U.-mandatarissen naar, 
Kongo zouden vertrekken, een Ijver aan de dag gelegd die haar 
In de maanden vooraf — althans In het openbaar — volkomen 
vreemd was. 

De waarheid is dat te Zaventem allen aanwezig waren die 
sinds maanden dag voor dag bekommerd waren om het lot der 
acht. De waarheid Is ook nog het volgende citaat uit een brie* 
van een familielid van één der acht : < We vinden het gewel
dig prachtig dat de Volksunie dit Initiatief heeft genomen >. 

29.S.61. 
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Zefrelfabriek Boterberg 
LEDEZUDE • LEDE 

AMeanvardalar t 

Engel & C" 
Eigen produktia 

Uitgebreid gamma 
Aan hui> geleverd 

Prospektus 
op verzoe!' 

TEL. (053) 225.60 

Voor laden 
• n abonnee» 

{~ Volksunie : 

20 •/. K O R T I N O 
^iHimtHwmiiiwiHiinwHtHmiMmiMwwiNWNUMiNmiwnir 

llmburg los van Vlaanderen 7 

\ 
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( 
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• Vraag bl | hel Inrichten 

• van uw woning raad bij 

K 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE [ 

U ASSENEDE 

• TEL. (09) 78 50 57 

« a 

. 
• 

: 
BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS ; 

• 
EXPERTISES : 

FISKALITEIT • 

ORGANISATIE ; 

BANKKREDIETEN \ 

K. V. i 
J. De Windestraat 38 j 
Dilbeek : 

• 

T. 21.14.58 j 
na IS u. l 

J 

In de uitgave van 28.5 < De Zon
dag > het zondagsblad van « Het 
Belang van Limburg » heeft Hubert 
l^eynen een eigenaardig hoofdarti
kel geschreven onder de titel « In
trovert of extrovert » (bedoeld i« 
extravert). 

Somber wordt de toekomst van 
Limburg in een federaal Vlaande
ren gezien. WIJ halen aan : 

« Zal Limburg nog niet meer ver
drongen worden in een unitair (sic) 
Vlaanderen, dat alles op de as Brus
sel - Mechelen - Antwerpen en In 
het stroomgebied van het historisch 
Graafschap Vlaanderen zal bij een-
trekken ? Nomen est omen : de 
naam alleen zegt reeds dat de 
« drie-zustersteden » de steunpila
ren van deze deelstaat zouden zijn? 
Nu reeds neemt de industrialisering 
van de Vlaamse gewesten, die we 
nochtans met beide handen toejui
chen, sterk het karakter aan van 
een industrialisering rond kust en 
zeehavens, met tarzij delating van 
de Kempense ruimte ». 

En verder : 

« Onze gewestelijke ekonomische 
toekomst schuilt in onze geografi
sche positie in het laaggebied txia-
sen Schelde en Rijn. Kijken we niet 
alleen naar Antwerpen en Brussel, 
doch ook naar Eindhoven, Maas
tricht, Aken en Luik, en zelfs naar 
Keulen en Dusseldorf. Zo werken 
we ons los uit onze glacis-posltle 
die steeds onze doem is geweest ». 

De heer Leynen besluit : 
« ...ekonomisch moeten we ver

groeien met West-Europa, en het 
innigst met onze naburige gewes
ten, of de mensen er Hoog-Hollands 
(sic!), Duits of Frans spreken. Dat 
lijkt ons het ideaal van de Lim
burgse jeugd te moeten zijn... » 

In vroegere artikels liet de heer 
Leynen zich uit tegen een Vlaam
se universiteit te Antwerpen. 

H -•» •» r 11 

Datkundiga raitauratla van oude baalden 

MAURfTS DE MARTELAERE 
Beeldhouwer - Houtsnijder 

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

• degailjkheld t 
• vertrouwen S 
2 • 
• dienstvaardigheid i 
' : 
• makelaarskantoor voor verzekeringen ; 
• en hypoteken • 

: : 
: herman van den berghe • 
! : 
• 200, groenstraat, aalst, tel. 053-270.78 ; 
S • 

alle verzekeringen • 
leningen • 
hypoteken • 

« ^ • ^ ^ • ^ • ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

llllllllll 

In het »RUBENSHOF« 
ANTWERPSESTEENWEG, St. NIKLAAS 

Stemming, gezelligheid, ook rust. 

Wie Gent bezoekt, 
Het stadhuls bewondert, 

loopt zeker even aan bij RIK, 

in café «RUBENSHOF» 
BORLUUTSTRAAT 13, GENT 

( 

( 
( 
( 
( 
( 
i 

Zijn nieuwe stellingen worden 
geleidelijk aan duidelijker. Hubert 
Leynen wil Limburg zoveel moge
lijk losmaken van Vlaanderen en 
antipatie tegen de overige Vlaamse 
provincies opwekken. 

Het waarom lijkt ons vrij duide
lijk uit zijn vorige en ook uit zijn 
jongste artikels. De ontwikkeling 
van de Intellektuële jeugd In Vlaan
deren naar het federalisme bevalt 
Leynen niet. Hij wil die beweging 
doen ophouden aan de grenzen van 
Limburg. Onze oostprovincie moet 
ten achter blijven. Het kontakt met 
Maastricht, Luik, Aken, Keulen en 
Dusseldorf is maar een foefje. 
Waarom daarnaast niet verder ge
keken naar Amsterdam, Berlijn, 
Parijs, Londen en New-York ? Daar 
hebben ze ook wat te vertellen ! 

Hubert Leynen heeft het elders 
In zijn artikel over de Vlaamse ro-
mantiekers. Beseft hij niet dat h i j 
zelf een gevaarlijke nieuwe roman-
tieker is ? Hij spreekt over Euro
pa en dat terwijl de Gaulle In 
Frankrijk aan het bewind Is. Ieder
een weet toch dat de staatsnatio-
natlonalist de Oaulle 100 % gekant 
Is tegen het Europees federalisme. 
En als één land niet wil, kunnen de 
andere het niet verplichten. Nu is 
Leynen zo « realist > dat hij op on
mogelijke steun rekent uit andere 
landen en ondertussen Limburg 
van Vlaanderen wil losmaken. 

Limburg maakt maar een kans 
in België als het solidair is met de 
andere Vlaamse provincies. Uit Ne
derland en Duitsland kan voorlo
pig geen hulp komen En dat uit 
Luik hulp zal komen gelooft Ley
nen toch niet ? 

In de grond is de heer Leynen 
bang. Bang dat de Limburgse jeugd 
ook Volksunie zal worden en de 
C.V.P. parlementairen ter verant
woording zal roepen. Zit Hubert 
Leynen niet in de beheerraad van 
een Limburgse mijn ? Zit Hubert 
Leynen niet In de Limburgse Eko
nomische Raad ? Heeft Hubert 
Leynen geen gezag in de C.V.P. se-
naatsgroep ? 

Welnu wat heeft Hubert Leynen 
en wat hebben de andere C V P . 
parlementairen uit Limburg (9 op 
de 11 voor de Kamer, 4 op de 5 voor 
de Senaat, 3 op de 3 voor de pro
vinciale senatoren) al gedaan voor 
industrie in hun provincie ? Dat 
men eens gaat kijken in Nederlands 
Limburg ! Daar ziet het er nogal 
anders u i t ! 

Zijn afleidingsmaneuver zaJ geen 
vat hebben op de ontwikkelde jon
ge Limburgers en zij zullen er voor 
zorgen dat hun niet Intellektuële 
gouwgenoten betere voorlichting 
krijgen dan die van een angstige 
heer Leynen. 

W.J. 

Zondag 2 juli te 14 uur 30 

24' VLAAMS HATIONAM 
ZANGFEEST 

van A.N.Z . 

Sportpaleis - Antwerpen 

HNANCIERINOEN 

HYPOTHEEK'ENINGEN 

GElDBaEGGINGEN 

Vlaamse onderneming 
zoekt 
degelijke medewerkers 

zich wandan t 

Kantoor blad 

onder lettert F.H.0. 

Onze merken s 
CERTINA, het eersterangs Zwitsers 

uurwerk. 
FILTRALUX, de ideale TV-brll. 
POLAROID, zonnebrillen. 
SCHATZ LECTRONIC, de klok met 

transistors. 
GERO, couverts In roestvrlj «taal. 

Ultra-modern werkhul» 
Un-.<«'-"KEN- EM OPTIEKZAAK 

SCHOOLDREEF 19, ^cNlUftüGGE 
Tel. (09)25.65.98 - Tram» 2-9-20 

W M M M W M 

WIE ANTWERPEN BEZOEKT 

EET IN DE 

«OUDEN LEEREN EMMER» 
(achter de kathedraal) 
BLAUWMOEZELSTRAAT 9 

1 

Voordeliga prijzen 
Volledige maalttid vanaf 30F 

Uitbater : L. Wouters 

îmiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiminiiHiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

1 Het abonnementsgeld voor ons 

1 blad tot het einde van het 

I jaar bedraagt van nu af aan g 

100 F. I 
liliiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilllil 

« « M M M M V k M M M M M M M M V t M M M » . 

Kampeerders, bezoekt da Vlaamse 

Kust. De nieuwe 

CAMPING V I K I N G 
te Middelkerke biedt U een prach
tig terrein met alle konfort .Voor 
alle inlichtingen : Duinweg 333. 

5 */o vermindering op vertoon 
der V.U.-lidkaart. 

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

F 

NIEUWBOUW 
AANKOOPHUIZEN 
OP ONROEREND 

GELD 
Vanaf 3,75 % 
ZONDER KOSTEN 

43 Stedenbouwstraat 
GANSHOREN BRUSSEL 
Vraag ons bezoek. 

Onze leus : U dienen 
Alles voor Camping 
Gereedschap voor a l l * tti*l«n 
Regenkledij 
Schoenen, botten 
Legerstok 

Honderden artikelen 

Steeds nieuwe aankomsten 

Wat U nergens vtndt, vindt U bIJ on». 

A M E R I C A N HOUSE 
VLASMARKT 16 

GEN1 

HOPLAND 81 

ANTWERP»! 

^iiiiii iiimiiiiiiimiiiiimiimiiMiiniiinnimimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iii"ii""ii»ti'»t"'"i'"''''" 

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

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

1 Kontant - Krediet | 
f ' OPEN ALLE DAGEN VAN 9 lOT 20 UÜK | 
i(MIMIIIIIIIIIHIHMiniMllltlllUimiUIUIIUMMM»MIUIlllUIHIIIUIIHUIIIMUUIIIiUMIIIIIMIIIIIIlllllllllllilimiinilUIIUIIIIIIItHlliililWinillll^ 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebrevetaerde bedakkinslagan 
(Brevet -k 529768) 

lllllll 
Ressortmatrassen 

met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet •*• 512767) 

^ WUIT 
SPECIAAii. 
BREVEfT 

.STAR: 
2 E L E 

Cewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 
lllllll 

Tel. 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN WE ZENDEN U HCT ADReS V A N DE DICHTST BUGCLEGEN VERKOPER. 

