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REUSACHTIGE BIJVAL VOOR 
JAARLIJKSE VOLKSUNIE 
VERGADERING EN OPTOCHT 

^.irstens toe gevulde Majestlc-zaal. « Het Volk » en de » Ubre » lagren riechts enkele honderden 

(Van onze redaltfeur ter flantse) 

T) ;; een bakoven-tem-peratuur vond verleden zondag te Antuerpen onze giote 
•L' loUsvergadenng en onze optocht doorheen de Sinjorenstad plaats. Te tien 
uvr stond heel de Camotstraat reeds vol zomerse mensen en een half uurtje la
tei wat de Majesttc-zaal proppensvol zodat duizenden hutten op de gaanpaden 
'en m d» herbergen wat schaduw gingen opzoehen. Intussen werden tn een 
lommer-rijk zijstraatje de drie olie fant-grof e PoJderpaarden opgesmvkt die 
ttraki ds stoet zouden openen en die zoveel bijval zouden oogsten. 
Terwijl iedereen buiten naar adem stond te happen icerd tn de hefreklelijk 
frisse zaal de geestdriftige vergadering geopend 

Deze vergadering stond onder het voor-
Bit tersohap van Dr Rik Ballet, oud-volk»-
vertegenwoordiger, dl* de nieuw-verkozen 
pa I lementsleden van onze partij verwel
komde en er op w«es dat de Volksunie
overwinning van 28 maart de openbare 
mening had wakk«rgeschud 

HLLDE 

De voorzegger Jong Penr bracht hulde 
aan de nagedachtenia van Prans WIJ-
meerscli. Mr van Dieren, Frans Nuyt8 en 
Jules Caddeyne uit Kortrijk die zo paa 
overleden Is. 

^lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllHIIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii: 

I DANKWOORD I | 
= Nameni het inrichtend homitee = 
1 danken wtj zeer hartelijk al de- i 
§ genen, die bijgedragen hebhen = 
= tot het overweldigend sukses 1 
% Lun de volksvergadering, de 1 
5 optocht en het Tirolerfeest. 1 
§ A ooit kende de Volksunie een 1 
I triomfantelijker manifestatie 1 
§ dan deze tn feestzaal Majestic 1 
S de voormiddag van het zang- 1 
§ feest. = 

I Wtj danken Dr Rik Ballet, die | 
1 deze bijeenkomst voorzat, alle f 
I sprekers, muziekkapellen, ven- = 
^ deliers, jeugdgroepen, onze re- 1 
I dakteur Staf de Lie, kortom al = 
g degenen, die medewerkten aan 1 
= het sukses van deze dag. M 

^ Onze bizondere dank gaaf naar = 
I provinciaal sekretaris Wzm 1 
= .\faes en zijn flinke V.M O. . = 
S viannen, die de organisatie van 1 
§ de schitteiend geslaagde optocht 1 
= op zich hadden genomen. = 

1 De Volksunie bracht inderdaad i 
= zondag II. een oven erdiende 1 
1 hulde aan haar mandatarissen, = 
= aan algemeen sekrefans Wtm 1 
S Jorissen en aan onze moedige = 
I Kongoreiziger» Daniel de Co- 1 
i ninck en Herman Le Compte, % 
p en vierde op e«n onvergetelijke i 
1 wijze haar groot verkietingssuk- s 
E ses van 26 maart. i 

I Namens het inrichtend komttee, | 
I Rudi Van der Paal | 
ë voorntter. 1 

ËuUllUIIIIUIUIUiUUiUUUlUUUUlUlUIIIUiUUlltlllUUUIUUnHj 

Door de vooizitter weid eveneens hul
de gebracht aan onze twee vrienden volks, 
vertegenwoordigers D De Oonlnck en Dr 
H Le Oompte die zich zo moedig ingezet 
hebben voor de vrijlating van de acht 
Vlaamse soldaten In dit verband werd 
door de volgende spieker K Dillen een 
scherpe aanval gericht op van den Boey-
nants voorzitter van de C V P die zich 
te Verviel s zeer hatelijk uitgelaten heeft 
over dit moedig Initiatief 

VEDETTEN 

De Heren De Ooninck en Dr Le Compte 
werden zeer föl toegejuicht en waren wer-
kehjk de vedetten van de dag Bloemen 
werden aan beider echtgenoten overhan
digd waarna volksvei tegenwoordiger De 
Ooninck het woord voerde en o m verze
kerde da t wij naa r het einde Tan de uni
taire s taat gaan Hl] schandvlekte even
eens de houding van de Belgische rege
ring die getracht heeft stokken In de wie
len te steken bl] hun reis naa r Kongo 
Vervolgens kwamen de verschillende ver-
kozenen van onze parti j aan de beurt om 
een gioet te brengen Volksvertegenwoor
diger Matthijssens zegt dat de beslissing 
van de Vlaamse strijd maar zal vallen In
dien er een brede stroming voor federa
lisme ontstaat 

Dr Leo Wouters volksvertegenwoordiger 
voor Gent ziet m het verloop van de jong
ste gebeurtenissen een vingerwijzing voor 
een splitsing in de s taat Onze senatoren 
Dr Roosens en arohitekt Dlependaele stel
len de ontstemming van minister Spaak 
vast 1V m. onze aktle ten bate van de acht 
waardoor wij het vuur legden aan de hie
len van de regering, van de bovengenoem
de minister In het bijzonder 

Meester Paeiinckx van Brasschaat waar
schuwde voor een voorbarig optimisme en 
ziet het emde van de umtaire staat nade
ren om plaats te maken voor de federale 
mdeling van België 

DANK AAN WIM JORISSEN 

Volksvertegenwoordiger van Leemputte 
leidde het huldebetoon aan Wlm Jorissen 
onze algemene sekretaris en onvermoei
bare werker van het eerste uur De echt
genote van Wun werd in de bloemen ge
zet terwijl hijzelf talrijke geschenken in 
ontvangst mocht nemen. 

De gevierde dankte en bracht hulde aan 
het echtpaar Peeters-Nicasie die hem be-
langlooe hebben bijgestaan gedurende al 
die jaren, evenals Rudi van der Paal, voor
zitter van het Inrichtend komltee Wlm Jo-
nssen drong er op aan dat iedereen voort 
aou strijden in dezelfde geest 

Een schitterend slotwoord werd uitge
sproken door Mr van der Eist voorzitter 
van onze partij die de verandering ont
staan sedert 28 maart onderstreepte en 
wees op de teruggekeerde strijdbaarheid 
van het Vlaams-nationalisme evenals of 

FASCIST 
Een geüniformeerde dikkerd stopte 
ons zondagvoonDiddag bIJ de ingang 
van de zaal MajoHc een pamflet In 
de hand. -< Jong z.^.-i.pi •• w , , <i* t' 
tel en er stond ook een aymbo(4 op 
afgedrukt : een cirkel met een 
kruis. Dat neo-fascistlsch sj-mbool 
hadden wij reeds eerder gezien op 
persfotos van ultra-reditae betogin
gen In Algiers. De autoritaire priet
praat op het pamflet maakte het 
ons trouwens vlug duidelijk dat wl] 
hier met geesfesgenoten van de 
« pieds noirs » \an Algiers te doen 
hadden. Anti-democratische ign. 
verdedigers van de Westerse Kriste-
lljke beschaving en van de suprema
tie van het blanke ras, Heden die 
chronisch lijden aan unlformitis, die 
dromen van een sterke staat en van 
plastiekbonimen. Wij kennen xe. Als 
zij echter menen dat in Vlaanderen 
of In de Vlaams-Nationale middens 
het klimaat geschikt Is om weer met 
hun onvolksedrijverijen te beginnen, 
zullen zij zich deerlijk vergissen. WIJ 
zullen de eersten zijn om hen de 
voet dwars le zetten 

De Volksunie U een democratische, 
volkse partij, wars van elke vorm 
van autoritarisme en fascisme. Oni 
volk heeft trouwens een grondige 
afkeer voor zo'n liefhebberijen, en 
terecht. 

P.M. 

IVERDONDEREND 24* 
V1.-NATI0NAA1 ZANGFEEST 

Het 24* V laams -Na t ionaa l zangr-
feest Is ver leden zondag: ui tgegroeid 
t o t een sch i t t e r ende gebeur ten is . O n 
d a n k s da in tense h i t t e is h e t Spo r t 
pale is bars tensvol gelopen en leende 
de geestdr i f t p r ak t i s ch geen e inde. 
WIJ g a a n h ie r n a t u u r l i j k n ie t n o f 
eens h e t vers lag b r engen over h e t 
verloop vsB d a t p r ach t ige zangfeest , 
wij zullen ons t o t een p a a r be l ang 
r i jke beschouwingen beperken . 

Allereerst d i e n t a a n g e s t i p t d a t de 
regie ( in h a n d e n van Remi v a n 
Duyn) p r i m a was. Er kon d a a r n ie t 
a l leen ui t volle bors t gezongen wor
den m a a r er viel ook nog w a t t e zien 
d a t de moe i te (en de h i t t e ) w a a r d 
was. 

Opmerkel i jk was ook d a t onze 
p a r l e m e n t a i r e n die voltall ig a a n 
wezig w a r e n evenals t a l r i jke voor
a a n s t a a n d e n van de Volksunie, blJ 
h u n i n t r e d e lu idd ruch t ig door de 

aanwez igen werden toegejuicht . Va
leer Por t i e r heef t m e t zi jn rede de 
aanwezige C.V.P. - vo lksver tegen
woordigers zeer zuur doen ki jken, 
vooral m e t zijn k r a c h t d a d i g e eia 
voor federal isme. Geen komproQii»-
sen meer , d a a r k w a m h e t in zijm 
rede op neer . Fel hekelde hij d ie 
g e n e n die nog nooi t de b e l a n g e a 
v a n h e t Vlaamse volk boven dcM 
v a n h u n pa r t i j hebben durvem 
p laa t sen . Ver moe ten wij deze ver 
r a d e r s v a n h e t Vlaamse be lang n ie t 
zoeken. Goed zo Valeer Por t ie r , gij 
bewijst m e t dergel i jke k r a c h t d a d i g e 
t aa l , d a t gij h e t bij h e t r e c h t e e ind 
heb t . 

Nu bere iden wij h e t 25e Vlaams 
Na t ionaa l zangfeest voor, de zilve
r e n ui tgave v a n wa t Hullebdoeck de 
zilveren jube l heef t genoemd. D a t 
25e zangfeest heeft m e t h e t 24e 
zeker een waard ige inzet gekend. 

de tegensteUmg Vlaanderen-Wallonlè dit 
scherper dan ooit Is. WIJ zetten de strijd 
voor volkswelvaart In Vlaanderen en voor 
de beveiliging van ons grondgebied onver. 
mmderd voort zegde Mr van der Eist HIJ 
stelt de regering aan de kaak die niets 
anders doet dan franssprekenden bevorde
ren en benoemen 

Wij gaan naar een botsing, maar uitein
delijk biedt alleen het federalisme de < ^ 
lossmg Mr van der Eist protesteert ve* 
volgens nog zeer scherp tegen de kultuiuv 
barbaren van de weerstand die de Brugse 
Servaesteutoonstellmg wilden t>eletten. WIJ 
aanvaarden niet dat het Waalse uitschot 
hier de lee komt spellen, dat het gerecht 
t o v bedreiging en aanspormg tot geweld
daden passief blijft, wl] laken de laksheid 
van het O.V.P.-bestuur van de provincie 
West-Vlaanderen en van de stad Brugge, 

Volksvertegenwoordiger van der ügt 
pirote&teerd ten slotte ook nog tegen de 
boycot die d* vestiging van een staaJb* 
drijf in Vlaanderen wil beletten, tegen d« 
sohande van de nieuwe epuratle-wet, te« 
gen het schandaal van de politieke benoe
mingen en tegen de leugens van d» O.VP/> 
voorzitter In de zaak van de acht. WIJ zlja 
fier —• aldus onze voorzitter — op ocuif 
vrienden De Ooninck en Le Oompte en wlJ 
zijn overtuigd dat voor hen onaa dank-
l)aarheid en de erkentelijKheld van it *fM 
Jongens en htm families veel meer waard 
•Ijn dan dekoraties 

De Vlaamse Leeuw wordt uit voU« boral 
gezcoigen «n de zaal loopt leeg voor 6ê 
optocht 

Een beeld uit d« optocht. In dichte rijea 
stapten onze mensen op terwijl dnisende 
langs de voetpaden toejnlchten. 

OPTOCHT 

Onze eerste optocht door de Schelde-
«tad is uitgegroeid tot een reusachtige ma
nifestatie van onze partij. De inrichters 
dienen hier zeker gelukgewenst te wor
den Vooral Whn Maea en Rudl v«a der 
Paal hebben samen met him medewerkera 
fantastisch werk geleverd Oedtirenda 
meer dan een half uur trokken duizen
den m di<*te rangen door Antwerpen* 
straten. Voorafgegaan door een reuscush-
tig spandoek met de els voor federaUsma 
— het motto van de stoet — openden Po!-
derpaarden (dezelfde waarmee In acht 
dorpen van dit gewest nog het gatisrljdeo 
beoefend wordt) de optocht Hun ruiters 
droegen de vlaggen van Vlaanderen « 

(Vervolg op biz 2) 
I 

Wat kunnen Ze ? 
Voor de Vlaamsgezinden, die 

nog geloven d a t Vlaamse «per
soonl i jkheden» in de C.V.P. de 
polit iek d a a r v a n zouden k u n 
n e n wijzigen, willen we even 
de a a n d a c h t v ragen voor h e t 
geval Custers . Custers liep in 
1949 over n a a r de C.V.P. om 
een senatorsze te l te kr i jgen. 
Onder tus sen is de m a n to t zijn 
eigen grote voldoening m i n i s 
t e r geworden, de groots te vol
doening voor een p a r l e m e n t a i r 
burger . 

We h e r i n n e r e n ons h e t j a 
r e n l a n g refrein v a n a n d e r e 
zwakkel ingen en overlopers : 
Custers en L e e m a n s zullen h e t 
doen. Vooral veel incivieken 
geloofden in h u n ak t ie en in 
de C.V.P. 

W a t hebben ze t h a n s ge
hoord ? 

Toen de wijziging van 12S 
sexies voor de K a m e r kwam, 
heef t Theo Lefèvre n a m e n s a l 
de min i s t e r s - dus ook n a m e n s 
Cus ters - ve rk laa rd d a t deze 
wijziging voor h e n de a fdoen
de oplossing be tekende voor 
h e t repress ievraags tuk . Da t n a -

_ dien n i e t s meer zal komen ! 

I Twaalf j a a r zit Custers n u 
in de Senaa t . Op Vlaams ge 
bied hebben we er nooi t ie ts 
v a n gehoord. Zijn m e d e s e n a t o 

r e n moes ten e r v a n over tu igd 
ge raken d a t zijn V l a a m s - n a t i -
ona l i sme s lech ts een j eugd
zonde was. D a a r o m zweeg hi j 
over Vlaamse v raags tukken . 

De ve rk la r ing v a n Theo Le
fèvre n a m e n s a l de min i s t e r s 
is n u de k lap op de vuurpiJL 
Voor wie nog in de «verrui
ming» geloofde. 

Als n u de l a a t s t e argeloze 
n ie t de ogen o p e n t r e k t k u n n e n 
wij h e t ook n ie t he lpen . 

Wlm Jorissen en xljn echtgenote werden in de bloemen gezet. 
n» 
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peRNorcN 
EEN DIE BETER 

•EZWEGEN HAD... 
Men kent de aartsgemene hon-

Aing van de voorzitter van de C.V.P* 
Tan den Boeynanta, die na het ver
trek van de heren Deoonlnck en 
Lecompte naar Kongo verklaarde 
i a t dank si] de enderbandellngen 
die de regering reeds geruime tijd 
voerde de vrijlating van de ach l 
Vlaamse soldaten naar aanleiding 
• a n de eerste verjaardag van de on
afhankelijkheid algemeen verwacht 
werd, maar dat het de aebnld loa 
•IJn van de Volkiunle indien liJ niet 
vrijkwamen ! 

Uit het artikel van de Journalist 
Davister in de « Pourquoi paa » ver-
• e m e n wij te minste één xaak met 
•ekerheid : dat de regering waar-
Tan de heer Van den Boeynants 
i e e i uitmaakte voor de vrijlating 
• a n deie Jongens niets gedaan heeft. 
Davister onthult dat Spaak hem 
• inde mei toevertrouwde « En 
•érité 11 B ' 7 a rien de f a i l Nous ne 
•ommes nulle part. » (De waarheid 
to dat er niets gedaan is. Wij zijn 
• ergens ) . Er waren toen reeds vijf 
maanden verstreken sedert de ge
vangenneming van de Jongens. 

^ • • • n —n geboren taiaard. « e te TALENTELLING 
éê poUtiek nog alleen soekt : geld 
•B dekoraties te verdien. 

Van Haverbeke probeert êm schoe-
• • t a a l van Van da nBoejnants goed 
| « praten en verwijt ons die man to 
iMTd aan te pakken. HIJ vergeet dat 
• o onsijdlge pers hem nog harder 
aanviel I 

ONZE DIPLOMATIE... 