» •»»» •<—•—>•» • • • • 
••••••» J 
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VL NAT. VOIKSVERGADERING 

ANTWERPEN 
Bencht : de lezers van de V U die ver

langen op 11 juli over een leeuwenvlag 
Yoor hun gevel te beschikken kunnen de-
ce bestellen bij Gerard Bergers, Sint Jans-
Tllet, Antwerpen 

Volgende alg verg van stadaraad met 
wiJ k-besturen op woensdag 6 J-uli om 30 
uur stipt In het lokaal « Peter Benoit » 
Frankrijklei 8 Antwerpen In vervanging 
Tan Mter H Schiltz, die met verlof Is, zal 
•volksvertegenwoordiger H R Mattheys-
sens een overzicht geven van de politieke 
toestand Allen op post 

HERDENKING 
HERMAN VAN DEN REECK 
OP 9 JULI 1961 

Zoals in 1960 aal ook dit Jaar hulde 
worden gebracht aan de nagedachtenis 
van Herman Van den Reeck Deze hoog-
Btudent gaf in 1920 zijn leven bij het ver. 
dedigen van een leeuwenvaandel tijdens 
d» woelige Guldensporenviering te Ant
werpen 

Hoe kon het dan ook andere of bij zijn 
vorstelijke begrafenis werd deze marte
laar geëerd door gans ons volk Woordvoe
ders van ALLE politieke partijen en meer. 
dere andere organisaties huldigden Her
man Van den Reeck om zijn trouw en zijn 
sulver idealisme HIJ werd het slmbool van 
de eendracht rondom de leeuwenvaan 

Het programma van de herdenking op 
Bondag 9 Juli 1961 voorziet : 

Te Borgerhout : te 8 uur 30 een ziele-
mis In de Sint-Annakerk (Ooedendag-
•traat) met kanselrede en Vlaamse liede
ren 

Te Antwerpen : te 11 uur 30 een bezm-
mngsstonde rond het graf op de Schoon-
•elhofbegraafplaats met solozang, samen-
«ang, bloemenhulde en een toespraak door 
dhr A Sleds^ns, senator en burgemeester 
Tan Bwgerhout. 

Nadat wij vong Jaar het genoegen heb
ben gehad te luisteren naar de prachtige 
toespraak van Mtr Lode Oraeybeckx, bur. 
femeester van de stad waar Herman Veji 
den Reeck het hoogste offer bracht, zullen 
Wij dit Jaar dus het woord horen van de 
bin^emeester der gemeente waar Herman 
Van den Reeck werd geboren ec werd op
gevoed tot volwaardig heraut voor een ak-
tieve Vlaamse Beweging 

De personen of kringen die bloemen wil
len neerleggen of laten neerleggen op het 
graf, gelieven zulks mede te delen aan het 
«ekretartaat van het Herman Van den 
Reeck Komitee te Borgenhout, René Ca
re'sstraat 25 

ANTWERPEN LINKEROEVER 
BURCHT-ZWIJNDRECHT 

Vele leden en sunpatisanten waren 
maandag 11 samengekomen In de stem
mige bovenzaal « T U L » te An i werpen 
L O , om nader kennis te maken met één 
van onze nieuwe volksvertegenwoordigers 
de heer Relmond MATTHEYSSENS, die 
•prak over zijn eerste parlementaire be
vindingen en het programma « van de 
Vo'ksunie naar volkswelvaart » toelichtte 

BERCHEM 
Op initiatief van Dr Goemans en Piet 

Van Dooren, werd na herhaalde voorberei
dende vergaderingen, de reorganlzatie van 
de afdeling Berchem tot een goed einde 
gebracht Het definitief bestuur v d afde
ling bestaat thans uit de voorzitter Dr 
Goemans ondervoorzitter DE GROOT se-
kretaris. Piet Van Dooren en Penning
meester Van Beeck De afdeling weid in. 
gedeeld in wijken die elk onder hoede sta*t 
van een wijk voorzitter 

BROEGHËM 
Guldensporenviering 9 Juli 1961 te 

18 UU'- 30, zaal Rubens met de medewer
king van het Gemeentebestuur, het 8mte 
Lutgardiskoor uit Her«ithout (40 uitvoer
ders) onder leiding van J Bonné 

Staf Verrept - secretaris van het Jon-
gerenkomitee voor Zelfbestuur zal spre
ken over Federalisme — Zelfbestuur voor 
d" volledige ontplooimg van het Vlaamse 
volk op alle levensgebieden 

Hugo Pteters zorgt voor de bmdende 
teksten en declamatie 

Na tiet ernstige gedeelte VOLKSBAL 
Optreden van de c Musicomers » door 

toedoen van onze strijdgenoot Benoit 
Ceuppens 

ijeehiemlng In de onkosten 10 F 
Normale pnjzen voor dranken — Geen 

dienst 

BRUGGE 
8PORENFEEST 

Het Vlaams Aktlekomitee Groot-Brugge 
verwacht alle Vlamingen op het groot* 
8PORENFEEST dat op zondag 9 Juli, te 
15 uur. plaats heeft In de Robrecht van 
Vlaanderenlaan («teenweg op Gistel), S t 
Andnes 

Sprekers uit Noord-Nederland en Vlaan
deren 

Medewerking van voordrachtkunstenaar 
en verscheidene zangkoren, volksdans
groep, muziekkapel en andere Jeugdgroe
pen 

DENDERLEEUW 
Iedere maand stijgt ons ledental Ook 

onze lezersschaar breidt zich uit 
Het bestuur vergadert regelmatig om 

aktie en plannen uit te diepen 
Voor de « Blauwe Galm » zijn wij een 

doom in het oog 
In hun maandelijks blad schrijven en 

dichten ze er maar op los Hl zuivere pom-
piersstijl 

Eer we nog drie Jaar verder zijn zeJ 
hun blauwe walm van heden verergeren 
tot blauwe gal 

Intussen doen we rustig verder zcaider 
ons nog te storen aan die lasterpraatjes. 
We gunnen die blauwgeschelpten graag 
hun pleziertje. 

DEURNE 
Op 19 61961 hield afd Deume haar al

gemene vergadermg Dhr Storme voorzit
ter, besprak de ontwikkeling van de poli
tieke toestand sinds de verkiezingen 

Op deze vergadering werd er een omha
ling gedaan om personen, die financiële 
moeilijkheden hebben, toch een abo te 
kunnen bezorgen 

Deze omhaling bracht 376 F op. Perso
nen, die deze aktie wensen te steunen kun
nen zich wenden bij Dhr STORME Boe-
kenberglei, 134 te Deume 

HAMME 
Kantonale STRIJDVERGADERING. Op 

Baterdag 15 Juli a-s t« 20 uur in het lokaal 
t De Hertog van Lothanngen » 

Gastspreker volksvertegenwoordiger 
Dr. R Van Leemputtten 

Elkeen aanwezig 1 
V M O -kolporages (arr. DendermondeO, 

te Oudegeni op 9 juli, verzamelen te 9 uur 
30 aan de Kerk, te Hanime op 30 Juli, 
verzamelen te 9 uur aan het Sekretariaat 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Inschrijvingen en inlichtingen Paul 

Buggenhout, Ringstraat, 29, Hamme Ver. 
plicht verzekerden kunnen om de drie 
maand overkomen, vrij verzekerden elke 
n^aand 

KORTRIJK 
TAALFEESTEN 

Duizende Vlamingen zullen de Gulden-
spwrenherdenkmg in de Groenmgestede 
komen bijwonen Van talrijke fiere Vla-
mmgen, die hun Vlaams-Natlc«iaal-ziJn 
overal willen gewaardeerd zien werd ecb-
ter de opmerkmg gemaakt dat ziJ er wei
nig waarachtige Vlaamse geestdrift k<Hi-
den ontmoeten 

De Vlaams-nationalisten uit Zuid West 
Vlsianderen willen U echter dit j aa r een 
handje toesteken om ü de weg te wijzen 
doorheen de doolhof van vele fransdolle 
handelaars 

Alle Vlaams-nationalisten van Zuld-
West-Vlaanderen zullen ü vergasjten In 
een Vlaamse atmosfeer met aangepaste 
stemmmgsmu/iek Breng daarom een be
zoek aan het « Vlaams Huis » Groenlnge-
straat 19 Daar vindt ü Vlaamse gezellig
heid, biJ pot en spel Zowel Jong als oud 
Bullen hier him Vlaamse vreugde kunnen 
uiten. 

Tot ziens op 9 JiiU bij c ons 't huis ». 
N 3 Het « Vlaams Huis » is gelegen tus

sen" de Grote Markt en het Plein, dicht
bij de O L V - k e r k 

LEDE 
VLAAMSE KLUB 

Ter gelegenheid van 11 juli : 
VLAAMS VOLKhBAL 

t In het teken der oude vriendschap > 
Met het orkest Tony Sandler 
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Volksvertegenwoordiger D. Deconinck 
spreekt over: « Brussel, Vlaamse grond! » 

Vooraf : verrassingsprogramma ' 
Zaal • Reinaert — 8 juli te 20 uur 

MEGHELEN 
Alle leden en sunpatisanten worden har

telijk uitgenodigd op onze vergadering : 
woensdag 5 JuU, Beffershof 

« Werkverschsiffingsnood en -mogelijk
heden in Vlaanderen » zal het onderwerp 
zijn van ons maandelijks debat ingeleid 
door Ingenieur DEROO, voorzitter VU.-
Oost-Vlaanderen 

NIEUWPOORT 
Ingevolge de door het stadsbestuur ver

eiste hoge taksen voor gebruik van luid
sprekers bij het doorrijden van de stra
ten, werd onae kolportagetoclït van 24 
Juni zonder muziek gehouden en toch een 
prachtig resultaat bereikt : 80 bladen ver
kocht op minder dan twee uren tljds 

De overblijvende eksemplaren werden 
voor de kolportages te Aartrijke en Vlls-
segem afgehaald. 

NINOVE 
Op dinsdag 11 Juli om 19 uur 30 heeft 

te Nlnove m Zaal Nova, Burchtdam, de 
traditionele jaarlijkse Guldensporenher-
dcnklng plaats 

Willem De Meyer zingt voor de samen
zang en dr feestredenaar is A Van Hol-
derbeke 

STROMBEEK-BEVER 
GULDENSPORENHEKDENKING DTR 
RANDGEMEENTEN 

Op zaterdag 8 Juli nodigt Stionibeek. 
Bever waar de slag van de Wellington 
plaats had de Vlamingen uit OT) talrijk 
deel te nemen : s namiddags aan de 
JeugdmEmifestatie; 's avonds aan een 
groots tuinfeest ter herdenking van 11 Ji\ 
11 1302 dag waarop zonder enige twijfel 
verhmderd werd dat Frankrijk zijn gren
zen verlegde tot in Zeeuws-Vlaanderen 

TURNHOUT 
AUIOCAR VAN AiN Z. 

Vanuit Turnhout worden door het plaat
selijk bestuur autocais ingelegd die ver
trekken oni 13 uur van de markt te Turn
hout Prijs 35 F 

Men kan .nschnjven en alle mllchtin-
gen bekomen bij 

Het Gewesteluk Sekie 'ai iaat , Oude Beer-
scbaan 10 Turnhout f l 434 48 

P van Evck, Grimsledestraat 92 Turn . 
hout 

V T B , V A B Gi imstedestraat 57, 
Turnhout tel 418 79 

K Hertogs Kroonstmat 70 Turnhout 

WILRIJK 
Onder voorzitterschap van R Maitheys-

sens volksvei tegenwoordiger werd op 15 
Juni een eeiste ledenvergadering belegd. 
Volgend voorlopig bestuur kwam uit de 
bus : 

Voorzitter Cells G 
Penningmeester ' Reunis M. 
Sekretaxis • Van Hecken J 
Dit bestuur vergaderde voor het eerst op 

19 Juni Een werkplan werd opge-naakt 
om de propaganda in de gemeente zo doel
treffend mogelijk te voeren Eerste colpor-
tage V M O op 16 Juli 

Hierbij doen we een oproep tot alle sim-
patizanten, die daadwerkelijlk de Volks
unie willen helpen uitbouwen hun n a a m 
en adres kenbaar te maken aan het sekr»-
tar iaat • Heistraat, 288, Wilrijk 

70EKERTJ 
18 Jar. akademiestudent piopagandist 

oekt werk tijdens de vakantie om studie-
onkosten te dekken Schrijven naar Mon 
De Rijck, Gentse straat 22, Hennckhove 
OUTER 

Met wagen naar A^urenkust Vertrek 
heenreis donderdag 6 juli Duur • ongeveer 
3 weken 2 plaatsen beschikbaar 

Inlichtingen : drankhuis Graaf van Eg-
mont. 

Vlammg, gehuwd, 35 Jaar, zoekt werk 
Vertegenwoordiging - vertrouwenspost -
agentschap - volledige kennis van fotogra
fie - m bezit als cineast van 16 mm ci-
nétoestel 

Wat stelt U voor ? Schrijven Volksunie 

Gezocht flink meisje als dienster en 
kamermeid Pensioenhuis te Middelkerke 
Zeedijk 115 Tel 059-206 26 . 

Dringend Enige kennis Frans. 

AALST 
De autobus vertrekt te 9 uur 16 aan het 

lokaal « De Vriendschap » Alle wagens 
en autobusfeen dienen hier aan te sluiten 
om samen een grote karavaan te vormen 

ASSE 
AUTOKARS 

Vertrek T e m a t : 7 uur 48 (Markt) ; Asse 
8 uur (hoek Nieuwstraat); Mazenzele 8 uur 
15, Opwijk 8 uur 30 (Smgel); Merchtem 
9 uur (Varkensmarkt) Aansluiting blJ ka-
1 a vaan te Wolvertem 

BLANKENBERGE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

VU Blankenbergen richt een autocar-
reis m 

Vertrek te Wenduine (Tramhalte) te 
7 uur 30 Haltes te Bankenberge, Zeebrug-
ge. Heist, Duinbergen, Knokke. 

Prijs : 65 F 
Inschrijven bij : C. De Ooninck, Groen-

s t raa t 45, Blankenberge (na 18 uur) 
OBERBAYERN, de Smet de Naeyerlaan 

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

BRUGGE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie uit het Brugse op 2 Juli naar het 
VI Nat Znagfeest wenst te kaan, kan te
recht bij het A N Z - B n i g g e 

De prijs van de autocarreis bedraagt 
65 F Inschrijven biJ Luc Broes, Oude 
Burg, 14, Brugge (te! 338 33) 

Vertrek te Brugge op 't Zand (kant t 
Putje) te 8 uur stipt 

BRUSSEL 
ALTOKARAVAAN VANUIT BRUSSEL 

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

Inlicht'ngen en inschrijvingen • M Van-
damms, Lambiottestraat 133, Brussel 3, 
('el 33 13 30) 

Vertiek lond 21 uur In nabijheid van 
Palladium zodat de liefhebbers van he' 
Tirolerteest met de Antwerpse vrienden 
kunnen verbroederen van 19 tot 21 uur. 

ANTWERPEN 2 JULI 
KORTRIJK 
VL. NAT. VOLKSVERGADERING 
ANTWERPEN 2 JULI 

Vrienden uit Z W Vlaanderen, U ware 
op post 

Prijs 80 F onmiddellijk inschiijven bij 
Menen Rik Sohier, Pont Neufstraafr 21. 
Wevelgem Pol He-man Nieuwstraat, 84 

*e\ 415 84 
Lauwe Deconinck, Schoolstraat 
Bellegem Femand Dutholt, Nieuwstraat 
Kortrijk Stadskeldei Letestraat 2 
Beveren Leie Jules Desmedt, Pfiander-

straat 35 
en Vancraegnest Regine, Kortri jkstraat 
34 

BILRIIUIS « CORDIAL » 

Suikerrui 13 Antwerpen 

ritsfekende drank Verzorgde hedioning. 

LEUVEN 
Bussen vci trekken te 8 uur 45 ~tipt op 

de oude Markt 
Inschnjven op sekretariaat Gristal, 

Parijsstraat 12 Leuven Prijs 65 F Wie '-oe-
gangskaarten wenst, gelieve zulk^ te ver
melden en deze die wensen te bfia'en bij 
de inschrijving 

Wie met eigen wagen njdt, woidt ver
zocht in karavaan te volgen Vei/, 'meling 
op de oude markt vanaf 8 uur 30 

MEGHELEN 
Morgen 2 juli Vu zamelen voor net arr 

Mechelen op de Wollemarkt te M'Chelen 
om 9 uur 30 vooi gi oepsdeeLname aan de 
volksvergadenng en zelfbestuuroptocht te 
Antwerpen 

OOSTENDE 
Alle ledm woiden uitgenodigd \oor de 

grote VL NAT MANIFESTATIE op 2 JU-
11 a s Zo wel rooi- als m de namidc'ag 'aa t 
u spoedig inbchrijven op het gewes' sekr. 
L Van de Weghe Plantenst r , 75 OOS
TENDE 

Ten laatste vooi 1 juli 's avonds 
Prijs • 85 F per peisoon. 
Vertrek te 8 uur zeer stipt In de MJF 

PTETT5RSr A ^N nr 17 OOSTENDE 

WERF ABONNEMENTEN NU l QUOENAAfiDL. 

DENDERMONDE 
Biijft evennun ten achier om de volks 

vergadering met het huldebetoon aan Wim 
Jorissen bij te wonen Men schrijve in bij: 

Dr Van Boxelaar. Margote Wichelen 
Amedé de Mev Moerstraat Wet teren 
Pol Vandermarliere. Ros Beyaardstraat, 

11 Dendermonde 
Wiifried Lysens Alljert I straat. 1, Le* 

beke 
Gebroeders Buggenhout, Ringstraat, ^9, 

Hamme aan Durme. 

DENDERLEEUW 
Op zondag 2 juli autocan-eis naar het 

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

doip 
F*njs der reis slechts 50 F 
Laat U tijdig inschrijven bij de afge

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

Kaarten van 30 F (zitplaatsen) en pro 
g i a m m a s zijn op dit adres verkrijgbaar 

Wacht met want de belangslelUng is 
g'-OOt I 

DIKSMUIDE 
Diksmuide leist met DRIE grote en vol-

zette autocars naar het Vl Na' Zangfeest, 
mede een car door het « Jong Davids-
fonds » ingelegd 

Met de cars vertrekkend uit Oostende 
en Leijsele en de tientallen private wa
gens, komt het arrondissement Dlksmuide-
Veurne-Oostende, aan de spits voor het 
aantal deelnemers door de ver-afgelegen 
arrondissement geleverd 

EREMBODEGEM-GENTRUM 
Vertrek Antwerpen VI Nat Zangfeest 

2 JuU per autocar prijs 50 P (zonder toe-
gangskaart) Veitiek 8 uur 50 hoek Groen 
straat en Heuvel 9 uur Dorpsplein In ka
ravaan samen met autobussen afd. Den
derleeuw, Liedekerke, Welle Bijwonen 
Volksunievergadenng en optocht 's mor
gens Inschnjven bij de bestuursleden 

GENT'EEKLO 
Natuurlijk bUjft ook Gent-Beklo niet 

ten achter De autokaravanen en privé-
wagens vertrekken stipt te 8 uur 45 aan 
lokaal Roeland. Korte Kruisstraat 3, 
Gent Men kan daar inschrijven, alsmede 
bij Guido Dekeyser, Onderbergen 57, 
Gent Pnjs : 55 F. 

RGNSE 
ZANG (KI SI OP 2 JULI E.K. 

Om 8 uur 15 veitiekt op de markt te Ou
denaarde een bus komende uit W -'(^gem 
die om 10 uur te Antwerpen aankn-nt 

De prijs bedraagt 110 F heen en lerug, 
kaart van 30 F voor Zangfeest inbrgiepen. 

Men kan inschrijven bij Pol De Wilde -
Wortegem iel. 68014 ofwel aoor te 
storten op postrekening 5126 91 Wortegem. 

ROESELARE 
Inschrijvingen bij Toon Desimoelaere, 

Kalkenstraat. 28. Roeselare. 

SINT NIKLAAS-WAAS 
Inschrijven Jan Verniers, Prins Albert-

Etraat, 49 St Niklaas-Waas of bij Jol van 
Lierde, Zamanstraat 8 St Niklaas-Waas. 

TONGEREN 
Vertiek 8 uur Prijs 80 F voo af te 

betalen Inschrijven • Th <31ennci x, Sa-
kraments t iaa t Tongeien of bij Pol ömets 
Oogstlaan, 18. Tongeren 

TURNHOUT 
Veitrek op de gro.ie Markt te Turnhout 

t/- 9 uur 30 voormidcag 

Men kan inschrijven biJ : J06 van Biug-
gen, Oraatakker, 142. Turnhout of bij K 
Hertogs, Kroonstraat 70 TiuTXhoui 

VILVOORDE 

HASSELT 
ST. TRUIDEN 

Doktersgezm toet 4 kinderen vraagt 
knstelljk dienstmeisje voor huishoudelijk 
werk hulp van werkvrouw 

I > Anceaux, Van Opbergenstraat, 14, 
MAChelen (Brabant) Tel 5132 20 

In elk van de vier kantons van Hasselt-
St. Truiden '-oopt <^ 2 Juh ek . een bus 
naar Antwerpen Voor alle mlicntingen 
zich wenden tot Ingenieur C e m Oolemont 
Diestsesteenweg Nieuwerkerken Telefoon : 
(013). 

Vertrek uu Vilvoorde (Heldenplein) 
om 8 uur 45 Halte te Schaarbeek Tieds-
plem) om 9 uui 

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

WEST-VLAANDEREN 
AANDACHT! 

Alle leden en sympatisanten uit West-
Vlaander en die op 2 juli met ei^cn wa
gen naar het Zangfeest te An wei-pen 
rijden verxamelen voor de karavaan 

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

7 uur 45 (aansluiten bij Veu: ne i; 
— m leper <^ de markt om 7 uw 45; 
— m Brugge op de markt om 7 uur 48; 
— in Kortrijk op de markt om 8 uur 15, 
— in Roeselaie op de markt om 8 uur 16, 
— in Ingelmuns'ei , Oo=trobezekesfaat om 

8 uur 30 

Oostende Veume. Dlfcsmmde en leper 
njden naar trefpunt Roeselare. 