Men weet dat de Vlamingen niet 
bekwaam en niet verstandig genoeg 
rijn om diplamatieke funkties to 
kokleden in dit land. In de aaak van 
i e aeht Vlaamse soldaten hebben 
éo franstalige diplomaten van ons 
éopartement van Buitenlandse Za
ken een prachtig staaltje gegeven 
• a n hun beSwatihiheld' bf bet«r : 
onbekwaamheid. In cover dat Spaak 
ten einde raad beroep deed «p een 
lournalist, die door sljn 4waa8 en 
olgensinnig optreden, naar bet oor
deel van allen die in Kongo hun 
best deden om de vrijlating te be
werken, meer kwaad dan goed ge
daan heeft en dan ook uitgedreven 
werd door de regering Gizenga om
wille van zijn « onwaardige hou
ding >. 

Niemand van al die grote en ver
standige heren was op het eenvou
dig idee gekomen van onze vrienden 
Deconinck en Lecompte dexe zaak 
los te maken van de politiek en se 
te stellen op zuiver menselijk plan, 
door een verzoek tot vrijlating to 
laten uitgaan van de familieleden. 
Het initiatief van onze vrienden 
werd door allen die in Kongo bij de 
laak betrokken waren - sowel in 
Uno-kringen, als op de ambassade 
• a n Frankrijk als bij de Inlandso 
autoriteiten - op prijs gesteld on 
toegejuicht. Alleen in BelglS kregen 
l i j stank voor dank. 

Anderzijds probeert Van Haver
beke Mr. Van der Eist tegen Mr. 
De Coninok uit te spelen. Wij ver-
•ekeren hem eehter dat hlJ daarin 
Biet aal slagen. Evenmin als hij er 
n ü la slagen de openbare mening 
wijs to maken dat onso twee ver
tegenwoordigers do TTiJUtlng nlot 
kespoedigd hebben. Wat op moor 
Aan riit maanden niet kon, kon M I 
op oen week. Waarom ? 

De gewone man is niet zo dom 
* do aV.F4onrnaUst on ond-sena-
tor het sieh voorste l t ! 

TURNHOUT EN FRANCE 
Wij hebben oen franstalige uit

nodiging onder ogen, voor een ro-
k a i t e bij les mèreo ohrétlonnes k 
Vnrnhont. 

Deze eerwaarde opvoedsters gaan 
ongestoord verder met het afleveren 
• a n geestelijke mlsbaksala, die on-
Mondig sijn in alle talen, on in hun 
loeg hoofd een misprijzen omdragen 
•oor de eigen taal. 

Het Is niet te verwaohton dat bet 
ooit tot de versteende hersentjes 
• a n doM averechtse pedagogen sal 
doordringen, dat se met hnn m-
Iranslngswerk, én het Vlaamse volk 
dn do godsdienst grotelijks sehaden. 

Do tijd la dan ook niet ver meer 
waarop hun, namens het Vlaamse 
•olk, sal moeten worden Diets ge
maakt, dat het oit moet ilJn, on ^ t 
Mü iljii-

fERGADERINQ EN OPTOCHT 

(Vervolg van blz. 1) 

onse pertlj. ZIJ oogstten wertó seer resl 
WJval Zo ook de vendellers, de muziekker 
pd van de V.M.O., de verschalende pro-
vtndale groepen met hun «pandoeken m 
de taürllke wagen* waarondwr d«Be han-
Mend orer de acht soldaten ca deze orw 
< Honore gepdulmd • vooral opvielen. 

Op de Melivbnig wee Oavt de aorcm van 
de ttad ABtw«rpeD een trfbaiM feplaatst 
wui waarep «nie penK>n«llte»t«n de «toet 
la eccnsokonw namen. Tennelden wij aeg 
tet de Antwerpse pelltte onder Mding v«a 
beerdkeoimlMarla Wnters seer •oot wei* 
verrlehtte ca aldiu leker een ilahii ver-
dtent. 

Onder de aanweaJ^ea ep de velkeverga-
«OTtBf «n ia de epteiht beBoeiMea wij al 
«e leden van bet hoafdbeetaar, at de var-
kaaenen van Kamer, Senaat, provinela-
aa fcnMantaradcB erenala da aitandiaaa-

Btabealaren en «e voomaanMa par1i^ 
te v«d em ap te aeminen... 

S.D.I.. 

ERNST EN LUIM 
De bevrijding van de aeht solda

ten uit Stanleystad en het aandeel 
• a n Mr. De Coninek en Dr Lecompte 
oraan ligt een deel van de C.V.F. 
pers zwaar op de maag. Waar do 
Standaard on andere bladen objek-
tief blijven daar tracht de Nieuwo 
Gids het aandeel van onze twee 
vertegenwoordigers te kleineren o n 
der de titel c Ernst en luim » 
schrijft • a n Haverbeke In het blad 
• a n 8 dezer een azijnartikel. 

De heer Van Haverbeke schuift 
ons oen aanval tegen Eyskens in de 
pen waar wij souden geschreven 
hebben ! « Het is ten andere de re
gering Eyskens die schuld heeft dat 
onze soldaten nog niet hing '^rtj 
«Ijn ». Wij haalden inderdaad deze 
tekst aan maar wezen erop dat die 
voorkwam in de socialistische rege
ringskrant Le Peuple, de bondge
noot van Van Haverbeke en van de 
C.VJ. De socialisten richten hun 
aanvallen op Eyskens om te verdoe
zelen dat hun grote m a n Spaak op 
twee maanden tijd de zaak evenmin 
klaar speelde. Het gezag van Spaak 
in Ü.N.O. kringen is Inderdaad zeer 
klein geworden. De man is daaren-

•VUDEBETOON AAN WDf 
JOHIS8EN 

Hier vo]«t de Wat van geaehwn êai 
aaafebadcB aan Wlm laataaca ^ 
rijn editcenote : 

— een praehUfe awarta lederen 
haadtaa, vanwege het ptarlnelnaï 
kotnltee-Antwerpen. 

— eeai mooi brandglasraam van de 
Jonge kunstenaar Iv« Bakdanta 
•It Deume, vanwege afle afdelln. 
gen van de VJJ.O. 

— aea tafelaervlca vaawage dhr Vik
tor Bouckaert nlt Boeselare. 

— een bureelmeubel vanwege het 
provlndattl komltec - Weat -
Vlaanderen. 

— een knnstwerk vanwege bet pr»-
vlnelaal komltee-Brabant. 

— een leer mooie plant vanwege het 
provinciaal k«Hnltee-IJmbBrg. 

— Uoemoi en geldelijke bijdragen 
alt afie Vlaamse arrondissemen
ten. 

- bloemstukken vanwege aenator 
Benaat Diependaele, kat Inrich
tend ktHultee, de Maaslandse 
vrienden, tA, 

- telegrams kwamen tae, waaron
der deae va« de Maaslandse 
vrienden en Valeer «e Doncker 
alt Zwitserland. 

Die van Le Soir denken weer oeno 
handig te sijn. Vermits er in de toe
komst geen talentell ingen meer 
sullen zijn, seggen si), is die van 
1941 definitief. 

Voelt ge se komen ? Alsof die tol
ling vmn 194? door niemand be
twist w o r d t ! 

Alsof dat een teUing Is, waarmee 
ledereen het eens is, zelfs diegenen 
wier verldaringen vervalst werden. 
De Soir-ponr-demaln schijnt >l«t 
te weten dat het Juist omwille vnn 
die teUing van 1847 is, dat de Vla
mingen die van 1960 kort on goed 
afgeschaft hebben, en dat i l j ook In 
I M l on selfs in 1970 •! IMO geen 
Bieer inUen toelaten. 

Maar kom. Ze weten self wel bo-
tor, hoor. Wat ze nu doen is nlot 
nndors dan l ieh In to graven in do 
leopgraehten van de tweede Mnlo, 
nu se do eerste hebben moeten ont 
ruimen. Maar ook daar zuUen M 
«oor ons uitgejaagd worden. 

WIJ aanvaarden de tnlentelling 
• a n 1947 so min als die van I960. 
Wil men geen wetenschappelijke 
on historische vastlegging van de 
taalgrens, dan grijpen wij terug 
naar do eerste en enige objektieve 
Belgische talentelling, die van 1846, 
die trouwens uitwees hoe sulver 
Vlaams Brussel toen nog was, nn 
amper 16 Jaar Belgisch bewind. 

OBJEKTIVITEIT 
EN VERDACHTMAKING 

Wij weten niet of wij nog moeten 
bewijzen dat onze partij volk kan 
• p do been brengen. Onze Jongste 
landdag zag er immers een t iendui-
lendtaL Op onze grote vergadering 
te Antwerpen vorige zondag zag La 
Libre Belgique er slechts verschei
dene honderden, waar andere bla
den er t.000 sagen. De Majestie telt 
tederdaad ongeveer 1600 zitplaatsen 
on de toehoorders vulden de z i j - en 
de middengangen. Anderzijds kon
den vele honderden niet binnen en 
verscheidene duizenden stonden 
kings de straat om onze optocht toe 
te juichen. 

La Lltee Belgique is hier weinig 
objektief. Dit voor degenen die be
weren dat de berichtgeving van die 
krant altijd objektief is. 

Het beste verslag kwam weer van 
« De Oaset van Antwerpen » die do 
ktatsto maanden het meest objek
tief do Volksunieverrichtingen ver
slaat. Onnozel was weer sHet Volk» 
dat geprobeerd beeft het ANZ tegen 
de Volksunie in het harnas te Jagen. 
Waarom T Wel omdat de Volksunie 
ü t Jaar zoals reeds zeven Jaar na 
elkaar de voormiddag van het zang
feest oen grote vergadering belegt 
te Antwerpen. Hebben wij of heeft 
he t AJ*.Z. ooit verhindert dat do 
C.V.P. een vergadering belegt die-
•elf de voormiddag ? Het is ook onze 
schuld niet dat zij daarop geen volk 
•ouden krijgen. 

Het Volk voert klaarblijkelijk 
weer wat In he t schild. U g t b e t 
misschien in hun bedoeling het 
A.N.Z. te beïnvloeden, nadat hun, 
a Dagen van het Vlaamse Lied » 
hopeloos schipbreuk l eden? Waren 
w daarom dit Jaar zoveel C.V.P. par
lementairen om een striemende af
straffing van voorzitter Fortier te 
gen de nnltaüre partijen in ont
vangst te nemen ? 

Nu voor ons mag Het Volk het 
proberen. Zij moet er echter alleen 
maar voor zorgen dat de deelnemers 
aan het zangfeest het niet weten. 
Want anders s taan we niet voor de 
gevolgen in ! 
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DE SCHANDE DER 
SERYAES-TENTOOHSTELLING 

'In i» itad Brugge zou onder de autpicieën van een vitgehreuL 
on quatx-offioieel betohermiomitee een retrosfectieve tentoonstel
ling gevrijd man het verk vam onte grote Vlaarme schilder Albert 
Servae» gehouden «orden. Zo pcu nog werd in Zwitserland, wa/ir 
8ervae$ ml* banneling leeft, een tentoonstelling van zijn werk ge-
houden — en tot het ere-komitee behoorden adjunkt-minister Van 
tUlam.de t.a. 

Servaet zelf heeft met de tentoonstelling niets te maken en 
ée tentoongestelde werken zijn de eigendom, van wvsen en •parfi-
huliere verzamelaars-. 

Maar de Weerstand waakte ! Servaet een inciviek tijnde 
(gijn ttrmf werd tot 6 jaar herleid en is verjaard, maar dat telt 
mllemaal niet Tnee...), it zijn kunst ook inciviek en was deze ten
toonstelling onduldbaar. Een hetze werd op touw gezet • daar er 
9ohter im Vlaanderen niet veel weer standers wonen werden de 
Waalse weerstanders gemobiliseerd. 

Kommunistische oellen uit Wallonië schreuen dreigbrieven nam 
ie inrichters en ie burgemeester van Brugge. Ondvhhelzinni'/e 
hmdreiging met de aansporing tot gewelddaden, brandstichting 
en*... Maar het Belgisch Gerecht roerde niet : iat is allemaal 
teegelaten wanneer het uit een bepaalde hoek komt. 

De inrichters van de tentoonstelling hielden zich goed — 
wtmar hot C.V.F, ttadsbestuw van Brugge ging dadelijk door de 
hniein i kei Qroeninge-mmeum iat toegezegd was werd gewei-
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merd en ie tentoonstelling moest verhuizen naar het Grangwyn-
museum, de officiële opening van de tentoonstelling werd verbo
den; op ie inrichters werd drukking uitgeoefend om de tentoon-
ttelling niet te laten plaats vinden,; enz... 

Zo verdedigen de C.V.P.-ers de kristelijke hivst en bescha
ving tegen het kuituur — barbarendom, en het kommunutisch 
witschot; MO verdedigen zij ie Vlaamse kultuurwaarden... 

Uiteindelijk werden vernederende voorwaarden door ie hel
den van het Verzet opgelegd aanvaard om de UntoonsteUvng te 
redden : het tou geen Servaes-tentoonstelhng njn... Het u om 
in de oroni te tinken van schaamte 1 In welk Uni leven wi} en 
wat v!oreen ras van Ufaards zijn ie VUimingen die aldus hun 
grootste levende kunstenaars laten vernederen en bespuwen 7 Oe 
naam van de C.V.P.-burgemeester van Brugge, Pierre \ an Dam
me, opat hiermee ie geschiedenis in... Adjunkt-mimster Van 
tlslande heeft van zich nieU laten horen tenzx, om ie vragen 
m.u.b. zijn naam weg te laten als lid van het heschermkomitee... 

REMI MAES DANKT 

Langs deze veg stuur ik mijn 
innigsten dank aan allen die deel 
hebben genomen in de viering van 
mijn zeventigste ver ja/ring. Als ook 
voor ie gelukwensen langs post en 
telegraaf. 

De grote genegenheid en erkente
lijkheid van MO veel Vrienden, heb-
hen « i ; iiep getroffen, en meuwe 
handen gesmeed om trouw en onver
moeibaar in Kameraadschap voort U 
strijden tot ie eindoverwinning. 

Nogmaals iank en innig genegen. 
Remi Moes. 

KIEZERSLIJSTEN 
In da loop van dit Jaar moeten *« «•• 

meentebeaturen «vergaan tot de herzie
ning der kleieralUsten. Tegen 80 septem
ber moet dese henlening geëindigd ilJn 
en 4a klexeralUftea ter insage vrij gege-
vea worden. Na M september en voor «1 
november kwinen achrifteUJk klachten in
gediend worden om inschrijving op de 
lijst te vragen. 

Wij weten dat dnliende fcJeaers niet op 
de kiezerslijsten atonden btj de Jongste 
verkleaingen. WIJ gaven dan ook al de be
langhebbenden de raad tUdIg te gaan kij
ken «f «y wel Ingeschreven werden op de 
herziene UJsten aa desgevaUend klacht Jn 
te dienen. 

IN MEMORIAM 

JULES CADEYNE 

Te Wevelgem overleed de Heer 
Jules Cadeyne, lijstaanvoerder voor 
de Volksunie van de kamerUjst ar-
rondisssment Kortrijk. Jules Ca
deyne was een trouw Vlaams Nati
onalist die steeds in de eerste ran
gen gestreden heeft en onvermoei
baar bijgedragen heeft tot de her
opstanding. 

Het Is hem een vreugde geweest 
te kunnen zien dat zijn werk vruch
ten heeft gedragen en dat nog voor 
hij het tijdeUJke met het eeuwige 
verwisselde, zijn Idealen zegevier
den. Op de begrafenis, die woensdag 
J.1. plaatsvond was ons hoofdbestuur 
vertegenwoordigd door volksverte
genwoordiger Dr Wouters onder
voorzitter van de Volksunie, V̂lr 
Guido van In Ud van het hoofdbe
stuur e.a. 

Vele kameraden uit het Kortrijk-
se hebben eveneens de laatste tocht 
van onze vriend bijgewoond. 
Aan de famiUeleden biedt de Volks
unie haar Kristelijke blijken van 
deelneming aan. 

fcatrrr-^ 
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Een paar weken geleden hadden we het op dieze pagina over 
de eventuele toetreding yan Engeland tot de Europese Oemeen-
schap. In deze aangelegenheid — wxals In tal van andere trou
wens — heeft men de gelegenheid vast te stellen, hoe weinig er 
tenslotte nog overblijft van de vroegere Brltae machi De Euro
pese Eehtemach-processle van de Britse regering la een verma
kelijk staaltje van politieke onmacht .Nog bedenkeüljker wordt 
de zaak wanneer men vaststelt dat enkele Ckarnnonwealth-psu-t-" 
ners Hare Majesteits Regering de gedragslijn voorschrijven. 

De Kanadese Mlnlsterprezldent John Dlefenbaker verklaar
de te Ottowa In het Lagerhuls dat de Britse regering rekening 
diende te houden met de opvattingen der leden van het Geme
nebest. Australië, Nieuw-Zeeland en Ceylon Heten niet na, deze 
verklaring onmiddellijk blJ te treden. 

Kanada's houding wordt zeer begrijpelijk wanneer men 
vaststelt dat dit land zijn werkelijk Amerikaanse voorspoed In 
hoofdzaak dankt aan de onbelemmerde en onbelaste uitvoer 
naar Engeland. De Britse toetreding tot de Europese Gemeen
schap zou hierin natuurlijk verandering brengen en een ernstige 
handikap voor Kanada betekenen. 