Brugge en Kortnik naar trefpunt In-
gelmtmster 

Aan allen die hun medewerking willen 
verlenen voor de uitbouw van deze kara
vaan : meldt U bij Remi Vanwon erghem, 
Tielt^straat 19 <3ostrozebrit« TVl Oost-
rozebeke 68 468 
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ZIEKENVERVOER DAG EN NACHT 
Tel. 58.414 

Georges VANROOSE, Veldstraat 8 (Bakkerij) KOEKELARE 
Leon PORTIER, Kolaerdstraat 80, GISTEL 

V t M W m * * * * * * ! 

VOORSPELLING 
Even voor de verkiezingen voorspelde 

mij iemand, die het weten moest : Paal 
zal nooit meer minister van de midden
stand worden. 

Toen ik liem verwonderd aankeek, leg
de hl] mi] utt da t deze verdediger van 
de middenstand enkele ti]d voordien ver
meld stond als beheerder van de Sarma ! 

Nu is het mogelijk dat mijn vriend ge. 
UJk heeft, maar toch wil ik hem herinne
ren aan een zekere senator Mullie, zete
lend in de beheerraad van een stikstof-
bedrijf en in deze van de Boerenbond. De 
Volksunie haalde bewijzen aan dat de 
kunstmeststoffen o.a. van da t stlkstofbe-
drijf 20 % goedkoper waren in het buiten
land dan voor onze eigen boeren. Hebben 
onze boeren toen Mullie uit hun Boeren
bond gewalst ? " • 

Neen, want er zijn mensen, die zoda
nig in de partijen geroest zitten dat ze zich 
door die partl] onder het achterste laten 
schoppen eu' tii^^d deemoed « dank u 
zeezeke » zeggen. 

De middenstanders en kleine ambacht-
lieden warden in dit land geleidelijk aan 
gewurgd, maar velen blijven zweren bl] 
hun parti j , omdat hun betovergrootvader 
ook gezworen heeft bl] die parti j . 

H.J. - Tumhooit. 

WANNEER EENS NAAR 
LIMBURG ? 

Eens per Jaar gaan we naar Antwerpen 
•voor de volksvergadering; eens per jaar 
naa r Gent voor het Kongres; eens naar 
West-Vlaanderen voor de IJzerbedevaart 
en de vergadering In Esen en eens naar 
Brabant voor de Landdag. Zouden wij ook 
niet eens per Jaar b.v. in september naar 
ons Limbiurg kunnen trekken om er bij 
een Volksunlerallye te rijden of voor een 
bezoek aan het prachtige openluchtmu-
zeum van Bokrljk met daar ergens een 
grote vergadering? J.T. - Schaarbeek. 

GRiPEKOVEN 
Mijne Heren, 

Ziehier een schrijven gericht aan 
Vlaamse bladen over een geval dat zldi 
voordeed in Uw magazijn, met bede dit te 
publiceren. 

Vrijdag 2 Juni liep ik aan in de Drogerij 
GRIPEKOVEN en bestelde In 't Neder
lands aan een- van de verkoopsters een be
paald artikel. Deze verkoopster beweerd» 
me niet te begrijpen en als gevolg vroeg 
ze de bestelling te doen in 't Frans. 

Ik voldeed aan haar verzoek doch deed 
haar opmerken dat zlJ de taal diende f 
spreken van de klant, waarop zij een hou
ding aannam alsof Ik haa r onrecht had 
gedaan 

Niet akkoord zijnde met dergelijke ma
nier van handelen, heb Ik de firma opge
beld. De eerste persoon die he t apparaat 
opnam scheen Nederlands onkundig te 
zijn, de volgende sprak het Brussels dia
lect. Toen ik deze persoon over m'n geval 
sprak, scheen deae ult«rst verbaasd dat 
ik de verkoopster had toegesproken In 't 
Nederlands daar hij vroeg of Ik geen 
Frans sprak. Immers, zo zegde hij ver
staat en p r e e k t toch ledereen In Brussel 
Frans. Op m'n vraag of het de verkoop
sters zijn die de taal van de klanten die
nen te spreken, ofwel dat het soms bij 
de firma GRIPEKOVEN andersom is ant
woordde hij (Meneer als ge niet kontent 
zijt schrijf dan aan de directie dat ze 
vendeu.ses engageren die vloms kunnen 
spreken !l 

Dit doet mij veronderstellen dat Vlaam
se klanten niet gewild zijn bij de Firma 
GRIPEKOVEN. Er zal daar voor de toe
komst goede nota van genomen worden. 
De Vlaamse vrienden te Brussel alsook 
deze die. te Brussel werkzaam zijn zullen 
hierover ingelicht worden. 

A.C. - Herent. 

DEINZE 
SOC. DIENSTBET. DEINZE-NAZARETH 

Heeft plaats ten huize van H. Verheg-
ghen, Guldo Gezellelaan 101 Deinze, in 
plaats van 106 zoals in het blad van za
terdag gemeld. 
ZITDAGEN LUDO SELS 

DUFFEL : ledere donderdag 16-17 uur 
bij Van Loven Kerkstraat . 

BRUSSEL : Petit Café Boterstraat 19. 
ledere 2de en 4de vrijdag van 11 tot 12 
uur. 

LEUVEN : Café Justitiepaleis Vaart
straat , ledere 2de en 4de vrijdag van 14 
tot 15 uur 

KONINGSHOOIKT : Cafe Van den 
Wyngaert Dorp. ledere 1ste en 3de don
derdag van 13 uur 30 tot 14 uur 30. 

LEUVEN : Café Cristal. Elke dinsdag 
van 8 tot 10 uur. Elke zondag van 11 uur 
30 tot 12 uur 30. 

MECHELEN : Elke eerste vi'ijdag van 
de maand van 19 tot 20 uur. Wun Jorissen, 
Café Beffershof, Befferstraat. Elke eer
ste maandag van de maand van 19 tot 20 
uur. 

Raymond Mattheyssens, Café Beffers
hof, Befferstraat. Elke dag Ir. Oskar Re-
na rd op zijn adres. Hovenierstraat, 24, Me-
ohelen. 

GEBOORTEN 

KR5SP/g66L 
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De familie van onze V.M.O.-voorman 
K. van Damme - Gryson is een kindje r i j 
ker. Sabine werd geboren op 22 Juni. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 
Bij onze vrienden Dr Herman en Mevr. 

Vera Matheussen-Kerkstoel te Balen-Neet 
wei-d een meisje geboren dat Lieveke werd 
gekerstend. Oprechte gelukwensen. 

Wij willen hier voor onze lezers, aan d* 
hand van wat er in de per» verscheen, een 
chronologisch overzicht geven van h«t 
loop van deze operatie tot vrljmaldng v»n 
onze a c h t Vlaamse jongen» te Stanleystad. 

10 JUNI 61. On» weekblad « De Volk»-
nnie » begint onder de t l t d « Acht Vlaam
se soldaten door ons niet vergeten » zijn 
operatie Munganga Mandefo. Het doe*? 
De aandacht van de publieke opinie ves
tigen op het lot van de « vergeten sektle » 
en de regering het vnnr aam de schene* 
leggen om een spoedige vrijlating te be
werkstelligen. 

14 JUNI 61. Bij de bespreking van de 
begroting van Buitenlandse Zaken stelt 
onze volksvertegenwoordiger Dr. Leo Wou
ters, als enige, aan de h. Spaak de vraag: 
« Heeft de regering alles gedaan voor de 
vrijlating van de acht Vlaamse soldatin 
in Stanleystad ? De pers meldt de naken
de vrijlating van Tsjombe, mede ingevol
ge Belgische druk. Wordt voor de gevan
gen Vlaamse jongen» evenvee! gedaan 7 » 
Spaak deed niet eens de moeite om te ant
woorden.,. 

16 JUNI 61. « Le Soir » maakt in zijn 
avondcditie gewag van geruchten al» zou
den Mr. Daniël De Coninck en de h. Sain-
traint naar Kongo vertrekken om voor de 
vrijlating der acht Vlamingen te ijveren. 

17 JUNI 61. " De Gazet » brengt op zijn 
eerste bladzijde het nieuws dat twee ka
merleden naar Kongo zullen vertrekken. 
In de loop van de dag verspreidt het 
nieuws zich in binnen- en buitenland. « De 
Gazet » gaf als kommentaar : 

In regeringskringen weigert men dit be
richt te bevestigen en beperkt men er zich 
toe, ietwat Jaloers, de vraag te stellen o* 
die geste, hoe sympatlek ook op het eer
ste zicht, geen verkeerde gevolgen z»i 
hebben. 

In C.V.P.-krlngen vindt men het ble-
zonder bevreemdend, dat een CV.P.-kamer-
lid zich zou lenen tot steun aan een Volks
unie-initiatief. Doch desondanks hoopt 
men te Brussel, dat het opzet van de 
twee kamerleden zal slagen. Het la hun 
gegund, en het is vooral de acht Vlamln. 
gen in Stanleystad gegund, dat eindelijk 
Iemand de indruk geelt, zich persoonlijk 
te willen inzetten voor hun bevrijding. 
Ere wie ere toekomt. Dat onze diplomatie 
in dit geval schromelijk tekort gekomen 
is, zal niemand betwisten. 

20 JUNI 61. Volksvertegenwoordiger Da
niël De Coninck en Dr. Le Compte ver
trokken naar Kongo. De h Saintraint had 
zich teruggetrokken. 

21 JUNI 61. De ganse pers brengt het 
bericht van het vertrek, zonder of met 
zeer schuchtere sympathie (het zijn im. 
mers V.U.-mensen). 

Wij citeren uit « Het Volk » : 
Op onze vraag of er geen vrees bestond 

dat hun actie nadelig zou uitvallen voor 
de acht Vlaamse jongens, die reeds sedert 
13 Januari jl. gevangen gehouden worden, 
antwoordde de h. De Coninck, die even
eens een oud-kolonlaal is : « Het kan 
voor hen in geen geval nadelig zijn. Zo 
we geen positief resultaat bereiken — In 
ons geval hun vrijlating — zullen we door 
onze zending toch de aandacht van de 
wereldopinie gevestigd hebben op het feit 
dat deze acht jongens zonder de minste 
zin verder gevangen gehouden worden ». 

22 JUNI 61. C.V.P.-voorzitter Van den 
Boeynants verklaart tijdens een vergade
ring te Verviers i.v.m. met he t vertrek ven 
onze mandatarissen t 

Hun vertrek had plaats op het ogenblik 
dat in politieke kringen, iedereen wist dat 
de onderhandelingen (over de vrijlating 
der acht gevangenen) op het punt waren 
te slagen naar aanleiding van de onafhan-
kelijkheidsverjaardag (1 Jnli n.Vd.r.) 

23 JUNI 61. Het fanatiek anti-Vlaam» 
weekblad « Pourquoi-Pas ? » besteedt zijn 
« Petit pain du jeudl » aan een venijnige 
aanval op het V.U.-initia,tief. « De Linie » 
daarentegen ziet de zaken als volgt : 

In officiële kringen, zoals het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, is men over dat 
imtlatief niet opgetogen. Slagen de koe
ne oud-kolonlalen tamelijk vlug In hun op
zet, dan kan minister Spaak de pluim der 
vrijlating niet op zijn hoed steden waar 

hij reeda vast op rekende. Misschien la 
het daarom dat men in welingelichte krinr 
gen laat verstaan dat de reis der twee 
Volksunlemensen de lopende onderbanda. 
llngen kan in he t gedrang brengen op het 
ogenblik da t zij met een gunstig gevoHg 
zouden bekroond worden. 