Eens te meer blijkt dat onze N A.T.O-verbondenen « over 
there > zich weinig bekommeren om een Europese eermiaking. 
In dit geval is het Kanada, op andere ogenblikken zijn het d« 
V.S. Een Westerse < vrije wereld > die georganlzeerd wordt uit
sluitend met het oog op de beJangen van de ekonomlsche-sterk-
sten, kan voor Europa toch bezwaarlijk als het toppunt van 
politieke wijsheid blijven gelden. In de City la men er echter 
reeds aan gewend dat voormalige strafkolonies aan het Moe
derland de houding voorschrijven. 

Op het ogenblik dat voorzichtig gepeild wordt naar de mo
gelijkheid van een hervatting der Frans-AlgerlJnse besprekin
gen, heeft het F.L.N. het nuttig geoordeeld, nog eens nadruk
kelijk zijn macht te demonstreren. Het zette de A'gerijnen aan 
tot algemene staking als protest tegen de Franse plannen voor 
een verdeling van Algerlë. De staklngsordewoorden werden al
gemeen gevolgd. 

Zulks zal de Algerijnen straks aan de konferentletafel weer 
een stuk stugger maken. Alhoewel niemand nog de Uluzle koes
terde dat het F.L.N. slechts een fraktle der bevolking zou verde
digen, komt de manifestatie op een uiterst geschikt ogenblik 
om de referendimi-troeven van De GauUe waardeloos te maken. 

Irmilddels heeft de Franse prezldent een divlzle uit AlgerU 
teruggeroepen om ze, met het oog op de Berlljnse krlzls, In Eu
ropa blJ de hand te hebben. 

De Berlljnse krizis blljift frontpaglna-nleuws leveren, alhoe
wel er geen enkel nieuw element In de zaak Is gebracht. Moskou 
en Waahington spelen voor de zoveelste maal het spelletlje van 
tegen-mekaar-op-schreeuwende straatbengels, In de heimelijke 
hoop dat het blJ schreeuwen zal MlJven en dat geen van belden 
met stenen zai beginnen gooien. 

Dhr Kroesjtsjev heeft trouwens nog eens verklaard, waarom 
hij het hoegenaamd niet nodig heeft om met stenen te gooien. 
In een nummer van de Britse < Financial Times »-nummer dat 
gewijd was aan de Sevjet-imle - kondigde hl] een 20-jarenplan 
aan dat de Sovjets in staat moet stellen, d« V.S. op aJle gebie
den voorbij te streven. 

Men weet dat dit het Uevellngstliema van de Russische 
staatsman Is. Tijdens zijn rondreis verleden Jaar In de V.S. gaf 
hij toe dat de Amerikaanse maïs-produktie nog verre de Russi
sche overtreft, doch hij beweerde dat de maïskolven op de Rus
sische modelboerderijen stukken zwaarder waren dan d« Ame
rikaanse Op dit gebied althans zullen de Russen het stellig niet 
gemakkelijk hebben om voor 1970 de Amerikanen te overtreffen. 
Zij mogen er dan al In geslaagd zijn, hun zwaarmdustrle met 
reuzwischreden vooruit te doen gaan, op het gebied van de land
bouw hittken ze nog steeds flink achteraan. 

De vraag Is oek niet zozeer of Riisland over negen Jaar d« 
Amerikaanse produktie van bazlsprodukten al dan niet zal over
troffen hebben. In talrijke sektoren zai dit stellig het gevai zijn, 
zo bvb. steenkool en wellicht ook staal. Vooralsnog echter lljkl 
het haast onbegonnen werk om In minder dan een decennium 
de Ameriaanse produktie per kop te evenaren en te overtreffen. 

Men mag nochtans niet twijfelen aan d« ernst van de Rus
sische bedoelingen. De Sovjets hebben bepaalde troeven die hen 
toelaten, haast onmogelijk geachte prestaties te verwezeniijken. 
Een van die troeven is het feit dat het Russisch onderwijs jaar
lijks meer lng««ileurs en technici vormt dan het Amerikaanse 
In tien Jaar. Een dergelijk» troef apprecieert men ten volle 
wannew men er zich rekenschap vsm geeft dat di beslissende 
sprong In Oost aowel als In West zal moeten genomen worden 
met technisch geperfectionneerde methode» zoals automatlze-
ring. 

In leder seval is deze vreedzam< wedijver stukken beter dan 
het gooien met atoombommen over (en op) onze hoofden heen. 

6-7-1961. 

De Kaimakam 

DUIZEND - EN - O N KACHT 
KomrelK • « • «tak w*eat|)n TMI mmwm 

•Jki M.OM kmS M B é» PovIsoiM ffoU; pre» 
duoeert jMrUJka M.W)t.Otê to« iww» pikf. 
team, h«tet| onfcrew h«t dnbbd r»m 1>«I 
noebtaiM «reneeoa iwtt<oi«ainHJk* IndL 
M«t dit eUfw stMU KomreU Mta 4b cphe 
ter oll«l»ndJe« rtm hM NkbUa OMtea. 
M«teMi l i é» lerenaitandaard rum ^ 
tOO.oee tnwonen da hoof«*« raa | M M da 
Arablscha Wereld. 

Sjeik Abdotitak al StJIm al Babbiih. a^ 
atammellnf rtm didatera wocattjiinoiii*' 
des, li «aa d«r rljkata tamatm vaa de 
IMiae wareldi IIJB banktecoed ia Loadaa 
li bekuiffrljk geaaeg om het Brttaa pon4 
^ kwada daff«B boven w*t«r ta houdea. 

Da ekooomlaotia poUtlak raa da ajelk 
komt aa alt eaa vartaaaltja raa l.OM 
nacht aa la aan ataaltja vaa Ooateraa 
aenvoind i da bnltenlandae maatachappi). 
aa die da Koeweitaa petroleum ontglnnet^ 
betalen da astronomlscba bedrarea recht* 
atreeks aaa da ijelk dia er orer beschikt 
ToI{rens een hoogst eenvoudiga badKetalra 
regeling. Eea derda gaat naar henualft 
•en derde naar zijn nitgebrelda famlUa ea 
het overige derde komt terecht M) slja 
onderdanen. DU laatste derde li nog al
tijd voldoende om een op tlea Koewettfti 
per auta ta laten rijden en ooa da s t » 
dlekosten vaa da tO.oet studenten TOQ*. 
dig te dekken. 

Het wei daa ook nauwelijks verb^ 
ilng dat da rijkdommen vaa het wotm-
tljnvorstendonunetja aloh steeda verheufl 
hebben la da levendige bdangstelllng vaa 
•owat Iedereen. Tot voor kort waa die h»-
langistelllng noodzakelljkerwljza louter pla^ 
tonisch i Koeweit waa sinds 6> jaar eea 
Brits protektoraat en da naljveriga burea 
beperkten er zloh toa, da Engelse rerdrolh 
king af en toe aaa da kaak ta stelleik 
Inmlddela bleef de petroleum vloeien vaa 
de Koeweit OU O7 Ltd. naar BP en OoK. 

Nauwelijks zes dagea nadat het vorsten
dommetje opgehouden had een Brits pro-
tektoraat te zijn en een soevereine staad 
werd, verklaarde da Iraakse dlktator Ka»-
sem dat Koeweit Integrerend deel nli-
maakt van Irak. Ook deze « Annscbluss » 
verliep volgens ds beste tradities van 1.091 
nacht. Kassem hoedde er zich wel vooiv 
ook maar een enkel Iraaks soldaat ovnr 
de grens te sturen. Hij vergenoegde er 
itch mee^ sjeik Abdoellah tot Kafanakaas 
(geevenieur) te « bevorderen »l hij voeg>. 
de er aaa toe dat, wanneer de Kaima
kam In zijn taak zon tekort schieten, hij 
ala muiter zon worden behandeld. 

De territortala aanspraken vaa Irak zijn 
gebaseerd op het feit dat Koeweit eea 
honderdtal jaren geleden de besehermln( 
sou gevraagd hebben van een OtUnnaaafl 
provinciegoevemenri daar ook Irak deel 
uitmaakte van het Ottomaanse rijk, 
meent Kaasem dat voldoende rechtsgron
den aanwezig «IJn. Dergelijke aanspraken 
zoudm kunnen vergeleken worden met 
een Hongaarse verklaring dat BelgiS Hon
gaars grondgebied Is, omdat de Habshur. 
gers er wel eens geregeerd hebben. 

Moest er In de Koewelt'se ondergrond 
niet zoveel petroleum zitten, daa zon aV 
lea bij 1.001 nacfat bUJven. Thans echter 
ziet de zaak er enigszlna anders olt. Wan. 
neer Irak da hand zon kunnen leggen op 
de petroleumproduktte van het vorsten
dom, daa zon Ka«>srm meteen da over. 
grote meerderheid vaa de elieopbrengst 
ta het Nabije Oosten ia handen hebben. 
ZuUcs zon hem toelaten, op de Westerse 
markt de prijs t« dikteren en de greta 
maatschappijen naar zijn pijpen te doea 
daasen. Het Westen ia zich daarv&a b » 
wust en met name Engeland beseft vol
komen dat zijn pozitle een zware slag zoa 
krijgen indien de plannen vaa Kassem 
mochten slagen. Het is dan o<A hoege
naamd niet verwonderlijk dat de Britsa 
• brandweerbrigades » onmiddellijk de 
Sjeik ter hnlp zijn gesneld. 

Het la nochtans niet alleea Engeland 
dat da IraAkse bedoelingen wenst te door
kruisen. De overige Arabische landen zou
den nauwelijks dulden dat Kassem eea 
dergelijke stetke pozitle inneemt. Vooral 
Egypte zelf een petroleum-arm land, is 
over de anneksatle niet te spreken. Tus
sen Nasser en Kassem is sinds jaar en 
dag een verbeten strijd aan de gang o n 
da leiding la da Arabische wereld. Kalra 
beseft maar al te goed dat de Iraaksa 
stoot via da rerzisohe Oolf In da richtbif 
ra«i Saoedi-Arabia besUsaendfe gevulgea 
nm hebben. Nasser rekent op da Arabl-
sohe Liga, voortreffelijk Instrument In zlja 
handen, om de plannen vaa zijn konkur-
rent ta dootkroisem. Da situatie heeft als 
onverwacht gev«rig dat voor een keer En
gelsen en Egyptenaren — althana op kor
te termijn — gemeenschappelijke belaa-

TiMf Kaloet, SGlriM en Zwaard Tan Vtaandtfen! 

HMMHJk v*ar gaaorgd dat da Aniblaoha 
uMaadlsliif kroef en 

Ai saak ta bamaalan. 

TM aarav U U t allaa nof MJ walhaaal 
klMrieke aB»^avwlkkalln«ea la kat Nabije 
0«st«a aa MJ da raiborgan ilvBlIteltea 
Aar AinblscaM Landen. Het staat echter 
taMhreraa Aal — ta Aa Ooat-Weat-werelA 
vaa IMl — ladar M u a l konfüktja wereld. 

Dr beataan sterke v e ^ 

aaoedena Aat Moskaa niet helemaal vreeniA 
ia aaa da Imakaa aanspraken aa mateea 
krijgt Aa kda aaak een bedenkdijker a» 
pekt Da haaal belaehelUke Iraakao eisen 
•ouden in dat garal ar op wljaen dat Aa 
alependa Tel* tnasea Kalre sa Moatuia 
beagenaamd nlat bijgelegd Is; da Sovjet» 
zonden vla Koeweit Nasser dnidelijk m» 
kea dat d j ook een Arabische polttiek zoa 
d«r ea aeüi tegen de Y.A-B. knanen vaa-

In de Baak van de vrljlattcg der acht Vlaamse karabinlen 
h—tt drh Spaak niet alleen geblunderd, hij heeft ook gelogen 
tegan de sterren op. Iedereen sal slch nog herinneren hoe de 
minister van Buitenlandse Zaken aanvankelijk de verdiensten 
Toor deze vrijlating verdeelde tussen slohxelf en de Franse am
bassadeur In Kongo. Hl] maakte eveneens gewag van de tus
senkomsten van < Pourquol-Pas T - journalist Pierre Davlster. 
Dese laatste heeft In lijn blad zijn eigen versie van de vrijla
ting gegeven en daarin hekelt hij scherp de houding van de 
Franse ambassadeur. Het relaas van Pierre Davlster onthult 
eveneens dat einde mei onze diplomatieke diensten en Pol-Henrl 
«elve € pataugealent dans la gadoue d'une jolle Impuissance ». 
En middenin deze machteloosheid komt dhr Davlster bij dhr 
Bpaak als een deus ex machina. De minister zegt aan de Jour
nalist : € si vous avez un plan. Je 1'accepte ». Men zal ten volle 
de zin voor Initiatief van dhr Spaak waarderen : vijf maanden 
na de aanhouding der acht moet hij aan de eerste de beste vra
gen naar een plan I Het vervolg kent men. 

We hebben reeds vroeger gezegd dat Pierre Davlster een 
moedig journalist Is, die heel wat over heeft voor een «primeur». 
De primeur heeft hij ditmaal niet gekregen, wel een Ridder
orde. Hijzelf zal zich welMcht niet de bedenking maken dat, «on
der de Volksunie, het met die Ridderorde niets zou geworden 
zijn. Want het gooien van een lintje naar zijn gelegenheldsam-
bassadeur Is voor dhr Spaak de laatste kinderachtige uiting 
van kwaad humeur en slecht geweten In de zaak der acht 
geworden. 

Men kan van een nünlstw als dhr Spaak trouwens bezwaar
lijk verlangen dat hl] zijn kostbare tijd zou verspillen met het 
bevrijden van 8 Vlamingen daar waar zl}n dagen bezet zijn met 
benoemen van Waalse grootheden. Samen met dhr Oilson para-
ehuteerde hij verleden week In de nieuwe ratlonallzatle-dlen-
sten voor Afrikaanse Zaken een stelletje Vlaams-onkundige -en 
trouwens ook Kongo-onkundlge- tolambtenaren. Er Is in de 
Vlaamse O.V.P.pers wel het gebruikelijk kabaal geweest maar 
lang heeft dat niet geduurd ; de heren blijven er nog steeds van 
overtuigd dat de regering Lefèvre-Spaak een Grote Regering 
voor Vlaanderen zal worden. Dat de nieuwe ploeg In luttele we
ken tijd reeds méér heeft geknoeid Inzake benoemingen dan de 
nochtans niet kieskeurige heer Eyskens gedurende zijn hele be
wind, schijnt aan deze overtuiging geen afbreuk te kunnen doen. 

De nieuwe regering kondigde in haar bewindsverklaring 
eveneens aan dat ze eens en voor goed wenste op te ruimen met 
de gevolgen der repressie. Dat hierbij ander dan humanitcdre 
bedoelingen voorzaten bleek reeds uit de verklaring van dhr 
Lefèvre dat een dergelijke opruiming de Vlasunse extremisten 
de wind uit de zeilen moest nemen. Die opruiming beperkt zich 
strikt - de minister heeft niet nagelaten zulks formeel te ver
klaren - tot de herwerking van het beruchte a r t 123-sexlea 
Dat die herwerking beneden alles blijft, werd hier en elders 
reeds vaker betoogd. In leder geval kwam België, bij de stem
mingen In Kamer en Senaat, met de hakken net over de sloot 
want dezer dagen werd voor het gerechtshof te Straatsburg de 
zaak De Becker /Belgische Staat verder afgehandeld. De haast 
van onze humanisten was uitsluitend Ingegeven door de vrees, 
voor het Europees Gerechtshof een nieuwe veroordeling op te 
lopen. 

Het hoeft dan ook nauwelijks verbazing te wekken dat de 
krokodillen der < vaderlandslievende > verenigingen, bij een der
gelijke stand van zaken, terug de smaak van het sinister hand
werk hebben beetgekregen. Ze begonnen zich alvast te oefenen 
door de Servaes-tentoonstelllng te Brugge te beletten. Het Brugs 
stadsbestuur achtte het niet beneden zijn waardigheid, te on
derhandelen met een afvaardiging dezer hyena's en toe te stem
men In de vervanging van een Servaes-tentoonstelllng door een 
tentoonstelling van « enkele Latemse schilders >. De chrlstelljke-
Vlaamse pers legde ook In de zaak het gebruikelijk dozlsje zout 
op de slak, waarna ze er aan hield de Brugse burgervaderen 
geluk te wensen met hun moedige (sic) houding. De leden onzer 
Koninklijke Vlaamse Akademie (meer Koninklijk dan Vlaams?) 
hebben nog niet gekikt. 

Tussenin vonden de Vlaamse regeringslakeien wel een paar 
gelegenheden om triomf te kraaien. Het heet dat wij allen moe
ten verheugd zijn omwille van het feit dat -zonder talentelling-
acht gemeenten In de Brusselse omgeving aan verfranslng sul
len worden prijsgegeven begin 1962. Het heet verder dat wl] de 
overwinningsbazuin moeten steken omdat het de minister van 
Openbare Werken beliefd heeft te verklaren dat zijn amtenaren 
hun handen vol hebben met de Route de Wallonië, zodat er geen 
tijd meer overblijft voor studlewerk aan de E.S. We zullen dus 
het grote voorrecht mogen genieten, die E.S. zelf te ontwerpen 
•n zelf te betsüen. 