24 JUNI 61. De 8 jongen» worden te 
Stanleystad vrijgelaten en aan de U.N.O. 
overgedragen (18 uur) . 

25 JUNI 61. Het blijde nieuw» raakt 
overal bekend. 

26 JUNI 61. De 8 jongen» komen gaaf 
en gezond aan te Zaventem (8 uur 45). Ze 
worden er verwelkomd door hun famflie 
(opgesloten), door de Volksunlemensen en 
de per». De regering stuurde haar kat. . . 
'I Avond» wa» ze echter reeds voldoende 
ontnuchterd om een hatelijk communiqué 
tegen de Volksunie de ether In te sturen. 

27 JUNI 61. Gan» de per» geeft uitge
breide reportage» over de aankomst van de 
soldaten te Zaventem. Vooral de Fran». 
talige per» i» razend op de Volksunie. 

Enkele persstemmen l 

HET VOLK 
WIE DEED HETT 

Wij zullen beginnen met eerlijk te zeff-
gen dat wij niet weten, ten minste op dtt 
ogenblik, aan wie de Invrijheidstelling te 
danken 1». Indien wij het eenmaal weten 
auUen wij het even eerlijk aan onze la
zers zeggen. 

En verder i 
Maar we geloven da t dankbare hulde 

dient gebracht aan al degenen die zlcJi 
voor het geval hebben Ingespannen, onge
acht of die tussenkomsten resultaat geha4 
hebben of niet, want, zelf» indien we ooit 
weten welke tussenkomst de beslissing tot 
lnvrijheld5telllng heeft doen loskomen, <taa 
zullen we nooit weten, toch In Juiste ma
te, hoe al die tussenkomsten een stemming 
en een atmosfeer hebben bepaald die mis
schien een beslissende tussenkomst mog»" 
lijk hebben gemaakt. 

HUWELIJKEN 
Op zaterdag 34 juni 11. huwden Gode

lieve Mestdagb en Dirk Malcorjpa. 
Onz t hartelijke gelukwensen. 

Wij melden onze lezers, het overlijden 
van Mijnlieer Marinus De Preter uit Ber-
chem bij Antwerpen, lid van de Volks
unie. 

De Volksunie biedt aan de familie haar 
innige christelijke deelneming aan. 

De Jonge V.U.-afdeling KONTICH werd 
zwaar getroffen door het afsterven van 
onze dierbare kameraad Lode Heremans, 
die op donderdag 22 Jiuil 61 bij het smar
telijk auto-ongeval te Meise-Wolvei-tem 
om het leven kwam. Wij bieden Mevrouw 
en Familie Heremans en de Jonge V.U.-
afdellng KONTICH, onze gevoelens van 
ware deelnraning aan. 

Te Gentbrugge overleed op 20 juni, j.L 
ds heer Remi De Rauw, geboren te Sinaal 
op 6 juni 1907. 

Aan de acbtbai'e familie onze oprechte 
deelneming. 

Brusselse firma met bestaand kliën-
feel vraagt voor het Brusselse en 
Wallonië 

2 flCtlGVG 

VERTEGENWOORDIGERS 
voor het regelmatig bezoeken van 
drukkerijen en/of pa|.'ierhandels 
en aanverwante bedrijven. 
Vlot verkoopbare artikelen die 
regelmatig bijbesteld vi^orden. 
Ruime (bij)verdienste voor hen die 
over doorzettingsvermogen beschik
ken. Ook op indirekte verkoop 
volledige provizie. 
Mogelijke verdienste par maand ; 
van 6 tot 12.000 F. 
Schrijven bureau blad onder 

HAVEBE. 

HET LAATSTE NIEUWS 
WERD ALLES GEDAAN ? 

Vader Marico Is er niet van overtuigd, 
dat men in het begin van regeringszi d* 
en in de UNO al het nodige heeft gedaa* 
om de Jongens te bevrijden. 

DE STANDAARD 
ONTEOEBING 

Dan zong men de Vlaamse Leeuw. Het 
deed wellicht te veel aan politieke propa^ 
ganda denken, die niet gepast was op dit 
ogenblik. Maar het Ued scheen de Jongens 
toch wel te ontroeren. En voor ons waa 
het een biezondere primeur : nog nooit 
hebben wij voordien Belgische soldaten 
weten ontvangen zonder Belgische vlag en 
met de Vlaamse Leeuw I De Pransspreken-
de Brusselaars en de hogere officieren, 
van wie de meesten Franstalig waren maar 
toch min of meer goed Nederlands spra
ken, vanden dat natutirlijk zeer erg. 

DE GAZET 
MAAR VLAMINGEN... 

Het is bekend da t onze jongen» op be
paalde ogenblikken erg verbitterd waren 
en zeer, zeer diep in de put der ontmoe
diging zaten. Zij achtten zich In de s t e r t 
gelaten. Zij vonden da t er niet genoeg 
voor hun vrijlating werd gewerkt. ZIJ 
badden niet alleen dat sombere gevort. 
Ook hier in Vlaanderen had men vaak ds 
Indruk, dat er niet genoeg voor de vrijla
ting van onze jongen» werd gedaan. Als 
er aan de hoger» en verantwoordelljlw 
instantie» iets werd gevraagd, bleven ds 
antwoorden toch zo vaag en algemeen da t 
men er onvermijdelijk werd door geérgerd. 
Vanwaar dat gebrek aan belangsteUing T 
vroeg men zich af. Omdat die jongen* 
maar Vlamingen zijn ? Zou men de zaak 
even kalmpjes hebben aangepakt als » 
Walen of Franstalige Brusselaar» waren» 

LA METROPOLE 
HET BEWUS 

Deze franskiljonse kran t gbig geweldig 
te keer tegen de Volskunie en haal t het 
bewijs aan dat De Coninck en Le Compte 
slechts operette-bevrijders waren. Dit be
wijs vinden ze in de verklaring van de 
moeder van een der soldaten : « Onder
vraagd maandagmorgen in het salon van 
de Sabena, verklaarde zij spontaan dat ze 
reeds stad» drie weken (sic!) wist dat 
haar zoon zou vrijgelaten worden maar 
dat hij haar gevraagd had er nog niets 
van te zeggen ! ». 

(Waarschijnlijk verstonden de reporters 
van La Métropole geen Nederiand» I 
n.v.d.r.). 

HET LAATSTE NIEUWS 
WAAR BLEEF DE REGERING ? 

Had men de acht soldaten, die zes maan
den lang te Stanleystad gevangen waren, 
ongezien in de nachteUjke duistemi» kun
nen laten terugkeren, dan zou men het 
wellicht gedaan hebben. 

Tot deze gevolgtrekking kwamen niet 
aUeen de ouders van deze Jongens maar 
ook de journalisten en de toeschouwers, 
die zich maandagmorgen naar Brussel-
Nationaal hadden begeven. 

En verder : 
De eerste toejuchingen, die hen te beurt 

vielen, mochten zelfs niet komen vanwege 
hun echtgenoten, ouders en verwanten 
want men had hen om onbegrijpelijke re-
denen opgesloten in een salon, van waai^ 
uit zij de landingsvloer niet eens konden 
ontwaren. 

Bewust of onbewust voegden de orde
diensten nog een paar vergissingen bij de 
officiële flaters. 

Geen wonder, dat de soldaten en hun 
ouders de betoging van enkele toeschou
wers, die met een Vlaamse vlag zwaaiden 
en onder een spandoek van de Volksunie 
de Vlaamse Leeuw zongen, evenals de aan
wezigheid van de senatoren en volksverte
genwoordiger» van deze partij , ghigen be
schouwen als de enige uiting van het of
ficieel onthaal . 

DE STANDAARD 
Hoorde uit de mond van de heren Rens 

«n Van Rey, vertegenwoordigers van 
Spaak : 

Spaak heeft de onderhandelingen doe» 
bespoedigen. Hij slaagde daarin. Zijn di
plomatieke ervaring heeft hem veel ge
holpen. 

(Sinds de aktie van de V.U, Spaak?. . . ) 
De Franstalige pers was veront

waardigd over de houding van de 
Volksunie uitgenomen... de familielede» 
van de acht jongens zelf ! En wij kunnen 
dat opmaken uit enkele anekdoten links 
en recht» in de per» verschenen. 

In DE STANDAARD (22-8-61) lezen 
wij ! 

Zoals men weet hebben de hh. De Co
ninck en Le Compte een verzoekschrift bij 
van de familie van de acht soldaten Zij 
wUlen dit aan de overheid van Stanley
stad overmaken. 

En t 
De twee afgevaardigden menen, dat ook 

als hun zending mislukt, de zaak van de 
gevangenen daardoor gediend Is. < WIJ 
zullen in elk geval de aandacht van d» 
wereldopinie op het geval hebben geves
tigd », zo zeggen zij. 

(Dit bewijst dat de familie» vertrouwe* 
hadden in het opzet, n.v.d.r.). 

Toen de familieleden opgesloten bleven 
In een zaaltje, vroegen ze aan onze volks-
vertegenwoordiger» voor hen tussenijeld» 
te komen opdat rij hun zonen zoudea 
kunnen lien bij de aankomst, 

HET LAATSTE NIEUWS (27-6-61) zag 
bet zo t 

Enkele onwennige voüksvertegenwoordi-
gers tpacbttea tevergeefs ds ordedlenstea 
ervan te overtuigen, dat wie lang gewacht 
heeft op de terugkeer van een zoon of een 
echtgenoot hen ook zeer graag uit het vlieg
tuig ziet stappen. Dit Is nog meer het ge-
Tal, omdat de naastbestaanden van de sol
daten al die tijd voor het leven van hun 
dierbaren hebben gevreesd. 

Niets mocht echter baten sn de verwan
ten bleven In het zaaltje... 

DE GENTENAAR (24-26 juni 61) inter
viewde de famiUe van Willy Guide en k«« 
stateert t 

Verleden week ontvingen de ouder» ds 
V.U.-vertgenwoordlgers; om de za tó me» 
hen te bespreken en sedertdien kregen BS 
weer een vleugje hoop en zien met nieuw 
Tertrouwen de onderneming tegemoet. 

Familieleden en Volksunievertegenwoor-
diger» traden samen op tegen al te opdrin
gerige franstallge reporter» bij de ontmee-
Ung tussen de jongen» en hun familie». 

DE GAZET (27-6-61) «telde In dit ver. 
band vast i 

Er vielen nog harde woorden tussen 1»r 
müleleden van de Belgische soldaten en 
afgevaardigden van de Volksunie enerzijds 
en d* fotografen en kineasten anderzijds. 

Tot slot enkele nuchtere vaststelllngeni 
1) Het opzet van de hele operatie is 

geslaagd n.L de aamdacht van de hele we-
reld vestigen op de toestand der onschut 
dige gevangenen en de regering dwingen 
aktiever op te treden. 