Zoals men ziet : met deze nieuwe regering zijn we meteen 
nit het slop. Zulks blijkt ten overvloede uit het krachtdadig 
verzet dat één der regeringspartners biedt aan het WaalA 
Renardlstlsch imperialisme. De socialistische sindlkalisten nL 
hebben besloten dat alle nationale bestuursorganen van het 
A.B.B.V. paritair zullen ingericht worden. Voor 58% van het 
ledenaantal krijgen de Vlaamse sooiallstische sindlkalisten dus 
60% van de mandatAO. Benieuwd wat h*( RecardlitUehe <Unka» 
daarran vindt I 6.7.1961 
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I Zetelfabriek Boterberg | 
I LEDEZIJDE • LEDE | 

AMeenverd«l«r i = 

Engel & C I 
1 EIgan produktl* = 
I Uitgabreid gamma = 
1 Aan huis gelevard = 

Prospektus = 
op verzoal = 

TEL. (053) 225.60 | 

Voor leden = 
• n abonnee! = 

Volksunie ; = 
2 0 % K O R T I N O | 
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1 SCHANDAAL TE MERELBEKE 

( 
( 

( 

Vraag bij het 

van uw woning 

Inrichten 

raad bij 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

ASSENEDE 

TEL. (09) 78 50 57 

BLOEMISTEN SNAKKEN 

NAAR GRONDWATER 
Dxt artikel vertcheen fdt tn M N gedeelU van vorift «flag: Wij iruk-

ken het hier nogmaals af »indat het weer duidelijk wijlt ef de onvertchillig-
keid waarmee men van overheidtvege omtpri^t met ie belangen van onte 
landbouwer» in het algemsen en (im iat geval) met die der bloemenkweken 
in het bijzonder. 

Momenteel vordt te Merelheke, Imngi ie HundelaemietUenweg, een be
gin qemaakt met de verken tot aanleg *an het Sluizenivmpleks EtIBi in het 
Zuidervak der Ringvaart. Deze werhin wijn n/»ttig en noodzakelijk; de Ring
vaart 11 bestemd om tn zekere dn ie t ringlaan » te worden voor het belang. 
njk hinnenvaartverkeer te Gent. 

Het i* echter noch nuttia, noch noodzakelijk dat de Merelbeekte bloemen-
kirekers het slachtoffer worden vam iete werken. Een manital serre-bedrijven 
wordt inderdaad bij gebrek aan water op korte termijn tot ondergang ge
doemd, tndien er niet snel wordt ingegrepen *»n overheidtwege. 
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< 

( 

( 
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BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS 

EXPERTISES 
FISKALITEIT 
ORGANISATIE 
BANKKREDIETEN 

K. V. 
). De Windestraat 38 
Dilbeek 

T. 21.14.58 
M IS U. 

t.4ijfcd4«b«.«#4. B^ik . 

De aanleg van d« bouwput Toor 1M4 
Slulzenkompleks heeft enerzljd» het grood-
waterreg^me In een wl]de omtrek tot««l 
gewijzigd, terwijl «nderzljda de norm«l» 
wateraanvoer langs bestaande gracht«i 
werd onderbroken. Wie zoekt naar een 
Terantwoordelljke TOOT deze rampzall»i 
toestand, zal bl] de betrokken «atmemen 
niet terecht komen. Deze aannemers hv-
derdaad beroepen «l«h — en niet ten <•»-
rechte - op het feit dat zt] de werkes 
tiltvoeren Tolgens de lastenboeken, TOOt* 
•chrlften en plannen die opgwnaakt war
den door de betrokken diensten Tan Open
bare Werken. 

Het zijn deze iaataten die — zoalB naar 
gewoonte — bij het opstellen yen het b»-
ftek blind zijn gebleven voor de gevolg*^ 
van un voorschriften. Zelfs een leek k<« 
voorzien <l«t b'angrljke werken zoals »•• 
het Slulzenkomplekg een diepgaande 1»-
Tloed zoufl - hebt)«i op het grondwater
peil. Openbare Werken verschool en ver-
•chullt zich terzake achter de bewering 
c dat het ijrondwater aan tedereen be
hoort » 

Het IS overduldeUjk dat een dergeUJke 
bewering slechts een JuridlMbe fllktie Ie. 
B' grondwater behoort Inderdaad M B 
tedereen, en ledereen kan er In normale 
omstandigheden mjrtljk uit i»utten Men 
kan chter h?zwaarlljk beweren dat é> 
tiltvoertng yan belangrijke openbare 

Deskundige restauratie van oude beeldan 

"^W^MAURITS DE MARTELAERE 
Beeldhouwer - Houtantlder 

B. TIBBAUTSTRAAT l i , OVERMERC (O.Vt.) 

In het »RUBENSHOF« 
ANTWERPSESTEENWEG, St. NIKLAAS 
Stemming, gezelligheid «ok rust. 

Wie Gent bezoekt, 
Het stadhuis bewondert, 
loopt zeker even aan bij RIK, 

in café «RUBENSHOF» 
BORLUUTSTRAAT IS, GENT 

t degellikheld 
• vertrouwen 
• dianstyaardigheld 

S makelaarskantoor voor venekeringen 

S en hypoteken 
• 
j herman van den berghe 
• 200, graenstraat, aalst, tel. 053-270.78 

alle verzekeringen 
leningen 
hypoteken 

^ • ^ • ^ • ^ • ^ ' ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ * 

ken. iTMrtlJ het grondwater rtechts tod-
dentcet in In bijkomende orde wordt f»-
wonnen om de vooruitgang deir werken 
mogelijk te rnsiken, een t normale om
standigheid » Is. 

Oe toestand ia sp het huidige ogenblik 
reeds igterst krittak voor enkele bloem-
kwekaw langs de Htmdelgemse steenweg. 
Wanneer over *"^»V maanden de wer
ken ruder zull*n t»vorderd «IJn en wan-
Beer ds bronbemallngspompen In werking 
•uilen trcden, cal de grondwaterschaarste 
Blch onvermijdelijk uitbreiden in een «eer 
V"— -"trpk en aal de ganse bloemen-
kweek te Merelbeke bedreigd worden. 

Het heeft er de sohijn van dat de g*-
meoit^ijke overheid de emat van de toe
stand rteehts ten dele inziet. De maatre
gelen éle worden voorgestekl en overwo
gen, sljn slechts lapmiddelen die op korte 
tijd bon ondeugdelijkheid «uilen bewlj-
•en Het gaat tiwrwens niet op dat de 
bloemisten die het «o reeds moeilijk ge
noeg hebben, de fsbroken potten «ouden 
moeten betalen. 

De verantwoordelijkheid van Openbare 
Werken terzake Is scherp omlijnd. De be
trokken ambtenaren hebben verzuimd, re
kening te houden met de gevolgen van 
hun bestek; ze moeten ter verantwoca-dlng 
geroepen worden 

In de toekomst trouwens zal er scherp 
dienen op toegeeien te worden dat teder 
best^ rekening houdt de belangen der 
aanpalsnden Daartoe volstaat het, een 
voorsdirlft in te lassen betreffende de 
watervoorziening door de aannemer. Het 
ilJn niet df aannsmers die hiertegen zul
len protesteren, wanneer ze zodoende de 
gelegenheid hebben, de kosten van deze 
voorziening op hun inschrijving te verha
len 

Het wordt hoog Ojd dat de betrokken 
instanties een einde stellen aao de nood
toestand van de Merell>eeine Uoemen-
kwekete. Het gedoM is bijna ten einde <>n 
er zenden wel eens minder aangename 
verrassiagen koniMa gebeuren. 

Kampeerders, bezoekt de Vlaamse 

Kust. De nieuwe 

CAMPING VIKING 
te Middelkerke biedt U aan prach
tig terrein met alle konfort .Voor 
alle Inlichtingen ; Duinweg 338. 

I % vermindering op vertoon 
dM- V.U.-lldkaart. 

Aan alle Vlamingen verkoop Ik tegen groothandelsprlfsen: 
40 % KORTING OP DE VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 
•f REISKOSTEN TERUGBETAALD. 

Wasmachines, Droogzwierders en 
Huishoudstrijkmachines 

— Eerste klas émail, weerstaat aan alle zuren. 
— Vijf [aar waarborg tegen alle konstruktiefouten en 

tegen alle fouten In het gebruikte materiaal. 

— Service rechtstreeks van fabriek ten huize van klant. 

Algemeen vertegenwoordiger : 

Vandomme, Bankstraat 44, Hombeek-M echelen 
TEL. 175.08 

Ook op zon- en feestdagen sta Ik tot uw dienst. 
WIJ lATEN NOOIT EEN lOANT IN DE STEEK, OOK NIET NA OE WAARBORG. 

A. lEURISSEN-GLOOSTERMANS 81 ZONEN 
Rv.aA. ZONHOVEN TCU taa« 

ROLLUIKEN • ZOMNmENTÊM - ROLHEICICEN * SCHWFHBKKW . TCRIWSMEU8ELEH 
EVENU^HTIQ WtNTELlNDe GARAQW»C50RT«N - VEHETIAAMSf BLINDEN "SOMBRILLA-FLEX" 

TUINPARASOLS - ALLES VOO* AFSLWTINQ VH ZONNEWERlNa • ICAMPEfRTENTEH , 
• i r n r • wrfm 

MEUBELMAKERI I 

Antverpla 
Grote keus in 

Stijl- en Moderne Meubelen 
Matrassen - Tapijten - Keukens 

SINT-GUMARUSSTRAAT 28-30, ANTWERPEN 
lELEFOON . 32.94.77 

Krediet zonder Bank Steeds de boste verzorging 
.;PEaALE VERt>UMDERINO MET DE7E AANKONDIGINO 

FINANCIERINGEN 

HYPOTHEEK ÏNINGEN 

OaDBELEGGINGEN 

Vlaamse onderneming 

zoekt 

degelijke medewerkers 
zich wenden i 

Kantoor blad 

onder letters F.H.G. 

Zoekt U een S 
Vlaams Verzekeringsmakelaar • 
In het Brusselse ? E 

wandt U tot 

i BOB MAES 
• A. Feldheimstraat 20, Z A V I N T E M 

: Tél. ! 20 18.59 

Alla verzekaringstakken, 
alle maatschappijen, 
voordeliga tarieven en 
afdoend* hulp bl] engevallan. 

. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ' 

a««MtM«««M««MM«t«« iMa«r 

• WIE AI4TWERPEN BEZOEKT 

• 
• EET IN DE 

• 
«OUDEN LEEREN EMMER» 

• (achter de kathedraal) 
• BIAUWMOEZEISTRAAT 9 
• 
• Voordelige prijzen 
• Volledige maaltiid vanaf 30F 

I Uitbater : L. Wouters 
I 

Onze leus : U dienen 
Alle* voor Camping 
Gereedschap voor alle stielen 
Regenkledij 
Schoenen, botten 
Legerstok 

Honderden artikelen 

Steeds nieuwe aankomsten 

Wat U nergens vindt, vindt U bl] ons. 

AMERICAN HOUSE 
VLASMARKT 16 HOPLANO «1 
(JENT ANTWERPEN 
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1 HOOGSTRAAT 15a en 17 
I A N T W E R P E N 

1 Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
I T. V. - Wasmachines 
1 Gasvuren - Kinderwagens - Stoven 
I 10 TOT 20 */, OP DE GETEKl̂ MDE PRIJZEN 
1 OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

1 Kontant - Krediet 
I OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
iHiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiHimimiittmnimiimiiiimiimiiirmitfflmiHiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiMiwnniinnimiiiiiiiiimn 

Schuimrubberrwatrassen 
mei 
GebrevstearcU bedakkinslagan 
(Bra^et •*• 529768) 

.STAR: 
ZELB 

Ressortmatrassen 
met Gebroveteerde karVassen 
(Brevet * 512767) 

llllllilll 
Cewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

TIMIIl 
Tel. ^^^641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPE» tN UW OMTUEK KENT bTUUR ONS EEiM KAARTJE 

EN WE ZENDEN ü HET AOBES VAN OE DlCHTSl BIJGELEGEN v/ERKOPW 

.« 
>•••»••»••••••••• 
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ANTWERPEN 

Eenvoadif maar SMT kartaiUk, yierdca 
4e talrijke rriendea TBO B«ml Ha«s alt 
l i e r zUn icTcnUgst* TCrjaardaf. 

INTWERPEN 
FROVINCIAAL KO>niEE 

Zaterd»(, 24 Jnnl rergaderd* Mider v«or 
irittendHtp Tan Sodl Van d«r Paal het 
yroylnoUal komltee-AntwerpeB. N'-mem 
ket hoofdbestunr woonde alfCOMcn sekre-
taiis Wlm JoriaMa de MJeenkMnat bij. 

Op de acenda ataoden tal Tmo pnnteii 
TermeM Tooral A* «rfanisatle TBO de pro
vincie, de inriohttac ran het provinciaal 
•ekretariaat, wtrétn gTondlg bcaproken 

DE B T R.O EN D l K R O 'S 
Om de adjudantan K R O an de paa 

fcenoemde tweede luitenants toe te lat«o 
•cmder «iilf flnaacleel bezwaax tot de 
B ,VRO toe te tr«d«n werd hum Udmaat-
•ohap fwria&gd tot twintig frank voor het 
taJenderJaar waarin «Ij giehe«l of nog ge. 
fceltelljk hun dienstplicht TOlbrengien Ons 
»mn d e u awibiedlng te kunnen genieten 
f»Ueye BMQ stamnummer an ptrxnotieda-
Itan op het storüngsblljet te Termelden. 
De itortlnc gebeurt op postrekanlng num
b e r M 4 8 n Tan da B V R O , Ter Heide-
liMm 24S ie iDeuma-Antwprpen 

KONTAKTKLCB 
Ook Ae AntwerpM Kontaktklub ble«( 

• iet tan achter en bracht aan haar mede 
• d Remi Maes een hartelijk» «n gemeen-
é» huid* tijdens ha&r wekelljkae bijeen
komst Voor een leer t&lrijk yahoor sprak 
kl«r ondervoorzitter Karel DlUen, die h«t 
laren achetsfce Tan de Jarige Ónder da 
vale aanwezigen bemerkte man advokaat 
• u g o SehUte. lic Waiter Lurten, lic Bid-
•ard Bouwens, Rudi Van der Paal, dr Jur 
T»leer Portier seoAtor Dr Robert Roo-
aans. ToUurvertegKiwoordigw Reunond 
MattheyiMns, Dr Rik Ballet, da provln-
alaraadsledan Ceuppens, Roliu an Kunnen, 
Br OoemMU en anderen 

WPLDE or TTBOLKBFEEST 
Nfuneoa bet prorlnoiaaa henaltee-Ant-

werpen orarhandlgd» lic Walter Luyton, 
•TTondlascmentssekretarls TBB Mechelen, 
•en mooi geschenk aan Remi Maes op het 
tlrolerfeeat ingeri<*t door de Volksunie 
anmlddellljk na het «angfeeat la feestzaal 
HOladlum Dhr Jorla Dekeysar oud alge
meen oodervooi zltter van YOM bracht 
foor de stampvolle saai de (roat van de 
•udere generatie aan Remi Maae wiena 
•anse leven In bat ttóen van ilJn over-
iuiglng »tc»d Zowel Walter Ijuyten als 
*)Tis Dekeyser en da Jange werden door 
4e ruim duizend aanwezigen «eer harte-
Ijk 'oeffajulcht 

Zo brachten daa Lier, het airondisse-
Ment Mechelen an bet provinslaal koml-
toe-Antwerpen hulde aan een «eer ver-
4lensteUJk man dia ipijt de stelselmatige 
kampanje van een t getekende » te Lier 
*tgegroeld 1« tot de schoonste Vlaams-
Hationale figuur van heel de streek van 
Uer en Heistrop den Berg. 

Ma 
DEURNE 

De Vlaamse Kring van DKüRNE-BOR-
OKRHOUT-BORSBSBK organiseert eea 
Ouldensporenviering op 8 juli e k 'e 20 
•ar stipt in de EXPO-HALL Oraeybexlaan 
to Deume Algemene leiding Prans Dirkx 
4tngent Wies Pee met medewarklng van 
«obert Schevemels ea het y T 3 dansglld 
uilen spleghö 

Alle Volkjuniesympatisanten worden op
geroepen om deze eerste Vlaams-Natlotiftla 
Manifestatie te Deume tot een groot suo-
aes te doen uitgroeioi 

Steunlooda aboonementenslag : 
Afd Deume eerste bijdrage 116 
Maam'ooe 100 

Reeds vier gezinnen bekwamen aan gra-
UR abcmnement 

Wie zijn steentje wU bijdragen om da
le aktie te Meunen wande ileh tot Dbr. 
•tonne, Boekenberglel 1S4, Deume 

LIER 
BE Ml MAES ZEVENTIG JAAK 

De werkgroep Uar en Heiat ep den Baeg 
rlohtto ap Z7 Jnni aaa feestmaal in te Uar. 
De tafai werd Taorfeseten 4a«r dhr B4-
gard Boawens Onder de Tela aanweslgta 
bemerkte men algemeeti aekretaris Wka 
Jorlssen, provtnelaai voonitter Budl Tan 
der Paai volksvertegenwoordiger BetmoaJ 
Mattheyaaens, prarincleraaddeilen Wari 
Rolui en Hnbert Kannen, en de vriendaai 
Lode van Dessel, Maurite ABaers, Oakar 
Benard, Verscbaeren, Mevrouw van r — 
wel en aoon Walter Lnytoi. i e Beim^ , 
dr en Mw Hektor Ooemana, ihr en iÊw 
de Oroot, Francis Anthonis, eji 

Hiel welkomwoord werd «itgesprokaa 
door dhr Edgard Bouwens, dto enmlddaft-
lijk het woord gaf aan feestredenaar W t a 
Jorissea Deze bellehtte In aan heerlijka 
si»-eekbeart, die herhaaldelijk door dava-
rende avaties onderbroken werd, hal 
prachtig leven Tao Remi Maaa, de grato 
vriend van Cyriel Verschaeve, de voormiM 
van de streek van Alveringem. de *em-
Tondige maar overtnlgde natiaiMaiiA, w 
hele leren een kaDsekwente belevenis 
van ilJn jeugdidealen. 