2) Het is toch eigenaardig dat tussen 
het begin van de spektakulaire operatie 
en het resultaat slechU enkele dagoi lig
gen. En voorheen zweeg ledereen over de 
K vergeten sektie ». 

3) Waarom was de regering bij de aan
komst der jongen» totaal afwezig. De mi
nisters zijn er anders toch graag bij al> 
« eindjes door te knippen vaUen. 

4) Een strijd tussen de Volksunie en de 
regering (met Spaak en tutti quanti) is 
een strijd tussen Goliath en Davld. WIJ 
laten echter, met gerust hart, de beoor
deling van onze daad over aan on» Vlaam-
»e volk. 

Ondertussen, jongens, hartelijk welkom 
thuis en goed heil verder. 

P.M-
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NR VAN DER ELST EIST REV0RDERIK6 
VAN VLAAMSE OFFICIEREN 

Mr. Van óei Eb t begon liJn tueseii-
komst met er zijn tevredenheid over te 
uiten dat sedert de jongste verkiezingen 
loveel kollega's belanastelling g«kreg«n 
hebben voor de Vlaamse problemen. Hij 
wenst niet te herhalen wat voorgaande 
sprekers reeds gezegd hebben, daarom zal 
hij zich beperken tot een konkreet, ak-
tneel probleem. Terloops eóhter dringt hij 
er op aan dat de minister alle twijfel zou 
wegnemen in verband met het lot van de 
Vlaamse kadettenschool te Lier. 

In de loop van deze maand nog moeten 
er bevorderingen plaats hebben in het ho-
fer kader van het leger. Voor het eerst 
komen een aanta! Vlaamse officieren, die 
Tijf jaar geleden geslaagd zijn in hun 
majoors-examen, thans in aanmerking om 
bevorderd te worden. Het is redelijk en 
noodzakelijk dat de minister van de ge
legenheid ten volle gebruik zou maken 
• m in geringe mate de bestaande wan
verhouding te verbeteren, door al deze 
Vlaamse officieren te bevorderen 

Spreiter herinnert er aan dat hij In 
1958 een uitvoerige en gedetailleerde 
klacht indiende bij de taaikommissie voor 
het leger, doch als officieel antwoord van 
de legerleiding de lakonieke mededeling 
ontving dat de taalwet in het leger niet 
kan nageleefd worden bij gebrek aan 
Vlaamse officieren. Vermits er op 1 ja
nuari 1958 slechts 7,9 % Nederlandstalige 
hogere officieren waren tegen 92,1 % 
Franstalige, was het onmogelijk de Ne
derlandstalige eenheden te laten bevelen 
door Nederlandstalige officieren. De le
gerleiding gaf zelf als haar besluit te ken
nen dat het onevenwicht langzaam ver
minderde, maar dat er nog veel jaren 
zouden verlopen vooraleer het cijfer van 
de Nederlandstalige hogere officieren zal 
beantwoorden aan de noodwendipheden 
van het Nf^erlandstalige kontingent ! 

Deze onduldbare toestand — die doet 
denken aan een koionialistisch regime — 
bestaat sedert lang en wordt sedert lang 
aangeklaagd. 

Mr. Van der Eb t citeert een rede van 
oud-minister De Boodt in 1950 gehouden 
hl de senaat ter gelegenheid van de be
spreking van de begroting en een plech
tige waarschuwing gericht tot de minis
ter van landsverdediging namens de 
Vlaamse C.V.P.-fraktie in de Kamer in 

1952... ook al bijna tien jaar geleden! 
Het bUjft bij waarschuwingen — in fei

te verandert er bitter weinig. 
Met Buitenlandse Zaken Is Landsverde

diging de sektor waar de toestanden van 
Vlaams standpunt uit onduldbaar en 
wraakroepend zijn. Omdat men niet kan 
blijven wachten op een «gz. « normale 
ontwikkelingsgang » wil men voor Butten-
landse Zaken uitzonderlijke maatregelen, 
ojn. benoemingen buiten kader. Dergelij
ke procedure is onmogelijk voor het le
ger : men kan om hogere officieren te 
benoemen geen beroep doen op personen 
bulten de rangen van het leger Dat te 
klaar. Maar nu heeft men de gelegien-
heid om een aantal Vlaamse officieren 
die normaal in aanmerking komen om 
bevorderd te worden, te bevorderen. Dit 
hangt af van de Minister, die niet ge
bonden is door het advies van de wapen-
komitees. In deze wapenkomitees kunnen 
wij als Vlamingen geen vertrouwen stel
len : zij zijn blijkbaar samengesteld nlt 
personen die Ijehoren tot een kaste die 
steeds de vervlaamsing van liet leger heeft 
tegengewerkt. 

Spreker citeert één statistiek om dit *e 
bewijzen : van de 1796 officieren van de 
Vlaamse taalrol die sinds 1932 werden be
noemd hebben 27 het gebracht tot kolo. 
nel, dit is 1,5 %; van de 3.441 officieren 
van de Franse taalrol die sinds 1932 wer
den benoemd zijn er 364 kolonel gewor
den, hetzij 10 % ! Dat maakt dat de 
Franstaligen in het leger zeven maal 
sneller bevorderd worden dan de Vlamin
gen. En dit niettegenstaande het nijpend 
gebrek aan Vlaamse hogere officieren. 

Mr. Van der Eist waarschuwt hen die 
moedwillig blijven tegen onaangename 
verrassingen : de jonge Vlaamse genera
ties die thans hun legerdienst moeten ver
vullen kunfien de bestaande wantoestan
den niet blijven dulden en ondergaan. 

Het is hoog tijd dat ingegrepen wordt. 
De gelegenheid wordt thans geboden om 
iets positiefs te doen ter verbetering van 
de toestand. Het zou onaanvaardtiaar zijn 
Indien de minister deze gelegenheid niet 
ten volle zou benutten. 

" HET UGER IS 
« < ^ ERFEIIIK BHAST ff 

P.S. — De minister van landsverdedi
ging heeft Mr. Van der Eist de verzeke
ring gegeven dat de kadettenschool t« 
Lier behouden blijft 

Breranje, 
Lapmiddelen en boerenbedrog • 

We vertelden vorige week over de boe
renopstand in Bretanje. Sedertdien is de 
Franse regeting alweer aan het beloven 
gegaan : men gaat nieuwe slachthuizen 
bouwen, de snelweg naar het Westen 
gaat verlengd worden, de spoorlijn Le 
Mans - Rennes gaat men eleUtrificiëren... 

Maar men heejt de landbouwers al zo
veel beloofd en Bretanje al zoveel bestolen. 

^ . L E E N G E W E L D L O O N T . 
Sommigen iti Bretanje schrikken er niet 

veor terug hun aktie reeds te vergelijken 
met die van het FLN in haar vroegste sta
dium. 

'Het is waar dat deze boerenbew&ging 
meer is dan ze zo maar schijnt; ze wordt 
gedragen door een dieper liggende re-
gtonalislische, ja nationalistische onder
stroom. Bretanje, met zijn eigen taal en 
kultuur, voelt zich een natie, on-Frans, 
verdrukt. Ook sociaal-ekoru>misch, want 
reeds sedert jaren heerst er werkloosheid, 
landvlucht en onderindustrializering. Des
tijds, opdat de Rance zou ingedamd wor
den, heeft men ook al moeten betogen. 

Als oplossing voor de werkloosheid be
vordert de regering nu... de arbeidersmo
biliteit. Heel oorspronkelijk is dat en wij 
vragen ons af, of ze dat niet ergens heeft 
afgekeken. 

Maar is het dan te verwonderen dat dit 
onde volk, dat deze Bretoenen a e h gaan 

inspireren aan de Algerijnse nationalis

ten ? 

Om de ontevredenheid helemaal op na
tionalistische banen te leiden, wil di 
Franse regering nu ook nog de stad Santes 
—die sterk verfranst is — administratief 
van Bretanje afscheiden. En zonder het 
foefje van een vervalste talentelling. 

U I T B R E I D I N G E N V E R D I E P I N G . 

Sedert een goede week worden de Bri-
toense landbouwers in hun opstandigheid 
nagevolgd door nagenoeg alle Franse boe
ren. Er blijft nochtans een belangrijk ver
schil bestaan : de nationalistische onder
toon. Dat de nationale beweging vat had 
op de Bretoense boeren, daarvan kregen 
wij hier het eerste bewijs ten tijde van 
de «Artisjokkenoorlog» van 1959-60. 
Toen immers adverteerden de Bretoenen, 
met dewelke de Vlaamse Beweging steeds 
sentimentele banden heeft onderhouden, 
in het Nederlands in de Frarxstalige kran
ten van de noordelijke departementen of 
te Zuid-Vlaanderen. 

Nu weer hoort men in vraaggesprekken 
met de boerenleiders hoe'n anti-Franse 
geestesgesteltenis schuilt achter al hun 
Machten over het eentralistisehe land
bouwbeleid. De mannen met de stroeve 
Keltische namen hebben met Frankrijk 
nog een eitfe te pellen. 

JacQues Deval was geeti genie en 
«TOVARITOH» is dan ook geen 
meesterwerk geworden, maar de 
manier waarop Walter van der 
Kamp vorige donderdag dit stuk 
voor de TV gebracht heeft, verdient 
een vermelding op de dagorde. 

Het kan lastig zijn om van be
paalde toneelstukken iets te maken, 
en weinig werken lenen zich zo 
maar tot een goede TV-voorstel-
ling. Dat alles echter belette don
derdagavond de NTS toch niet een 
voorstelling te prezenteren, die ons 
de zwakke plaatsen in de tekst ge
makkelijk liet vergeten. Tien op tien 
geven we nochtans niet, maar om
dat het foeilijk is nauwkeurig af te 
wegen in welke mate de zwakke 
tekst hiervan de oorzaak is, gaan 
we er niet nader op in. 

De uitzending leerde ons nog eens 
dat de mindere goden niet noodza
kelijk als totaal zonder belang hoe
ven te worden genegeerd. Wat door 
Shakespeare en Goethe werd on
dertekend is trouwens ook niet al
tijd zo heel belangrijk ! En al is 
«Tovaritch» dan geen meesterwerk, 
het stuk heeft kwaliteiten die niet 
hun lot met het gekende badwater 
verdienen te delen. Omdat wij geen 
teater-kritiek schrijven kunnen we 
er ons toe beperken één enkele 
lichtzijde van het werk op het voor
plan te halen : de geslaagde karak
tertekening van afgedankte prinsen, 
die maar niet willen begrijpen dat 
de verhoudingen blijvend zijn ver
anderd en hun vroegere milieu van 
de lijst werd geschrapt, een milieu 
trouwens dat er alleen in lukte te 
bestaan omdat het volk er niet in 
slaagde te denken ! 

— o O o — 

In februari van dit jaar vierde 
JEANNE DE COEN haar zestigjarig 
toneel jubileum. Ze werd dus in de 
bloemetjes gezet, iedereen voelde 
zich zo een beetje geroepen wierook 
voor haar te branden, en ook mocht 
ze een geschenk kiezen. Jeanne de 
Coen koos een TV-toestel! 

Dat TV-toestel koos ze in februari. 
Want als ze vooraf de stuntelige ma
nier had kunnen beleven waarop ze 
vorige week door Annie van ,Aver-
maet werd «ondervraagd», dan zou 
ze die kijkkast wel met heel wat 
minder entoeziasme bij haar thuis 
hebben gewild ! 

aldus R. Martheyssens in de KB me* 

Bij de begroting van Landsverdediging heeft Reiviond Mattheyisens h: 
woord gevoerd. Hij kantte zich tegen de overjAaoitsing van Vlaamse milit/y 
ren naar Wallonië, die zich daar met hun familie onwennig voelen, en, wier 
kinderen door transmutatieUassen zullen worden verfranst. Tekenend voor 
de gemoedstoestand van dde Viamingen haalde hij hiiv hnudmg aar tpn aan
zien van de voorgenomen transmuiatieklassen. 

M E U B f L M A K E R I ) 

Antverpïa 
Grote keus in 

Stijl- en Moderne Meubelen 
Matrassen - Tapijten - Keukens 
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Het gebeurt dat achter een te gro
te neus een hatelijk figuur over de 
wereld loopt, al kan niet worden 
beweerd dat elk gebrek naast leed 
ook bitterheid moet kweken. Een 
maüke hond hoeft niet noodzakelijk 
een kwaadaardig beest te zijn. 

Edmond Rostand bracht in 1898 
een figuur op het toneel die een en 
ander in deze zin moest bewijzen en 
Michael Gordon maakte daar vijftig 
jaar later een film van : « CYRANO 
DE BERGERAC». 

Film-recencenten beweren dat 
Gordon zich toch niet al te zeer 
heeft Ingespannen om een werk al 
te leveren, dat ook film-estetisch 
aan de eisen voldoet; hij zou er zich 
mee vergenoegd hebben «verfilmd 
toneel» te maken. Volledig onjuist 
is deze opmerking zeker niet, maar 
helemaal blanco is de winst-zijde 
van de eindrekening dan toch ook 
weer niet gebleven : men telt heel 
wat scènes waaronder elke cineast 
dadelijk zijn naam wil zien staan. 

Ver verheven echter boven deze 
discussie en mijlen verwijderd van 
elke kans op neerhalende kritiek 
staat het spel van José Ferrer als 
Mr. Cyrano, comte de Bergerac. Zijn 
schitterend spel is er in geslaagd de 
schepping van Rostand noch ko
misch noch treurig te laten worden. 
Hij heelt ons de figuur gespeeld 
zoals de schrijver ze ook heeft be
doeld : de tragiek van een gebrek
kige, die met degen en geest de we
reld belet te zien hoe Irwetsbaar zijn 
misvormde ziel in feite is, iemand 
die zichzelf voortdurend op de kor
rel neemt, omdat hij de spot en het 
medelijden van zijn omgeving ten 
allen prijs wil voor zijn. 

J.V.B. 

Op de vraag, die in een Frans minis
terieel schrijven werd gesteld, of zij ak
koord waren met het opnemen van hun 
kinderen in transmutatieklassen ant
woordde de Vlaamse sectie van de M.P. te 
Aarlen als een man : neen. Spreker be
klemtoonde : wlJ antwoorden met deze 
Vlamingen, neen. 

Wij aanvaarden geen t ransmutat ie klas
sen In Vlaanderen en geen In Wallonië, 
om dat in tegenstelling met het oogmerk 
van de wet deze klassen in Vlaanderen 
de verfransing In de hand werken i.p.v. 
de overgang naar de Vlaamse gemeen
schap te bevorderen, overgang die In Wal
lonië wel wordt bereikt. 

Hij, verklaarde zich voorstander van de 
reorganisatie, om bezuiningsredenen. mits 
daardoor het bestaan nan beide volkeren 
In deze Staat tot uiting komt Wel is het 
de taak van het leger de onafhankelijk
heid te verdedigen maar niet ten koste 
van een Vlaamse mtegritelt en volksbe
langen. Als eerste maatregel vroeg hij de 
terugroeping van al de Vlamingen uit 
Wallonië en van al de Walen uit Vlaan
deren tenzij voor een kort verblijf wegens 
bewezen militaire noodzaak, met de waar
borg - niet de beiotte - dat ook hioraan 
in de nabije toekomst een einde zal wor
den gemaakt. 

De minister heeft dooi- die overplaatsin
gen het moreel, en dus de gevechtswaar
de van die militairen verzwakt. Hij heeft 
zijn doel gemist dat er in bestaat het le
ger in stand te houden « in de be<?̂ r con
dities ». 

Vervolgens vroeg spreker de ei«cn van 
de Vossen zoals zij op hun jongste con
gres werden geformuleerd in te willigen. 
Hij kwam scherp op tegen de maatrege
len door vorige ministers getroffen, die 
neerkwamen op een extra-repressie len op
zichte van de oudstrijders 'Hij klo.g het 
ongehoorde feit aan dat tijdens de re
pressie de hoedanigheid van oMCistrijder 
als een bezwarende omstendjgtoeid gold. 
Hij. gaf als zijn menmg ta IcCHnen « dat 
het nu welletjes moest zijn ».- -

Verder beklóeg hij' er' wi\ dürar .dat' de 
taaicommissie volledig In gebreke blijft. 
Hij verzocht deze slaperige heren door ac
tieve mensen te vervangen. 

Hierna behandelde hij de me*is»lljke 
betrekkingen in het leger. 

In een tijd dat er zoveel te doen to 
over public relations, zo begon hij . is het 
teleurstellend vast te stellen dat de in
wendige betrekkingen in het leger erbar
melijk slecht zijn. Det leger en vooral 
het officierenkorps zijn in Vlaanderen im
populair. 

Het officierenkader bestaat hoofdzake
lijk uit Walen of franssprekenden die geen 
enkele binding hebben met het Vlaamse 
volk. Zij kennen zijn noden niet, zij delen 
zijn verwachtingen niet. Zij voelen zich 
niet een met dat volk. zij wanen er zich 
boven. 

Het Belgisch leger werd bij ^ j n oprich
t ing in 1831 erfelijk belast toen er op de 
2.700 officieren er niet eens 150 Belgen 
waren. En bij de generale-staf 4 Belgen 
op 24 Fransen. Zou er bij die 4 Belgen 
misschien een geografische Vlaming ge
weest zijn, een bewuste Vlaming was on
denkbaar. De geest to de legerleiding is In 
zover veranderd dat hij van Frans-natio
naal, Frans-Belgisch is geworden, maar 
on-Vlaams en anti-Vlaams is hij geble
ven. 

Deze geest heeft er schuld aan dat de 
Vlaam.se volksjongen zich in de kazerne 
van zijn eigen streek minder thui-s voelt 
dan de officier van over de territoriale 
en sociale taalgren.s. Het is deze geest die 
de gestudeerde volkse jongeman in Vlaan
deren afschrikt de officiersloonbp.an te 
kiezen. 

Na eraan herinnerd t« hebben dat wij, 
net als de minister, anti-militaTi=ten zijn, 
aanvaardt onze woordvoerder het leger 
als een noodzakelijk kwaad in de huidige 
Internationale konjimktuur. 

Onze militaire bijdrage moet echter be
rekend zijn op onze geringe middelen, en 
niet ingegeven door de Belgische kikvors
mentaliteit. Het leger mag ons volksleven 
niet hinderen en moet open staan tot de 
top voor al de Vlamingen die daartoe de 
vereiste bekwaamheden bezitten. Dat is 
maar mogelijk met eentalige Vlaamse di
visies en garnizoenen, met uitzondering 
voor Brussel. Dat is dan ook onze eis. Tót 
etaving hiervan leesi .spreker een passage 
uit een officierentijdschrift; waarm insge
lijks wordt opgekomen voor Vlaamse divi
sies : « Als zij (de eenheid van het Bel
gisch vaderland) slechts ten koste van 
zulke volksvreemde en tegennatuurlijke 
maatregelen kan in stand gehouden war
den, dan is het ten slotte beter ze op t« 
geven » 

I Wie In LCUVffl 
I 4k WERKKDCR nl«1 b«iorht, 
, wat In LEUVEN nl«f 

Oudt Markt 22 
I ' h mm» bI«rl(«Ww 

Algernon «gent voor Belgi» : 

A B T S 
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WIE DICHT MEE ? 
Verleden londag hebben we Vlaanderens koene kamperschaar ontmoet 

op de wegen tus.sen Kortrijk en Tnmhont , op de toekomstige E3. TOt alle 
monden klonk het stoere Vlaamse Bed, In alle ogen blonk de vonk der be-
lieling. En van deze massale bezieling krejen we een massale afglan.s op 
onze (schamele) redaktietafel. 

Oordeel «elf! De prijs gtag ditmaal naa r een voorbeeldig echtpeiioot 
die onvervaard de lenie « baas in eigen hnis » hanteerde, dhr P.V. te St. 
Niklaas : 

Wie op de E3 wil rijden 
cal voor rijn recht moeten strijden. 
Want het geld voor een *a«n 
gaat vooral naar de Haan. 
Zelfbestuur kan ons bevrijden ! 

Andere verdienstelijke E3-ers waren : 

— dhr T.V. te Oostende : « we hebben genoeg van dat lijden ». 

— dhr A.D.S. t e t enven : « we xnllen hem tijdig kastiiden >-. 

Inmiddels voert ons aller regering haar grote papieren veldslaf tegen de 
Votksnale. Ze beeft natnnrlljk Tolkomen gelijk. Want : 

Wie uit de bajes wil raken 
krijgt hulp van de Theo*» en Spaken. 
Daar hebben de Acht 
vijf maand op gewacht 

Zoals steeds een Heldeland voor 
derdag a J . p / a de redaktle aan 

de TOltreiffer. iTwendlngen T M T don-

ow dienstwUlire Emest . 
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SCHITTERENDE E-3 
BETOGING 

^ O P E R A T I E 

' MUNGAMGA 
MAHDEFO 

BRIEVEN ÓVER 
ONZE AKTIE 

De E3 - betoging van zondag j . I . is sch i t t e rend ge
slaagd. V.T.B. - V.A. B. m e t voorzit ter Jozef van Over-
s t r ae t en a a n h e t hoofd, die deze be tog ing waarbi j de on -
middellijlie aan leg van de snelweg Eindhoven - Antwer
pen - Rijsel werd gëeis t , i n r i ch t t e m a g fier gaan over dez* 

pres ta t ie . Naas t spreliers van de C.V.P. de B.S.P. en de 
Liberale pa r t i j heeft ook volksvertegenwoordiger Mr van 
éfi^ Ël^t^rtateétiS de 'Volksanfe h e t woord gevoerd s amen 
m e t ver tegenwoordigers van verse bi l lende ekonomische 
verbonden. Er was een eensgezindheid die verheugend 
w%s feif ^wlj^MAIè'h Vékèé 'Aog óp deze betoging t e rugkomen. 
P l a a t s on tb reek t ons ech te r in di t n u m m e r om er ui tvoe
ring: over t e schri jven. 