Na hem sprak Maonts Allaerta die 
hartelijke hulde bracht aas alle propi 
disten van de verklralngskaiapanjes rtm 
1958 en 1*61. 

Tenslatte dankte Beml Ma<^ leer aa»-
roerd, voor al die blijken vaa genegenheid. 

Als herinneringsgeschenk aetving 4s 
Jarige een leer mooi gtaaraam van da 
hand van de Jonge kunstenaar Ivo Baka-
iants nit Denme 

MORTSEL 
Morteel viert het Ouldensoprenfeest IMl 

met een Herman van den Reeckherdetv-
king Herman Somme zal spreken ovar 
H v d Raeck Er aal ook een korte fOa 
afgedraaid worden 

Volksunievertegenwoordiger R M«k-
tfaevssens zorgt voor een gelegenhefcto-
toespraak 

Het feeat vindt piaats in da bovenx. 
van bat lokaal c de Ardeenae Jager > 
dinsdag 11 Juli ek 

Wij varwachten aBe Voilkaunleleden van 
Mortaei - Bdegem - Hove - Kontlch mai 
bun vrlanden sooder uitzondering 

SCHOTEN 
De Kempense Volkskulturele Dagan 

richt een prachög internationaal Volka-
dansfestival in met volgend programma : 

Vrijdag 14-7-«l / Kasteel om 20 uvr 
Kasteel van Schoten Plecbtlge opening 

der KVX> en van de Kunsttentoonsfelönt 
(van 15 tot 21 Juli) 

Zaterdag 15-7-81 / KasteaJ om 20 n. 
« Europese Dansreien » Volksdans ^ 

Volksmuziek met deelname van buiten
landse en Vlaamse groepen 

Zondag 16-7-61 / Marktplein om 15 uur 
« Bonte Garve » Groot Openhtchtfeegt 

met daas- zang «n v a a n d e l ^ l 
Eurc^jeee en vlaamse volkskunstgroepaa. 
Vooraf feestelijke optocht der deelne

mers 
Maandag 17 7-61 / Kasteel om 20 mr. 
c Levensvreugd uit Noord an Euld Oodl 

an Weet > met al de aan het faetival deaL 
nemende (troepen 

Plaat6t>ewljzen 30 P 
Parkeerplaatsen in de oomlddeUijke ona-

geving van het Kasteel en hat Marktplela. 
Vanuit Antwerpen bereikbaar Pr Ra»-

seveltplaats, trams «1 en 61 doarstreapl 
Halt gemeentrtiuls Schoten. 

NOORDERKEMPEN 
V M O 

Officieel werd bat werfseiaoen verla 
aondag afgesloten an wordt da V M.O,« 
If.K TOOT twee aiaand mat verlof ga-
atuurd 

Grootse laken kwamen dit Jaar in bal 
•ewest Noorder kempen (kantons Bcersiv 
Bre<^t, Zandhovan) tot stand. Terwijl di 
verscblUaule afdwingen : Biaaacha&t Kke-
lan. Kakntbout, Loanhout, Bebilde, Sob»-
ten en Wijnegem tot onfamene bloal 
kwamen, wordt door gaweatvoorsitter 
EippoUet Paelin^cx koortsachtig gewerkt 
om de kaders uit to bouwen en nieuwe 
kamen op te richtan. Intussen groeide da 
T M O tot een atarka orguilaatle, die aoo-
dag op londag (en vele werkdagen 1) a* 
werftoefat ging 

DE VOLKSUNIE WKKBLAD 
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Da IJrar la lo p«ot, dat, op al«enie«K 
verzoek van onaa VJtfO-ar* uit Bobilda 
aan A L L E R L A A T m irerftootit Ingelegd 
wordt ap Bondag ».«., t-1-tl «a «el to 
Wuuiitwaaal Kmd. Joe DaaliUs (SchUda) 
bnKtit bat Terkooprakord (an voor kmgl) 
met meer dan 100 nommers op ilJn naami 

Venamellng vanaf > tatr ep t Bekrata-
riaat et vanaf • mir aan da kerk to 
Wtni«twe»el 

'Sit KLEIN BRABANT 
Op aaterdag IT Jani ward tater dan aw 

eerste algemene vargadertng gebouden. mi 
welke au iedere maand op een vastgestel
de datwn sal plaate vizMlsn Op dan* 
avond werden dan H da medewerkers 
•iet bun echtgenoton uitgenodigd De vlij
tige aekretaris Rians Peeters opende desa 
vergadering met vooreerst de twee kandi
daten van de lijat to danken, al de ba
len Prana Van da Moortel en Hyp(ritat 
Feetaia. 

Varrolgens werd d» plakkenploeg extra 
bedankt, an aaa bun segde hij dat 4» 
•touwe kleestrljd raads begonnen was 

Voonittor Van 4a Moortel nam dan bal 
woord 

Hypoitot Peeteta, de strijder van bel 
eerste our sprak op zijn manier 

Hat Vlaamse lied kreeg sljn beurt, mal 
aan bat klavier aoon Peeters 

Ken deel van da Karekleten, alsmede da 
Beer Beuvels met ^Jn echtgenote an lo»-
tor hebben dan da toehoorders vergaal 
n e t bun bas en sopraansteounen 

MEDEDELING VAN HET 
HOOFD8EKRETABIA AT 

Het Hoofdsekretarlaat veatlgt er de aan
dacht van de leden abonnees en korres-
pondenten op dat ongetekende medede
lingen an brieven da scheurmand ingaan. 

ANDERLECHT-DILBEEK 
Kamkin en andera wagens stonden start 

klaar voor de groto papierslag vorige aa-
tordag 

Het werd een schitterende meeval er I 
Bijna 10 ton papier werd door de Dllljeek-
ae propagandisten rondgehaald hierin 
krachtig bijgestaan door hun vrienden 
nit OTOOt-BiJgaarden-Bodegem en Zelilk, 
die reedfl alles op een plaats gecentraU 
seord badden 

Langs deze weg hartelijk dank aan al 
onze leden en sympatlsanten voor het gul 
onthaal en verootachuld'gtngen acui die
genen waar we gezien de zeer late uur 
niet meer geraakten 

BRUSSEL 
PROPAGAVDATOOBTEN 

Nu de Volksunie niet alleen met de hop-
kwesUa, maar ook met de bevrijding van 
anze • Vlaamse ao'daten bewezen heeft 
HOE MXN PEITRLUK AAN DINAMI 
BCHE POLITIEK TEN B \ T E VAN HETT 
TOLK moet doen, te de tijd uitermate ge-
adilkt om ons blad te verspreiden 

Daarom mag gean enkele nationalist 
ontbreken op ds propagandatocht van • 

Cli Bijeenkomst om 8 uur 45 achter d» 
V8 of om 9 uur JO in Kalle achter het 

stadhuis op het Possoeplein. 

JETTE 
De aangekoQdi«[to meeting van 30 6 61 

kende niettegenstaande de drukkende 
warmte aen grote belangstelling 

Ken MJde 'verrassing was de komst van 
M. Dectmlnck, dto alhoewel als spreker 
aangAondigd niet verwacht werd gezien 
bij maar daags to voren van slJn vermoei
ende Kongoreis was teruggekeerd 

Het relaas over «IJn reis wekte aller aan
dacht 

Het beatuur dankt van barte M Deoo-
Blnck en de talrijken die opgekomen wa
ren 

STEENOKKERZEEL 
De vrienden uit het kanton ScbaarbeHc 

babben met ontroering het overlijden ver 
nomen van «ize aeer trouwe oude vriend 
Jan Mlohlela uit Bteenokkerieel Hij heeft 
veel leed gekend, maar vooraleer te ster 
van smaakte hlJ bet genoegen te weten 
dat lijn Ideaal door de J<»geren werd 
voortgedragen « dat het sou legevleren 

Wij Wedien aan slJn achtbare famüie 
ons innige deelneming aaa 

STROMBEEK-BEVER 
OIJLDENSPOBENHERDE>KING DER 
RANDGEMEENTEN 
op zaterdag 8 JuU IMI 

14 uur Optocht door de Jeugd. 
16 tMir - Onze Jeugd vlart 11 Juli Met 

medewerking van aBe plaatselijke Jeugd-
en de volksdan Bgroq> c De 

S wa M : optoobt 
nDr ' Oroot tuinfeeat m.mv Bdwanl 

Da Deoker, van de K V O Antwerpen, Ka-
lal Bemmerechto van da B R . T ; Tolks-
4inagroep c De Oroto Ronde >; het dans-
orkest liöu Tan Waeyenbergh 

i c ' , ^ O-VLAANDEREN 

BURCHT ZWIJNDRECHT 
GULDENSPORENVIERINO 

Op dinsdag 11 Juli ajs te X uur stipt, 
• J aen grote giUdensporenviering worden 
•rtiouden in de feestzaal Tljl, Halewljn-
toaa M, Antwerpen-Llnkeroever, en inge
richt door de Vlaamse kring t Schelde-
meeuw » 

Het kunstprogramma vermeid ojn de 
medewerking van bekende Mng- en voor
drachtkunstenaars evenaJs de muslek-
kapel van de chiro en de groep c De 
Bpelemeiers » 

De feestrede aal worden nitgesproken 
door B Pater Tan de Walle 

Wi] houden eraan, langs deee weg, al 
o n » Volkstmieleden geabonneerden an 
slmpetisanten van belde Scheldeoevers «It 
to nodigen dit Vlaams nationaal feest so 
talrijk mogelijk taij te wonen Toegang 
TriJ 

LEDE 
Door de Vlaamse Klub wordt op latw-

dagavond 8 Juli to 10 uur m de grote saai 
van het lokaal f Reinaert > aen groot 
TOlksbal ingericht dit naar aanleiding van 
de U-JuM-viering Het orkest Tony Sadler 
ipeelt ten dans, an als vedette treedt op 
Bddy Morino zanger trompettist 

Vooraf spreekt volksvertegenwoordiger 
Mr Danlll Deconlnck over c Brussel • 
Vlaamse grond I » 

Op Bondag 9 Jnll wordt in da parochi»-
kerk van IMPS aen U-Jull-mU opgedra
gen door KH De Brouwer, pastoor ^ k 
een kanselrede door KP Ludikhuyse an 
aan bet orgel stt Wiee Pee Na de mis ap 
bet dorpsplein toespraken door Toon vaa 
Overstraeten en Piet Vindevogel 

\ W-VLAANDEREN 

ROESELARE 
Op 18 Juni waren de propagandisten 

weer op de baan en het beperkt aantal 
beschikbare bladen werd vlug van de hand 
gedaan m Hooglede 

Op 25 Juni werd dan een grote kolpor-
tage gehouden m Hooglede, Gits, Tor
hout 

Een degelijk resultaat werd bere ik ten 
160 bladen aan de man gebracht terwijl 
de moedige tussenkomst der V U afg&-
vaajdlgden m Kongo druk gekommenta-
neerd werd 

HUWELIJKEN 

DE VOLKSUNIE is vwkrljgbaar to 
OUDENAARDE MJ JBP DBNYB, 
Tussen brugge 7 

MALDEGEM 
• Juli 1961 te 16 oor 

GROOTSE GULDENSPOBENVIERING 
Onder de dynamische leiding van 
Voorzitter Z Demonie 
O-voorzitters Gerard Storm en Hel

mond De Clerck 
Sekretaris PI Borgonjon 
Medewerking Het Lljstemestje «M 

Eekio 
Spreker Jef Van Overstraeten. 
Alle Volksunlevriendcn worden vriende

lijk uitgenodigd 

GENT 
Alle vlaamsvoelendeti uit het Oentas 

worden met aand'Ting uitgenodigd op da 
grootse 

OULDENSPORENVIBRINO 
welke plaats vindt op saterdag g Juli to 
•aal Roolsmd te Gent 

Het kunstgczel«chap «DIE 8CALMEYE» 
uit Brugpp verzorgt een puJk programma 
best<iande uit instrumentaal septet vo-
kaal kwintet solozang voordracht volka-
dans en samenzang 

Volksvertegenwoordiger R MATTHEYS-
6ENS houdt een korte feestrede 

Algemene Inkomprijs slechte 10 P 
Aanvang te 20 uur STIPT ! 

V M O 
De kolportage van 24-6 die to MeUe 

plaate vond verliep vlot Spijtig genoeg 
waren verscheiden militiuiten afwezig. 
Bonder dat waa de bijval nog groter ge
weest Mogen we ojMierken dat de poü-
tleke strijd niet ophoud na een succes-
^jke verkiezing tntegende^ nu onze ver-
kozenen en met hen de ganse p€u-tij in 
het brandpunt der belangstelling stacm 
moet eenieder van ons zijn plicht doen. 
De eerstvolgende kolportage heeft mi 
plaate op zondag • Jt^ te Ooeteiaar 

Verzame en zoals steeds aan de Roeland 
om 9 uur 30 J^lejwe gez'chten zijn steeds 
welkom 
LAAT DE LEEUWEN DANSEN TE GENT 

Ieder rechtgeaard Vlaming vlagt met het 
volksembleem, op iedere feestdag zeker 
op 11 Juli Vlaggen voor ieders beurs kun
nen zoals steeds gehuurd of gekocht wor
den UJ de Nat bevlaggingsaktie, Gewad 
18 Gent 

EREMBODEGEM 

Boeperlngen 
Oroto Bcnd« 

Op 23 Juli a.s wca-dt te &emtxxlegem 
een DOM MODESTÜS VAN ASSCHE 
HULDE ingericht onder de hoge bescher
ming van Zijn Hoogwaard'ge Excel'entie, 
de bisschop van Gcni 

Te dezer gelegenheid zal een monument 
onthuld worden als blijvende berinnering 
aan deze Vlaamse prelaat, wiens leven 
steeds in dienst heeft gestaan van de 
Kerk en van het Vlaamse v<^ 

Opdat deze hulde op grootse wijze zou 
kunnen geschieden, doet het inrichtend 
komltee een oproep tot alle Vlammgen 
<wi hun s^eun aan dit initiatief te verle 
nen 

Gefaelijke giften kiinnen gedaan wor
den door stortingen op postrekening van 
bet Huldekomltee DOM MODEST VAN 
ASSCHE nr 876 38 

De edelmoedige schenkers van duizend 
trenk allien uit erkentelijkheid een bron 
Bsn berdenkingsplaket ontvangen 

BIERHUIS « COBDIAL » 
Snlkerrai IS Aatwerpcn 

DItaUkendc drank • Tataargda bediening 

Te Pamel treedt op 11 Juli te 11 uur in 
het huwelijk onze vriend Karel de Ouj-
per met MeJ Magda de Beenhouwer 

Onze beste wensen voor het Jonge paar 
Te Schilde stappen Mon Mees en Luoe 

van den Bosch in het huwelijksbootje op 
zaterdag 8 Juli te 11 uur Onze hartelijk
ste gelukwensen 

Op n Juni overleed te Merelbeke Mevr 
Wed Jules Vercauteren Cgetwren Hp'e-ia 
van Honswijk) 

WIJ bieden de familie OyseHnck Ver
cauteren onze innige blijken van knste-
lijk mfeevoelen aan 

Met grote ontroering vernamen wIj het 
o\erllJden van de heer Jan MIchlels In 
de onderdom van tachtig Jaar te Steen 
akkerzeel. 