.^I0««IVI««MM»«»<>W**NM«««M«M i«MM*««*«P« 

D. DE CONINCK 
EN H. LECOMPTE 
VRIJDAGMORGEN 
AANGEKOMEN 
Na een voorbereiding van een m a a n d ver t rokken op dinsdag 20 j u n i 

Mr. Danië l Deconinck en dr. H e r m a n Le Compte n a a r S tan leys tad om er 
te proberen onze 8 Vlaamse soldaten te bevri jden. 

Reeds 6 dagen la te r k w a m e n deze 8 jonge m a n n e n op Meisbroek a a n . 
Vri jdag 30 j u n i te 9 uur 25 l andden op h u n beur t onze afgevaard igden 

Dr Le Compte en volksvertegenwoordiger D. Deconinck op h e t vliegveld v a n 
Z a v e n t e m n a verpl icht geweest te zijn een omweg te m a k e n over Brazza
ville, Dua la en Par i j s . Zij werden er verwelkomd door h u n echtgenote en 
k inderen evenals door de voorzit ter van de Volksunie Mr van der Eist e n 
h e t voltallige hoofdbestuur . 

Onze 2 afgevaardigden werden overal goed on tvangen , zowel in S t a n 
a l s in Leo en zowel door de leden van de verschil lende reger ingen als door 
de Uno-au to r i t e i t en en de verschil lende ambassadeurs . 

Een volledig re laas van h u n avon tu ren zal van af volgende week ver
schi jnen. 

Mr. Deconinck en dr Le Compte h e c h t e n e r a a n langs deze weg ieder
een te danken die bi jgedragen heeft to t h e t welslagen van h u n zending. 

Verklaring van onze afgevaardigden bij 
hun aankomst : 

Het bericht van onze komst in Kongo 
was ons vooruitgelopen in pers en radio. 
De minister-resident Delvaux kwam ons te 
5 uur op hetvliegveld afhalen en door alle 
diensten loodsen. Wij bleven bestendig in 
kontakt met de hoge autoriteiten. Onze 
komst heeft een koortsige aktiviteit ver
oorzaakt waarvan we later het detail zul
len weergeven. Op zeker ogenblik was er 
zelfs sprake van de acht soldaten naar 
New york over te brengen vergezeld van 
vooraanstaanden uit de Oost-provincie die 
ie aan •jen hoge Belgische afgevaardigde 
zouden uitleveren in het bijzijn van Dai; 
Hammcrskjóld sekretaris generaal van de 
UNO. Van Belgische zijde werd zelfs een 
onbeholpen poging tot uitkoperij op touw 
gezet. De dag zelf van ozne aankomst te 
Stanleystad werden de 8 Vlaamse jongens 
's ftTondt onder VNO-hoede geplaatst om 

de zondagmorgen in te schepen voor Leo 
van waaruit ze de zondagnacht werden 
doorgevlogen naar Brussel. Deze spoedige 
vrijlating is te danken aan,de vrees voor 
een internationaal schandaal ingevolge 
ons optreden. Te Stan zelf ontmoetten 
we geen moeilijkheden. We werden er zelf» 
ontvangen door de prezident van de pro
vinciale regering : Manzikala, hoewel men 
ons van overheidswege had laten weten 
dat men niet kon instaan voor onze vei
ligheid (Frans konsulaat). 

We danken nogmaals allen die hebben 
medegewerkt, de abbé Othon, ter plaatse, 
dhr Mitsonta van het burgelijk ÜNO-be-
stuur en alle andere overheden en private 
personen, die Iets hebben bijgedragen ea 
niet het minst degenen die onze reis ma
terieel mogelijk hebben gemaakt. 

Volksvertegenwoordiger Mr D. Deco
ninck. 

Dr Hemuui Le Compt«, 

Wij ontvingen een brief van een 
zuster, van een der acht waarait 
volgende treffende zinnen : 
Hulde aan onze pioniers, die zich 
Inzetten om de bevrijding t« beko
men van onze acht Vlaamse solda
ten, jongens uit onze Vtaamae gou
wen. 

Waar onze diplomatie vijf maand 
faalde, waar een Tsjombe meer 
waarde heeft dan acht Vlaamse jon-
grsns, durven onze kameraden de 
Coninck en Le Compte Iets onder
nemen dat waarde heeft voor het 
ganse Vlaamse volk. Laat ons hen 
het allerbeste wensen voor het wel
slagen van het prachtig initiatief dat 
zij nemen voor onze jongens die gin
der tussen vier muren de zware tol 
moeten betalen voor anderen. Het 
mogen geen Vlaamse gijzelaars blij
ven. Hopend op goede tijding van 
kameraden de Coninck en Le Comp. 
te dankt bun in naam van de acht 
Vlaamse families en Vlaamse mee
voelende mensen. 

Nota van de redaktie : wij makan 
de naam van de inzendster niet be
kend zolang haar broer niet afge
zwaaid ia om te voorkomen dat de 
jongens, eens opnieuw in dienst, 
zouden blootgesteld worden aan pla
gerijen of tuciitmaatregelen aller 
liande. 

Geachte Redaktie, 

Als huitenstaander kan tk nog een 
beetje nuchter oordelen over de be
tekenis van uw aktie voor de acht 
soldaten en hier dringen twee zaken 
zich op : 

Ofwel wist de Volksonie vooraf 
dat de acht zouden vrijkomen en zijn 
zij er opuit geweest een goedkope 
stunt uit te halen, maar in dat ge
val zou de Volksunie beter ingelicht 
geweest zijn dan de regering zelf 
hetgeen praktisch niet dankbaar is. 
Het bewijs dat de regering trouwens 
niets afwist van de vrijlating wordt 
geleverd door de uitspraak van van 
den Boeynants die 1 juli als datum 
vooropstelde terwijl de soldaten veel 
vroeger vrij gelaten werden. 

In het tweede geval wist de Volks
unie niet vooraf dat de soldaten zou
den vrijgekomen en dan kan hun ak
tie niet anders uitgelegd worden dan 
als een daad van hoogstaande men
selijkheid die bewijst dat niet alle 
politiekers over dezelfde kam mogen 
geschoren worden. Dan bewijst dit 
dat er in de Volksunie ook nog men
sen zitten die daadwerkelijk iets voor 
hun medemensen willen doen. 

V.G. - Brussel. 

Geachte Heer redakteur, 
Sinds het verschijnen Uwer arti-

keien-reeks t Operatie Munganga 
Mande f o » heeft U, niet alleen bij 
de kolonialen, maar ook bij vele an
deren, tot de traditionele partijen 
behorende Tnensen, een gevoelige 
psichologische kentering teweeg ge
bracht. Uw partij, en dit wens ik te 
beklemtonen, bewijst dat er ook nog 
menselijkheid en idealisTne aanicezig 
kan zijn, bij politieke figuren. Dat 
er niet alleen aan woordendienst ge
daan wordt, maar ook aan daden. Alt 
oud-koloniaal dank ik U ontroerd 
voor de aktie. 

.J.B. • Beringen. 

L K O M 
T H U I S \ 

De « officiële » verwelkoming. Een van onze 8 jongens in gesrpek met onze par. 
lemenfairen : Dr van Leemputten cn Dlependaele. (Rechts op de foto) en Mr vaa 
der Eist (links). ^ 

De bevolking van Beveren-Waas be
dankte met soortgelijk* borden onze t 
Kongo-reizigen. 

PERSNEDEDEIIN6 VAN 
VOLKSUNIE-HOOFDBESTUUR 

Het hoofdbestuur van de Volksunie antwoordde m e t volgen
de mededel ing op de aanva l len van de reger ing via Badio - T.V. 
en pers : 

Evenals de regering heeft het Hoofdbestuur der Volksunie op 
zaterdag 24 juni, langs A.F.P. en het U.N.0.-sekretariaat te New-
York om, de invrijheidstelling der acht Vlaamse soldaten te Stan
leystad vernomen. 

In tegenstelling met de leden der regering hebben de manda
tarissen der VolksurCie er aan gehouden, deze acht soldaten bij 
hun aankomst te Zaventem te gaan begroeten. 

Het Hoofdbestuur der Volksunie stelt vast dat sinds een paar 
dagen de regering een kampanje van ongekende hevigheid tegen 
de Vlaams-nationale partij voert. In het licht daarvan acht het 
Hoofdbestuur zich verplicht, enkele zaken recht te zetten. 

1. Volksvertegenwoordiger Mr. Deconinck en Plaatsvervan
gend volksvertegenwoordiger Dr. Herman Lecompte hebben hun 
bemoeiingen ten voordele van de acht Vlaamse soldaten een < mis
sie der menselijkheid » genoemd. Zij hebben vruchteloos gepro
beerd een mandataris van een der regeringspartijen, eveneens ond-
koloniaal, bij hun pogingen te betrekken om te vermijden dat het 
de aktie van één partij zou schijnen. 

2. Bij een rede in het parlement op 14 juni II. heeft volks
vertegenwoordiger Dr. Leo Wouters minister Spaak gevraagd 
wat er gebeurde voor de invrijheidstelling van ome acht Vlaamse 
jongens. Minister Spaak bleef het antwoord schuldig. 

3. Volksvertegenwoordiger D. De Coninck en plaatsvervan
gend volksvertegenwoordiger H. Lecompte verklaarden bij hun 
vertrek naar Stanleystad dat het in hun bedoeling lag, bij de 
U.N.O. te Leopoldstad tussenbeide te komen ten voordele der acht 
gevangenen en nadien te Stanleystad zelf bij de plaatselijke auto-
riteiten aan te dringen op de invrijheidstelling. Nadat zij te Leo
poldstad voeling hadden genomen met de vertegenwoordigers van 
de U.N.0. zijn ze — in tegenstelling met wat beweerd werd — 
doorgereisd naar Stanleystad. 

4. Volksvertegemcoordiger D. Deccninck en plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger H Lecompte verklaarden, de aandacht 
van de wereld te willen vestigen op het lot der acht. De aandacht 
waarmee de regering van deze verklaring heeft kennis genomen 
en de ijver waarmee ze sindsdien de openbare mening voorlicht 
wettigen de vaststelling dat de mandatarissen der Volksunre ten 
volle geslaagd zijn op dit punt. 

5. Volksvertegenwoordiger D. Deconinck en plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger H. Lecompte waren dragers van een ver
zoekschrift, hen overhandigd door de naastbestaanden der gevan
genen Vlaamse soldaten. Het Hoofdbestuur der Volksunie stelt 
vast, dat waar de regering beweert dat vanaf IS juni de invrij
heidstelling der acht als een vaststaand feit mocht beschouwd 
worden, ze het niet nodig heeft geoordeeld de voornaamste be
trokkenen, nl. de families der Vlaamse soldaten, daarvan (zij het 
vertrouwelijk) m kennis te stellen. 

6. Het Hoofdbestuur der Volksunie wenst echter te beklem-
tonen dat sinds de gevangenneming der acht tot op het ogenblik 
van het vertrek van volksvertegenwoordiger D. Deconinck en 
plaatsvervangend volksvertegenwoordiger B. Lecompte meer dan 
vijf maanden verstreken zijn. In de vijf dagen na hun vertrek 
heeft de regering — alleszins toch in het openbaar — meer blij
ken van belangstelling terzake gegeven dan in de maanden te-
tiuitn' ' ' ' " '^"" ~ 