Spijt xifn hoge ouderdom bleef dlir Mi 
rhlels een trouwe vriend van de Volks 
nnlr, en zijn rotsvaste overtuiging werk
te aanstekelijk ap vriend en tegenstan
der, met wie hIJ to hartstochtelijk kon 
diskussleren over de Vlaams-Nationale be
weging, waarin hIJ voor de ooriog een be 
langrijke rol vervulde 

Zijn heengaan «al betreurd worden door 
de vele vrienden, die rijn herinnering Ie 
vendlf sullen bewaren 

De ganse Volksunie biedt aan Mevrouw 
Jan Mlchiels en kinderen haar knstelijk 
medeleed In het swaar verlies dat haar 
treft 

ZOEKERTJ 
Viaams v dame ongeli w in liont te 

komen met Intel Vlaams v Heer 45-50 J 
a. levensL om samen n Munchen te rel-
r,en sept okt Schr bur blad 

Oedlpomeerd onderwijzer vader van 3 
kmderen, tijdelijk Bonder werk vraagt be
trekking Zoekt kantoorwerk tijdens de 
vakantiemaanden Jull-augustus( liefst in 
het Antwerpse) 

Schrijven sekretanaat Volksunie 

Drmgend gevraagd voor farmaceutische 
firma beginneling technisch Ingenieur 
scheikunde Zich wenden R van der Paal 
Lange Oa.'rthulsBtraat 16 Antwerpen TeL 
33 85 65 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

DIENSTBETOON 

DEINZE 
SOC DIENSTBET. DFINZE NAZARFTH 

Heeft plaat« ten huize van H. Vf heg-
ghen, Guido Geze lelaan 101 Demzp In 
plaate van 106 zoals in het blad van za
terdag gemeld. 
7ITDAGEN LüDü StLS 

DUPPEL Iedere donderdag 16-n uur 
bij Van Loven Kerkstraat 

BRUSSEL Petit Café Boterstraat 19 
ledere 2de en 4de vnjdag van 11 tot 13 
uur 

LEUVEN Café Just tiepaleis Vaart
straat ledere 2de en 4de vrijdag van 14 
tot 15 uur 

KONINGSHOOIKT Café Van den 
Wyngaert IDorp Iedere 1ste en 3de don
derdag van 13 uur 30 tot 14 uur 30 

LEUVEN Café Cristal Elke dinsaag 
van 8 tot 10 uur Elke zondag van 11 uur 
30 tot 12 uur 30 

MECHELEN . E k e eerste vrijdag van 
de maand van 19 tot JO uur Wim Jc-issen, 
Café Beffershof, Befferstraat Elke eer
ste maandag van de maand van 19 tot 20 
uur 

Raymond Mattheyasens Cafe Beffers
hof Befferstraat Elke dag Ir Oskar Re-
nard op zijn adres Hovenierstraat, 24, Me
chelen 

GENT'EEKLO 
GENT STAD 

Hke vrijdag vanaf 20 uur in het Vlaams 
huis Roeland door vtóksvertegenwoord ger 
Leo Woute'-E We hennneren eraan dat 
Dr Wouters ten zijnen hui?*, voorlopig de 
zaterdag geen zltdag meer houden kan In 
vervangmg daarvoor iedere 2de zaterdag 
der maand, bijkomende zit dag in de Roe-
laad vaa 14 tot 17 tiur 
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VLAAMSE VLAG TE EKE 
Geachte Redaktle, 

Op h«t ogenblik dat er In jan» het 
Vlaamse land tussen de Terschlllende par
tijen, O.V.P., Socialisten, Liberalen en 
Volksunie een treffende samenwerking Is 
gekomen tegen de verfranslng en nog on
gehoorde plaatselijke franskiljonse over
heersing, doet zich hier In onze gemeente 
een spijtig geval voor. 

Het Bescuur van onze fanfare was spon-. 
taan ingegaan op het voorstel van het Da-
vldsfonds om ter gelegenheid van htin 
muziekfestival de Vlaamse Leeuw te plaat-
len naast de Belgische vlag. Op het ogen
blik dat dit gebeurde heeft Mw Weduwe 
Veibist, L. Delvauxstraat, 11 te Gent, ei
genares dier hovingen waai-in het feest 
plaats had, bevel gegeven deze vlag on-
middeUijk neer te halen, zoniet toegangs
verbod te geven tot haar eigendom. 

Wij willen dit feit met onze afkeux ken
baar maken aan gans het Eekse en het 
Vlaamse publiek en Mw Verbist zeggen 
dat de middeleeuwen voorbij zijn, dat er 
öan slechte kasteelheren en slaven beston
den. Het actief Bestuur van onze fanfare 
danken. wlJ om hun goede wil en aan hun 
Kggen wlJ dat er reeda Bondag een land
bouwer was, die een mooie lommerrijke 
weide heeft langs de grote steenweg, en 
deze gratis wil ter beschikking stellen en 
dan zonder eisen. 

Of zullen onze Vlaamse mensen liever 
de strop blijven dragen ? 

HET BESTUXJR. 

VOLKSUNIE IN WALLONIË 

BEKEND GEMAAKT 
Nog nooit hebben wij in Wallonië zo-

Tcel over t Volksunie » horen spreken 
dan de laatste tien dagen. 

De c R.T.B. » gooide tientallen keren 
V.U. In de Waalse hulskamers... al was 
die schotel aangebrand, ze was er. De 
Franstalige bladen bloKletterden uw naam, 
wel om er venijn op te spuwen.. maax de 
humanitaire houding tegenover acht sim
pele para's «jrgde er voor dat het vuil 
aiet plakken Meef. 

Tientallen Walen, die de naam c V.U. » 
haast niet kenden, kwamen ons — blJ wie 
men soma het « V.U. » blad ziet — vra
gen : « wat U dat voor «en partij ? ». Zij 
die niet bang zijn van het c Plamlngan-
ten-spook > (I?), lieten zich ontvallen : 
I Ce scmt des costeaux... 11$ font au moins 
quelque choee pour lei pauvres gars >. 

Zo heeft Pa Spaak-Lefèvre gratis publl-
«Iteit gemaakt voor U, dank zlJ acht 
Vlaamse soldaten. De sauclssen, die been. 
houwer V.d.B. tn Vervlers verkocht op de 
C.V.P. meeting van 22 juni, waren bedor-
Ten. 

Volksunie, doet zo voort 1 Brengt de pu
blieke opinie in beweging door onbaat
zuchtig dienstbetoon. Schudt de lamme 
goedzakken wakker. Doet de Waalse haan 
kraaien... oppassen voor vos Renard, want 
wat wals is vals is. Laat de Belgische 
Staat sidderen op zijn grondvesten... dan 
wordt Vlaanderen weer groot. 

Wij, Vlammgen jn Wallonië, marcheren 
mee naar de heropstanding. 

H.P. - Vervlers. 

GEEN SPOT, MAAR DADEN... 
De adjunkt-mmister Van Elslande trad 

terug in de triestige aktualltelt met zijn 
spottend, uit de hoogte afwimpelend ant
woord, op de interpellatie Van der Bist 
tn de Kamer, waarbij de V.U. gekoaene 
bet schandelijk misbruik van Radio en 
T.V. door de drie zogenaamde traditionele 
•n nationale partijen openlijk had aange
klaagd en de bekendmaking eiste van het 
geheim akkoord tussen die drie partijen 
tot stand gekomen, akkoord waarvan dhr. 
Oollard het bestaan had onthuld begin 
Tan dit Jaar. 

Op de goed gefundeerde argumentatie 
en t.o.T. het standpunt dat rechtvaardig
heid » eerlijkheid aan zijn kant had. 
•ebampte de spot en het misprijzen van 
dhr. adjunkt eerder triestig en pijnlijk af. 

Tijdens de voorbije legislatuur verklaar
de dhr. Van Elslande bij zijn tussenkomst 
ki het netelig debat ontstaan naar aanlei
ding van de interpellatie Verroken no
pens het al of niethouden ener tal«itol-
Mng, met spot en minatiiting (toen men 
hem hftd toegeroepen dat hij dhr. van 
ier Eist der V.U. uit het oog had verlo
ren) dat hij hem "vergeten had, die zon
derlinge enkeling in de Kamer. 

Eerder de partij dan het volk. 
Verder vonden wij zijn handteken te

rug onder verschillende wetsvoortellen in 
feite Ingediend om de eenheid In de CVP 
te redden maar die reeds een kompromls 
beoogden tussen de onrechtvaardige pre. 
tenties en eisen der franstaUgen en het 
elementaire recht van ons Vlaamse volk: 
OJn. uitbreiding onderwijs van de twee
de taal (het f rans). Wij vonden er aijn 
handteken in naast dat van Saint Remy, 
mevr. De Rlemaeker Lindemans. Dit was 
natuurlijk reeds een begin ier faollit^-
tsn. waarmee Bij de tronstalige Imperia-
Usteo poogden te bedaren. 

Ook aoa dhr. Taa EWlande, de laatste 
dagen voor de vericleelngen naar de bw-
••meester vaa Asse. dhr. Vaa Wijneoda*-
ie slja terend om lija akkoord te beko 
k M op ««B t ^ s t di« la de pers Mii rer-

schljnMi iB propagandistisch ««i irot* 
nibwerklng moest hebbM op ds kteaer 1» 
riaams Brabant, t«n «UDste n n ds OV9' 
télat waarop dhr. Van Wl^isndasl bsl 
niet opportuun ot nuttlc vond HM ak
koord te geven. 

N.T. • Lol 

TAAL IN HET LEGER 
Ik ben een offider bij het Beilglsab L»-

gw, «1 meen de tolk te djn van heet wat 
Vlaamse jongere officieren, wanneer Ik he* 
volgende vaststel. 

1) De taaiverhoudingen la h«t Depar
tement vtin Landsverdediging «a h» het 
leger zijn noch min noch meer wraalcroe-
pend. Vb. : onder de 34 landmacihtgene-
raals te GEEN ENKELE Vlaming. 

De infanterie telt 304 frans. tegea 44 
nederlandstallge hoofdofficieren, de ge
nie- en transmissietroepen lOÖ tegen H, 
enz. 

Onder de na 1932 benoemde onderluite-
nants brachten 1.6 p. o. Vlamingen het 
tot kolonel, tegen 10,5 p. e. Walen. 

3) De legerleidmg spant zich in om die 
toestand te bestendigen. Vb. : het Inrich
ten van kosteloze cursussen in Nederland» 
voor franstallge kandidaten-majoor. 

3) De overtredingen en ontduikingen 
van de taalwet van 30 Jimi 1938 en de ver
wante K.B 's zijn ontelbaar. Vb. : In het 
franstallge 27ste geniebataljon waran be
gin 1961 120 Vlaamse beroepsmilitairen en 
80 franssprekende. 

In het Nederland-stalige Bevrijdingsba
taljon Is de diensttaal onder de offtcleren 
het Frans en woréea. vele dlenststukken in 
het Frans gestrfd. 

4) Er bestaan een aantal mistoestan
den, die hun oorsproffig In de taalkwestie 
vinden, en die bijna niemand schijnen 
te beroeren. Vb. : honderden kinderen van 
Vlaamse millbairen te Aarlen, Stockem en 
Namen genieten geen nederlandstalig on
derwijs. 

5) Het vraagstuk krijgt vanwege de 
openbsire opmie, de Vlaamse parl^nent»-
leden en de Vlaamse verenigingen niet 
de aandacht en de urgentie die het onge
twijfeld verdient. Vb. : bij de Jcwigste be
spreking der begrotingen was de taalver-
houdlng in Buitenlandse ZakMi veel meer 
aan de orde dan die In L.V. 

6) Tot nog toe heeft niemand een af
doende oplossing voorgesteld noch geelst. 
Dhr Minister beeft wel enktfe vage belof
ten afgelegd; dhr Van der Eist heeft één 
concrete maatregel voorgesteld, t.w. de 
globale promotie der Vlaamse majoors, 
maar een gedetailleerd schema schijnt 
niemand klaar te hebben o€ selfs maar 
te overwegen. 

7) De Vlaamse officieren, vooral de jon
gere, beginnen In te zien, dat er «le<^t» 
één mlddeii is om hun gerechtvaardigde 
belangen kenl>aar te maken, n l zich ver
enigen en In de schoot van die verenl. 
ging gedetailleerde <H)lossingen bestude
ren en hun suggesties aan de minister en 
de parlementsleden overmaken. 

De toelating om een dergelijke vereni
ging op te richten werd aan dlir Minister 
gevraagd en een aantal suggesties werden 
hem overgemaakt. Ik acht het niet m'er-
bodig U van deze kennis te geven. 

1) VaststeUen bij de wet van het aan
tal neeterlandstattge en franstallge OM»er-
officieren In pavitaire verhouding; van 
het aantal nederlandstallge en franstallge 
hoofdofficieren in evenredi^eid met het 
aamtal nederlandssprekenden ea fransspre-
kenden In het land; van het aantal ne
derlandstallge en franstallge lagere offi
cieren In evenredigheid met het swntal 
nederlandstallge en franstallge miliciens; 
en dit per graad en per strijdmacht en 
(oï) per wapen voor wat de hogere en 
de lagere officierea betreft, met een over
gangsperiode vaa 10 Jaar. 

2) Verplichte eentaligheld van alle ac-
gaaieke e^ibeden en dienaten, van de 
hoogste t«t de laagste ectietons; Interne 
en externe tweetaligheid van de scbalen 
en de niet-organieke eenheden en dien
s t e 

3) Wetteijlke vei^lcfatlng dat ieder mJ-
lltsür, oaafgezien zijn graad of zijn func
tie, slechts kan aangeduid worden voor 
een eenheid of dienst van zijn taalrol, 
wanne» het een eentalige eenheid of 
dienst betreft; «nwettigverklaring van al
le andere beschikkingea zelfs uitgaande 
van de belang^teitbeade zelf. 

4) Instellen va^ een parlementaire Rib-
commissie, hebbende tot t«wJ£ de controle 
van de naleriag vaa de taalwetgeving In 
het leger; vaatoteülag der sancties bij 
niet-nateving; publteaMe van de vaststel
lingen, besluitea en suggesties van be. 
dortde oomniisaie. 

5) Na terugsrekking van de nlet-nood-
zakeUjke eenheden in de D.B.B., kazerne
ren VML alle nederlandstallge eenheden in 
Vlaanderen, aJSe franstallge In Wallenlë 
ea van de scbo^ea en tweeUdige eenheden 
en diensten te Brussel of op de taalgrens. 

6) Oprichting van een centrale vertaal-
commlsfae, met tia eerste en dringendst* 
taak het op^«Uea van een drietalige 
woordeniljat (Ncderlands-Frans-Bngels) 
van alle militaire ea miUtair-technlscbe 
termen, ea als permanente opdracht het 
bijhouden vaa genoemd* woordenlIjA ea 
b*t vertalen vaa d* bescheiden, uitgaaar 
ds vaa h*t d*];wrtement at d* departe-
m«nt*i* diensten. 

V. OpitahUac • « • sta TsrtMolsecMa • 
SOM twactaugs seofasM. dKost €Ê K t e o l 

d* Mdltac m 4s 
tastd vaa •<• bewOgd vwtaler. 

O Verslsaa vaa «sa 
poadlgps ksoalB vaa 4» twe*d* 
V M leclsr leraar üt Npstttor dta Iss w>^ 
tm beid* talen. 

•) Aaapasslnff vaa bst taalonrtsrwlls M 
d i Isgersoholse aaa d i modenis atsthodtt 
«e uitbreiding vaa bik onderwUs vaa tNl 
Bugels. Belgla* oitklM 

DANK D, JONGEREN 
Bewust vaa het M t dat eoksl poiltMBg 

macht telt, spannea o a n Jaag» nuatam 
sl<di onvoorwaardelijk la voor d* Tormlai 
vaa deze onontbeerfl]k» poUtlek* maob^ 
dl» de Vlaamse-Beweglngswagea ntt hsl 
slijk moet tirekken. 

Het geleuter la n*venaktivlt«lt*n, waar 
op twee at meer paardsa kaa g*w*d «aai 
deo. trekt hen niet aaa, omdat bat o o « 
vooruitgang vertraagt. 

Aan flaminganterij als zon«1agidl«fhsli 
berlj, bestaande utt vergadem. moOm 
stemmen, glazen letttgea. plas]** 
en roezlg en aeifvoldaaa bulswaartis k* 
hebben ze ook een broertje dood. 

Zij willen, eens en voor goed, «sa eiada 
maken aan de zorgen dl* «Ik* ioDsano-
generatie voor hen heeft gehad; as anili 
ten zich radlkaal en onversaagd la d* po
litieke strijd. 

Ze overschatten hua mogelijkheden n M 
en willen zloh geen leldersaUure* gevea 
(aan leiders met enkels schaapjes rondom 
zich hrseft Vlaanderen inderdaad ook tf 
veel krachten verspild). 

Ze hebben zich blJ de jongst* verkiesia-
gen, samen met de ouderen, la d* strijd 
geworpen; ze hebben in sommige arron^ 
dissementen zelfs zware verantwoordelijk, 
heden op zich genomen (waar hier «a 
de«ir broodroof op volgde). 

Kommentaar : 

De zuiver* en spontane reakti* vaa ds 
jongeren Is inderdaad h«t bewijs dat de 
Volksunie de recht* «n d* goed* weg 
heeft gekozen. 

In alle arrondissementen moeten ^ daa 
odk zo doeltreffend mogelijk la de wer
king Ingeschakeld word«a. D* verlafperl». 
d* schijnt wel buitengewoon geschikt ois 
daarvan degelijk werk te makea 

Brussels* firm* m*t battaand kllön-
teel vraagt voor het Brussels* * N 
Wallonië 

2 3 C t l c V 6 

VERTEGENWOORDIGERS 
voor het regelmatig bezoeken vsn 
drukkerijen en/of papierhandel* 
en aanverwant* bedrijven. 
Vlot verkoopbare artikelen dl* 
regelmatig bijbasteld wordert 
Ruime (bij)verdienste voor hen dl* 
over doorzettingsv*rmogen beschik
ken. Ook op Indirekt* v*rkoop 
volledige provizl*. 
Mogelijk* verdienst* p*r maand i 
van 6 tot 12.000 P. 
Schrijven bureau blad onder 

HAVEBI. 

HERMES 
SCHOOL 
54, ZUIDLAAN 

211, M. LIMONNIERLAAN 
TEL 11.00J3 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSIN 
STENO- en DAKTYLOGRAFIi 

In vl*r talen 

B O E K H O U D I N 
SOCIALE MfETGEVINO 

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

HANDELSCORRESPONDENTII 

D* School waar Vlaming*!) 
zich Ihul' vo*t*n. 

BETER *n VOOROaiOER 

Sandwichbar 

MAXWELL 
RESTAURANT 

warm* *n koud* g*r*chtMi 

open dag *n nacM 

PCRSSP/eOBL 

Godelieve de Ley 
Dl CONtNCKPLEIN 7 
ANTWERPm 

• • • • u t 

te ds Toor t^ w ^ e a il}a te d* pers tal 
«sa artlkslee Tersoheoaa over hst c Ra-
ftM»w«m« > la Walknia. H*t Is duidelijk 
dat ds fadsrallat Renard een grote cnga-
IvltMld be«<t ttmtn gabracUk ia aB* 
kringen dt* belan« hebbea bt] het voort-
tana raa d* huldlfe toestaad te BelgM 
M dl* slka veinleuwtac wantrouwen. 

Vooral te d* reohtss pers bekampt mea 
iMftlg bst agn. f Reoardlsme ». Ook eoh-
t « te eea deet vaa ds Knkse pers, maar 
daa oganaoiiljnlljk om ander* rsdenea. 
VUgand* w*ek auOea wij «ea overziohfl 
V*f«i vaa ds vlsi* dar llnkss pen op R*' 
aard en I1}B streven. 

DE STANDAARD 

Is federalism* voor Renard nl*t de ee»-
01* stap naar b*t separatisme, waaihH 
Brussel Uj ds volksdemocratlsotie repw-
bttric vaa WallonlS gevoegd wordt T Het 
BJkt e*a retsi gevaar t* zijn, dat de «.k. 
)ar«n seer aoouut aoa kunnea worden. 

LA LIBRE BELGiQUE 
(H jnai) 

Het wordt tijd dat gans de publiek* 
opinie sleli realiseert te welke lAop de b. 
Renard ea stja bend* het land wlUen VO*L 
rea. Waarover gaat het precies T Verblind 
door de opstandige stakingen vaa decem-
bir en JaiMutrl dl* bea tijdelijk de over
heersing beeorgden te de Waalse Indu*-
tol* willMi d* Renardlsten des* revolutio
nairs toestand Instttatlone^ miücen ao-
dat hun kortstondige overheersing perma
nent zou worden. Volgens hun pdan moe* 
Wallonië geregeerd worden door een Waal-
ss regerh^ « democratisch otadhooa B9-
aialistlsch geïnspireerd > (sic). 

Dat soa een volksdemocratle aljn, sofr 
A&r meer. 

DE GAZET 
(«1 juni) 

Het is noodzaketijk, dat d* Walen eS 
fi-anstalig* Brus.selaars weten, welke va-
krenkte persoonlijke ambities a schuilea 
achter het vermeend Meallamto van da 
gewezen regent der Nationale Bank. 

'Eia het am ook Interessant lijn te W9-
ten, welke financiSle kringen d* wrok vaa 
het gevaarlijk ultra-Unks i>ersonag» kaask 
Uzeren in een kampanje tegea d* indu»' 
trlallzatle te Vlaaaderea en te «en draft 
die hier onmiskenbaar op de regering titl-
feoefend wordt. 

Want dat Renard een steua la d* mg 
heeft, dat is toch duidelijk. 

DE GAZET 
(28 jnni) 

In wat dhr Renard de jongst* dagea 
allemaal verteld heeft ilt stof om to stB-
aan een natuurgetrouw portret te gaaa 
maken van het fenomeen dat hl] Is. Ds 
Luikse socialistische voorman is een volka-
menner dl* de massa wil meeslepen, aaa 
slch wil binden, otn vla de staua van dl* 
massa naar de macht te grijpen. Hij la 
(nog) geen werkelijke bezieler vaa dt* 
massa, maar toch al de handige ultbult«r 
van de gevoelens, wensen en grieven vaa 
Eijn volk. Men noemt zo Iets een denuk 
goog. Maar In het geval Renard zou mea 
kunnen gewagen vaa een leerling-diktap 
tor. 

HET VOLK 
(24-35 Jnnl) 

Cleert de woorden van C.V.P.-voorzltta» 
Van den Boeynants te Vervier» ultgespr» 
ken : 

De beweging van André Renard is eea 
nieuwe vorm van racisme. Hij wH een g»-
welddadlg nationalisme zoals Hitler, zegt 
d* h. Van den Boeynants. Renard is be
reid tot de ergste avonturen en de Walea 
dl* hem volgen zondigen door onbewust-
held en verraad. Renard maakt zich e<d»-
t€ï begoochelingen indien hIJ denkt dat 
hij de C.V.P. complexen gaat bezorgen. 
WIJ ook denken aan d* heropbeuring vaa 
Wallonië, maar op een verstandiger m%-
nter en te het raam van BelglS. 

WIJ zijn voorstander van een ruime da-
eentralisatle en wij durven dat ook t* 
Brussel zeggen. Maar, zegt de OVJ.-
voorzitter, dat alles moet gebeuren In or
de en vrijheid. 

De waanzin van Renard zou de onder
gang van Wallonië en de wurging van 
Brussel betekenen. Ik beschuldig Renard 
ervan een einde te willen maken aan bet 
koningdom, aan de democratie en de vrij
heid In dit land. 

De C.V.P. Is klaar om het gevaar te keer 
te gaan, besluit de nationale voorzitter, en 
wij verwachten dat oc* de socialisten en 
de lil)eralen dit gevaar zullen begrijpen 
en een klare houding zullen bepalen. DH 
is geen tijd voor lafaards maar voor man
nen. (De rede van de h. Vanden Boey
nants werd door de aanwezigen langdurig 
toegejuicht). 

DE LINIE 
(2S jirnl) 

De enkele citaten zijn genoeg om t* 
eoncluderen dat het federallame dat Re
nard wil voor ons onaanvaardbaar Is. Zo 
hij zijn wU kan doordrijven, en dat la 
niet lUtgesloten, daa rest oo* niets aar 
ders dan de Belgische Staat te zijn ga-
heel t« doen verdwijnen. D* vraag : wat 
danT, ia geen reden ons eea federalism* 
t*a bat* vaa d* Walsa t* dlkkca. maar 
alleen om naar esa antwoord te soekea 

dat de ijver vaa Renard kaa bekoelen «a 
te het olterste geval ons vaa hem samea 
met aijn c verdrukte Walen » kan V«B^ 
lossen. 

BELANG VAN LIMBURG 
(1< jnnl) 

Het Is theoretisch mogelijk dat deas 
(regerlngs) koalltie bij elkaar gehouden 
wordt doch dan zal ofwel het ene ofwel 
het andere moeten geschieden. Ofwel 
moeten de socialisten er in slagen — (ea 
deze betrachting blijkt uit het Jongste ar
tikel van M. Collard) — om de CV.P te 
verdelen volgens de scheidingslijn tussea 
loontrekkers en zelfstandigen. Ofwel most 
de C.V.P. er in slagen, met de hulp vaa 
de gematigde en parlementaire socialla-
ten, aangevoerd door M Spaak, het socia
lisme te bevrijden uit de greep van zijm 
revolutionairen, die Inzonderheid in Wal
lonië en in het Brusselse gekantonneerd 
sijn en die de heer Renard als exponent 
vooruitstoten. 

DE NIEUWE GIDS 
(24-25 Jnnl) 

Bn In dergelijke uitingen ligt het qa-
mlskent«ar gevaar dat morgen de split
sing in de BS.P. een breuk zal zijn tua-
sen Vlamingen en Walen wat meteen d* 
overwinning van Renard zou betekenen, 
met al de gevolgen vandien voor de eenr 
held van ons land. 

Het Is daarom dat wij bekommerd ulfc-
zien naar de beslissingen die de B 8.P. 
In de komend* weken ten aanzien vaa 
haar revolutionaire, anti-Vlaamse en te 
de grond antl-democratlsch* vleugel nd 
aemen. 

KOMMENTAAR 
De unltaristen van all* slag en ook ds 

konservatieven zijn ongerust om de aktls 
van Renard. Dat ds eenheid van BelgH 
daardoor in gevaar wordt gebracht kaa 
ons sfleohta verheugen. Dat het kapttallsm* 
door diezelfde Renard te Wallonië ook te 
gevaar komt kan ons aiet schelen ons 
twee redenen : wij hoeven dit stelsel nlel 
te verdedigen en wij aanvaarden dat hrt 
Waalse volk d* staatsvorm verkiest dta 
bst wa Dat Is het immers wat wij ook 
Toor ons volk wtOea Daarooi begrijpea 
irt] daa ta vctsr d* jmxantttiBt van vals 
Vlamingen : baddsa vl] maar sta Tlaaak-
s* Renard. 

P.M. 

DE LIERENAAR 
Onder deza titd f evaa da Lleraa 

liberalen een weekblaadje nlt waar-
In vaak kostellike dinfen staaa. 
Vestigden we er de aaadacM op dai 
hier de verblijfplaaii la van voft»-
Terteeeawoordiger Banaan Van d«v 
Foorten en dat het blad das w d oa-
der zijn toezicht zal staan. 

Wat lezen we nn in b«t blad vaa 
ie Juni IL in het hoofdartikel onder 
de titel « Federalisme » T 

«Voor de laatste wereldoorlof 
verdedijrde in ona land, meer bij-
zender in Vlaaader«n, het Vlaama ^ 
Nationaal Verbond (V.N.V.> de stel
ling van het separatisme : de sefael-
dins van België in twee afzonderlij
ke staten met zelfbestuur voer beid* 
deelstaten >. Separatisme en zelf
bestuur worden dus deodeenvodic 
reiijksesteld * 

Verder luidt het even duidelijk : 
* Alhoewel separatisme en federalis
me in zieh totaal Terschiiieade ba-
krippen zijn, blijkt het praktisch dat 
het federalisme van Renjurd over
eenstemt met het separatisme van 
de Volltsunie. > 

Wat heldere hoofden zitten er 
toch bij onze « Vlaamse » liberalen ! 

Moeten we nog: verduidelijken • 
We lezen door : 
« I n feite is het federalisme van 
Renard een separatisme. Maar daar 
het federalisme minder onaange
naam klinkt dan separatisme, heeft 
de demagoog, die Renard is, Deve» 
het woord federalisme gebruikt. BR 
de Volksunie volgde ogenbUkkeiiJ> 
de stroming >. 

Ais we het goed begrijpen is de 
Volksunie dus pas federalist sinda 
het einde van vorig jaar, ofwel heb 
ben we toen ons separatisme veran
derd in federalisme ! 

Er is weinig veranderd in Vlaan
deren. Nog steeds zijn de liberale» 
de meest anti-Vlaamsgezinden dia 
door dwaze voorstellingen probere» 
hun schaarse troepen verder te mla-
lelden. 

Een vraag nog T 
Is dat nn proza van volksverte-

ffenwoordiger Van der Foorten? 
Arm Lier dan I En arme Vlaamae 

llberalea I 
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GENT 
Na al ' t stof d a t deze tentoonstelUn^r In pers en pnbl iek deed opwaaien , 

l i jn we ons ook ter p laa t se van t d r a m a j a a n Tergewissen. Wij k u n n e n 
m a a r n ie t begri jpen hoe een s t a d s m a g i s t r a a t de p raeh t ige gewelven der 
oude Sin t -Pie tersabdi j heef t l a t en o n t e r e n door dergeli jke y o o r t b r e n g s e b 
van ziekelijke geesten die zich zelf, p ro domo, bij h e t k u n s t e n a a r s b e n t r e 
kenen. Deze clownerie Is noch moei te , noch verp laa t s ingskos ten w a a r d . 
D a a r m e e is dan alles gezegd, wa t h e t spektake l zelf bet ref t . 

Een 'paar betchouwingen vweten 
0ns toch van het hart. Wij rijn ab-
toluut geen bestrijders der modems 
kunst, integendeel. In etn tijd win 
mlgemene vernieuwing «n vooruit-
aang, ware het absurd moesten de 
kunstvormen blijven stilstaan. 

We leven weliswaar in een tijd 
*an Tnateneaanbidding. Maar is h»t 
de roefing der yoare moderne hu,n-
ttenaars niet on* van de dode-mate-
rie-cultvs los te r^ikken door bewust 
•ver te schakelen naar de bezielde-
materie f In een Tnaterialisfische 
wereld geboren, wil de moderne kun
stenaar de materie bezielen. 

Het is nu juist deze materiébezie-
Kngwelke in forum 61 ontbreekt. 
Laat er ons toch op waken dat onze 
Vlaamse kunst gezond blijve en dat 
*ij als een kunst van de twintigste 
eeuw, ideoplastisch, op een sterk in
nerlijk leven beruste, met sterke 
evocatieve scheppingen. 

Het it een vergissing te menen dat 
tcheppen en voortbrengen hetzelfde 
w. 

Voor de tchepper u het wezenlijk 
dat hij sich door een daad ter be
schikking stelt van iets dat, zeker, 
van hem afhankelijk it om. tot be-
ftaan te koTtien, maar meteen van 
iets dat hem te boven gaat, van iett 
waarvan hij het onmogelijk acht het 
rechtstreeks en alléén-uii-xichzelf te 
kunnen voortbrengen. De in Forum-
$1 tentoongestelde stukken-en-broh-
ken laten geenszins bovengestelde 
normen doorschemeren. Wij kunnen 
ens niet inbeelden dat « meesterwer
ken » als geplakt vrouwenondergoed, 
hrilglazen met aangelijmde spijkers, 
panelen m,et klompennagels en kram
men, monochroom-zwarte doeken, op
gestapelde iaderlijsten, op-een-vuil
nisbelt-opgeraapte ijzerskulptvi Vi 
de rechtstreekse voortbrengings-
kracht van hun fabrikanten ts boven 
gaan en hen in zielsontroering bren
gen. Wij betreuren ten zeerste dat 
een paar ware kunstenaars zich tus
sen zvlk een rommeltje hebhen laten 
vertegenwoordigen. We veronderstel
len dat zij onwetend waren aangaan
de peil en gehalte van het klvrhtspel 
waarvan sprake. 

Forum-61 vfil de pretentie hebhen 
met een heel nieuwe kunst, van onte 
tijd, uit te pakken. Daarin vergissen 
zijn promotors zich deerlijk en blij
ven ze, met hun nonsens, nalopen 
van een in het buitenland reeds ver
sleten kunstvorm. Had Forum-61 
niet beter de aandacht gevestigd of 
de krachten in Vlaanderen die ont 
eens werkelijke en gezonde kuntt 
brengen, absoluut modem en eigen
tijds ? Er zijn zoveel verborgen en 
vooral nederige talenten die wel van 
wat dichter de aandacht verdienen. 
Het is ook een komische vaststelling 
dat een intellectueel als Meester Ka-
rel Geirlandt, germaans kultuurdra-
ger als Hopman van het Nationaal-
tocialistitch jeugdverbond tijdens de 
oorlogsjaren, thans als blakende li
beraal in het franskiljonse kamp ver
zeild, tich alt de voorvechter van de 
Vlaamse kunstontaarding aanstelt 
en met overdreven ijver aan nihillii-
tisrhe ikonollastie doet. 

Diezelfde gesnorde en gepo7nm/i-
deerde Heer (de rasierschnitt blijkt 
vergeten) it ook (wellicht als peni
tentie hem opgelegd door zijn nieuwe 
fnee.'fers f) kunttkommen^ator voor 
de Vlaamse T.V.•uitzending-Atelier. 
Zijn verschijnen aldaar, ah z'n 
c verdwijnen » tijdens de represtie-
furie, blijven voor ont droevige 
mysteries. 

De pers had honderd jtrooent gelijk 
m^et haar vlijm,scherp oordeel ever 
deze absurde tentoonstelling en ever 
het initiatief van promotor Geilandt, 
de man van het « Museum voor mo
derne kunst » (aan 't welk Vlarnin-
gen liefst geen steun verlenen). Doch 
het it hier meteen de gelegenheid e'm 
een < belgisohe > kunstpolitiek wel
ke meestal gevoerd wordt naar de 
maatstaf van het doctrinaire Hi-
maatschap ener aprtij, aan de kaak 
te stellen. 

Het wordt hoog tijd dat Vlaamse 
mensen hun kunst en kultvur meer 
gaan behartigen en tteunen. Wan
neer krijgt Vlaanderen als weleer 
een kunstmaecenaat ? 

Vlaajnse industriëlen en intellec
tuelen, voor u ligt hier een schone 
taak weggelegd. Wij tijn een be
gaafd volk dat dringend de behoefte 
heeft aan mogelijkheden om. zich of 
de buitenlandse kunstmarkt te on^ 
plooien en in het Europa van wu>r-

C en zijn ereplaats te veroveren. Het 
an een ware doorbraak worden, eek 

op artistiek gebied. De hele Vlaamte 
gerneenschap moet daaraan mede-
kelpen, allen tijn we mede-verant
woordelijk. 

K.F. - Ouwendijpk. 

TOHEEL 

"Karnaval te Nice" 
in de Y S. te Brussel 

Als laatste stuk van het «peeljaar wordt 
•r in de KV.S. een « miistenl » opgevoerd: 
c The Boy Prlend » vaa Sandy WilsoD, 
•Ulier gespeeld onder de titel « KamavsJ 
te Nice ». 

Een « mustcaj » Is een muzikale kotne-
dle die TO<»«1 In de Angelsaksische laiv-
den bijval schijnt te genieten : « Karnat 
v«.l te Nice » bleef Jaren op de affich» 
te Londen en te New-York. 

tvergelijke shoiw heeft weinig om bet 
UJf en is g^eel afgestemd op zang en 
dftns, waarbij het gegeven als een Hchte. 
konventlonrie leidraad dient. De WdrMW 
Tan ( Karnaval t* Nice • ia tamelijk Tcr-
•leten en bewandelt plat geiapen paden i 
het ia een krachttoer csn door fantasia, 
kleur, (^wekkende muziek, tempo en le
vendig spel een spektakel te berelke» 
waarbij men geamuzeerd kan toekijkeiL 

« Karnaval te Nice > is bedoeld als persi
flage op de Jaren 30 van deze eeuw, een 
tijd van fTMietiek leven, als reaktie op de 
vier Jaren oorlog, met de « Charleston > 
als slmbool. ZIJ die deze periode hebben 
meegemaakt, zullen enkele herinnerln««o 
kunnen opdiejjen. alhoewel er op dit ga. 
Wed meer uit te halen was; de Jongereo. 
na de c C3iarleston » weer c up to date > 
h in de dansmode, zullen vooral aan het 
Jeugdig gedoe plezier beleven. 

Als men bedenkt dat deze « musical > 
door mensen van het ge^>roken toneel 
moet verdedigd worden «c die niet allen 
kunnen dansen en zingen (het is mus 
wel even plJnUJk...), kan men bevreesd 
^in voor het resultaat. In sUn geheel ge
nomen — mede dank EU de groot opge
vatte enxonering «n het vlotte ritme dat 
regisseur Kris Bets er heeft weten In ts 
houden — kan men de vertoning gedaagd 
heten. 

« KamavEü te Nice > werd aangekondigd 
als üomer-spektakel — Is aQeen als aod*r 
nlg in e«n officiële schMiwburg te eeji-
vaarden — «o aai seker WJral kennen : 
het blijn de hele maand fii op het pr»-
gramma 

Als uitblinkers ia de grou bezettmg kun
nen we vermelden : Döilee Deweerdt (een 
temperament-vol haantje-vooruit), Jean-
nlne Sohevemels (een schalkse ingem»), 
Anton Peters en Cïyriel Van Gent (twee 
kostelijke, raak getlpeerde figuren). 

J.T. 

om beter te wonen 

KUK 
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scherm 
c VERGEET MET TE UEVEN » aci Bm-

»o Walschap, ons vorige week. Hl] eel het 
Mu vi» een niet ooverdlenatelijke eeaak-
ter, waarvan de dood dan op het allerfautt-
•te ogenblik nog een ledelee kwam aan
plakken, wat van de goede hidnik aÜM-
aina een ea ander deed verh>ren gaan. 

Dat waa ipijtig, want de afeer-stenunlng 
van het begin waa seker een voortreffelijk 
•takje toneel. De tekst werd daarenboven 
gediend door het de^dijke spel van Alex 
Van Aoyen, Irma de Veirmao MI Jan Moo-
nen. Nochtans kunnen we onszelf er toch 
niet toe overhalen alle punten toe te ken
nen vo<H' deze prestatie. Onze Vlaamse spe
lers missen steeds die vlotheld v«n atijl, 
die natuurlijkheid van s p ^ waarmee men 
er bij de NTS selfs eeo slecht stuk iiU 
doorhalen. Hier blijft het altijd nog een 
Ükje ie seer M toneel ». 

Nu, aHes MJ elkaar, toch de moeite 
waard ! 

De Vlaamse TV boodt ens vorige week 
de kans nader kennis te maken met een 
stok van de ! • UU gestorven Zweed Au
gust Strindberg t « SPOOKSONATE », dat 
in 1907 voor het eerst op de planken kwam. 

We hebben voorlopig geen goesting om 
er wierook voor te branden, al ia het in 
« intellektuele » kringen dan ook een ael-
den gewaardeerde houding niet onmiddel
lijk een paar ilnloxe eliches te willen 
klaartiouden als konimentaar ep een of 
andere gevestigde naam. De naam zelf 
heeft daarbij dan weinig belang, de cli
ches passen toch altijd. 

Maar al branden we dan geen wierook, 
een werk van de beroemde Zweed ia al
tijd een merkwaardig stuk. Nu weten we 
wel dat merkvraardig niet noodzakelijk si-
noniem van degelijk moet «ijn. Toch wa
re het een onrechtvaardigheid van onzent-
wege geen waarderende beangstelling t« 
willen opbrengen voor een schepping als 
die van de kreupele Hummel. 

Met een voortdurende afwisseling van 
goed en decht toneel, qna spel, kregen we 
vorige week vrijdag het minder bekende 
stuk van Gaston Martens : t. DE CLOWS 
TRIOMFEREN «. 

Zoals altijd Mj dese auteur, was het een 
populair stuk met een lach en een traan, 
veel aktie en weinig diepgang. Literaire 
pretenties schijnt Gaston Martens met zijn 
werk wel niet te hebben, eo met een beet
je volkswijsheid oogst hij dan ook het suk-
see dat beter werk vergeefs zal zoeken. 
Dat sukses boekt hij trouwens steeds op 
dezelfde, enigztns goedkope manier : dia-
lekt, een beetje ontroering «n traditionele 
figuren al* in het poppenteater. In dit ge
val dan t een hipokriete kwezel, een pseu-
do-deftlge notarisklerk en de clowns van 
de titel. 

Het spel der akteurs lag op wisselend 
niveau, de stijl behoorde tot geen enkel 
tijdperk, de goeden werden beloond en de 
kwaden op een of andere manier gestraft: 
echt volkstoneel ! 

We hebben maandagavond wel een seer 
eigenaardige editie van « BONANZA « ge
kregen. Eigenaardig is misschien niet het 
Juiste woord, maar we willen er voorlopig 
geen ander gebruiken. We zijn met die 
feuilleton wel ver afgedwaald van de tra
ditionele western, waar da goeden nitein. 
delijk dan toch de slechten op de knieën 
krijgen, is het niet ? 

Volgende week aal onse kopij de redaktie 
bereiken via de postdiensten van Wenen. 
Iedereen «al begrijpen dat een Oosten

rijks TV-scherm niet het doel van de rei* 
kan «Ijn. Maar ondanks dat wiUen we de 
gelegenheid niet onbenut laten eens de 
vergelijking te maken tussen het Falgey-
plein en de Bingrienerstraace. En mis
schien komt de Vlaamse TV er toch nog 
niet B» iteeht alt, wie wee l ! J . V 3 . 

BOEkBESPREKINQ 

DE MAGISCHE 
OVERZIJDE 

door ELMAR BORG 
Een psychologisch roman. 
In enkele <^Klohten doet het werk ons 

aan Dostojewsky en meer In het blzofider 
aan De gebroeders Koramozow denken. 
Etr is de BlnnelUk levenslustige vader met 
teamaast de bastaardbroer en de moord 
«p Lok, de Jongste zoem. 

Ook komt de roman eerder traag onder 
itoom doOT de iterke psychologische nltra-
fellng tn de eerste hoofdstukken maar ver
snelt het tempo der gebeurtenissKi naar
gelang het werk vwdert. 

Een degelijk werk met flinke karakter
tekening. De demonische rol speelt ö^ule 
Ksther ten Eede, die het kwaad beoefent 
omwille van het kwaad. 

De engelachtige red is voor de dochter 
Marie-Rose die non wordt. 

De moeder leeft onder de schaduw van 
dreigende krankzinnigheid. BIJ de twee 
broers "Is Ijuk de praktische en H«-beiit, 
de hoofdfiguur, de drtMner. Het konfllkt 
vader-moeder böieerst het boek en voor
al ds geest van de eenzelvige Herbert, die 
de moeder verafgoodt en de vader haat. 
De c magische overzijde > krlstaliseert öch 
voor hem aanvankelijk in de liefde tot 
zijn moeder, later een kort* tijd In sijn 
Uefde tot Olsela, terwijl ze tenslotte maar 
bereikt wordt tn de verzoening met de ge
knakte vader. 

Uitstekende stijl. 
Het mooi uitgegeven w»i°k verscheen UJ 

ée tiitgeverij Wefltlap4 te Merksem. 

Alleen 
onder 

•Lf.J O»»»-

"jt üw Wimmi» timA «M )iat> ,M>1 " 
Het ultra-rechtse 'weekblaadje 

Europe Magazine, reaktionalr In 
het kwadraat en vaderlandslievend-
op-zijn-Brussels tot In de derde 
macht, wijdt haast elke week een 
onevenredig aantal bladzijden aan 
twee onderwerpen die zich ner-
gen* over zoveel belangstelling ver
heugen : het Hof en de Kongolese 
belangen. De^e laatste van Bel
gisch-financiële aard natuurlijk. 

Zo besprak het nummer van 31 
mei het koninklijk bezoek aan Pa
rij». 

Daarbij valt Europa Magazine 
bitter uit tegen een Belgische ro
manschrijfster, die als vele van 
onze Franssallge Intellektuëlen te 
Parijd gevestigd la. jDeze dame, Bea
trice Beck, had zich namelijk ver
stout t* verklaren dat het konink
lijk bezoek nog haar koude kleren 
niet raakte. Haar Inzichten terzake 
verdedigde zij als volgt : < Ik acht 
België een volkomen kunstmatige 
schepping. Walen en Vlamingen 

die niet in eendracht kunnen le
ven, die noch dezelfde kuituur, 
noch dezelfde taal hebben, worden 
bijeengehouden door dwang. Wat 
mij betreft, ik voel voor de aan
hechting van Wallonië bij Frank
rijk >. 

Dergelijke vranke taal moet EJu-
rope Magazine natuurlijk laken ala 
« woorden waaruit pretentie en on
wetendheid spreken ». 

Wij gunnen de ons onbekende 
Beatrice Beck haar politieke sym
pathie voor het Frankrijk van de 
grote demokraat De Oaulle, al de-
danken wij er zelf voor. Of de ro
mancière inziet dat h«iar wensen 
van Wallonië bij Frankrijk toch 
lastig werkelijkheid zouden worden, 
gezien de taaie traditiee van geve^ 
tigde staatsmachten, weten wlJ 
niet '*' **' f-'*-'-!-'*^^ i^ "••• ' • 

Maar het standpunt van derg»-
lilke FYansdolle landgenoten die 
liefst opgaan in la graaide patri» 
lijkt ons toch moediger en eerlij
ker dan dat van de franskiljons* 
Brusselaars, die ons Vlamingen d« 

weldaden van de Franse beschavlnf 
in koloniale vorm komen prediken 
en opdringen. De eersten kunnen 
Inderdaad bewogen worden door 
politiek rechtschapenheid, terwijl 
het tweede soort zijn eigenbelang 
weet te kleden In de gewaden van 
patriotisme en beschaving. 

WIE DICHT MEE ? 
De pofte verrichtingen van onze franstalige en adellijke diplomaten 

hebben — zoals iedereen weet — o.a. ook geleid tot de vrijlating « « Acht. 

Onze onovertroffen vertegenwoordiging in het buitenland Is totnogtoe 
Steeds in staat geweest het hoofd te bieden aan alle moelli^hedcn, tonder 
heroep te moeten doen op nederlandstaligen. 

Het blijve ao ! Zulks is trouwens ook de mening van dhr WJDJH. te 
Owiclerleemv die een Heideland wtnt omdat bij ao raak w«et te scfgen. 
«elke taak veoc de Vlamingen Is weggelegd : 

Op 't Kot van Buitenlandse Zaken 
lean Hechts een Waal vooruit geraken. 
Voor een Vlaams diplomaat 
heeft de Belgische staat 
e«i Job : de W.C.'s srhoon te maken. 

Dbr T.W. te Diest : « nog steeds geen plaats kunnen maketi ». 
Dhr O.O. te Hasselt : « als portier belangrijker taken ». 

Uw aller Ernest is daarmee weeral eens aan zijn verlof toe en gaat on-
varwljld de nigzak pakken. Hij wenst aUe dichters en dichteressen in 
Vlaanderen : 

Veriof met veel zomerse dagen, 
veel zon en heel weinig vlagen. 
Haar na het verlof 
dan vliegt weer het stof 

Wie vindt tassen twee nmne- o* zeebaden d« Mjd Mn de Heideland te 
winnen T Oplosslngm voor donderdag a j . p/a de redaktie aan 

• w dienstwillige Bmest. 

• • • • • • • • • • « • « « « • « i • • • • " • • IPM 
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In het Parlement 

MR VAN DER ELST HEKELT 
REPRESSIE-WETGEVING 

Onze Kongoreixigers op perskonferentie 

WIJ WERKTEN ALS 
EEN KATALISATOR 

De bespreking in d« Kamer v«ui het ao-
Teelste ontwerp tot wljzliinf • • • artikel 
123 sexies was Toor Mr. Van der Elat da 
^legenlieid om een scherpe aanval t« 
doen op de regering en op de tradltiooel* 
partijen. Hij herinnerde «r aan d»t lilj 
reeds tijden* de vc»ic« legislatuur eea 
wetsvoorstel tot afscliaffinf vaa dtt be
rucht artlkd Indiende doch toen gans al
leen stond. 

Tlians heeft hij de voldoening da* hst 
Europees Hof voor d« Rechten vti« ds 
Mens te StraatsA>urg hem gelijk geeft ea 
dat ook in da senaat stemmen opgegaaa 
sijn om dit artikel af ts schaffen. 

Al diegenen die nog vorig jaar het ont
werp Merchiers goedkeurden hebbes door 
hun houding bewezen dat li] geen begrip 
ot geen eerbied hebben voor de rechten 
van de mens. 

Zij hebben de rechten van de mens met 
de voeten getreden en zlJ doen het thans 
opnieuw wanneer zij stemmen voor het 
behoud van dit artikel. Want artikel I2S 
sexies werd pas in het Staatsblad vaa 2 
september 1944 gepubliceerd en het werd 
met terugwerkende kracht toegepast voor 
feiten of gedragingen van voor de vaa 
krachtwording. 

Welnu artikel 11 secundo vaa de Ver
klaring vaa de Bechtea van ds Mens 
hiidt : (I Zo ook zal er geen zwaardere 
straf worden opgelegd daa die welke toe
passelijk was op het ogenblik van het be-
Caan der strafbare daad n. Ontegenspre
kelijk werd ea wordt door artikel 121 se
xies een straf opgelegd met terugwerkende 
kracht. 

Het is reeds pijnlijk en vernederend dat 
het Belgisch Parlement overhaastig arti. 
kei 123 sexies moet wijzigen om te ont
snappen aan een veroordeling te Straats
burg op 3 juli a.s. 

Maar nog erger is het dftt men een nieu
we overtredlnc begaat vaa de Bechtea vaa 
de Mens door dit artikel te handhaven eo 
dit 16 jaar na de oorlog! 

Spreker beklemtoont 
tfeoht* moffelljk Is 
het Migedaaa makm ««• da teepasaia( 
vaa dit bemoht artikel, 

Wat de regering TOorstsK Is totasi a». 
voldoende i hst ta besoliMneni mot saft 
voorstel nog ott t« pi^ksa aeveal Jaar a» 
ds oorlog ea dan wanneer orer eea paa» 
Jaar zelfs de krlmlnele straffen snilsa re» 
jaard zijn. De regering handelt aUeea oM 
selirtk voor het Europees Hef ts Straat* 
burg, maar niet nit eea geest van edsf̂  
moedigheid ea Terzoeningsgezindhel& D« 
verklaring door oud-minister vaa Hemel-
rljck in de senaat afgelegd bet^eat e«a 
zware morele aifstraffing voer de reteriac 
ea vooral voor de eersts minister. Is tm 
de grote politiek door de eerste mtailste* 
met veel bombast beloofd T 

En volgens ds regering zoa dit annxallf 
wetsontwerp ds definitieve oplossing slji 
vaa het repressleprobleem ! 

Ds minister van justitis beeft forme«t 
verklaard dat dit het standpunt Is vaa (•• 
regering en vaa al de ministers. Ook ds 
C.V.F.-minister8 dus. Mr. Van dsr Elsl 
wijst op de dubbelzinnigheid la ds ho» 
ding van de C.V.F.-ers dis enerzijds dH 
standpunt van de regering aanvaarden ea 
goedkeuren doch anderzijds beweren dal 
zij geen vreds kunnen nemea mst dit 
wetsontwerp en zelfs voor amnestie oph^ 
men. 

Spreker I>etreurt dat ds regering ca ds 
regerende partijen nu nog bUJk gevea vaa 
zoveel enggeestlgheid ea haat. Alleen door 
haat is deze houding te verklaren. 

In Vlaanderen zal de strijd voer ai»-
nestie voortgezet worden. 

De Volksuniefraktie kan dit wetsontwerp 
niet goedkeuren, omdat zij niet medepllohr 
tig wil zijn aan het in standhouden vaa 
dit artikel, omdat liJ niet akkoord gaat 
met het standpunt vaa de regering. Daar
om zal zij zl<A bij de stemming onthoo. 
den. 

komrt voM MM* twM •/< 
gov» melding g»maaht vam i* aam^ 

\gim^ : Volktv«rt4genwoordig»r D. Ih C»-
ninok mn Dr H. lAComfU êt» tEruak»0rd»n vit Kongo waar xij een aktie onr 

éê M M gevangengehouden Vlaamse toldaten. 

Arlikel 123 sextos 
In het Staatsblad vain 1 juli verscheen 

«e wet vaa M Juni waardoor artikel ISI 
•exies gewijzigd wordt Wl} herinn««a er 
aan dat ingevolge decs wet : 1) dlecenea 
die niet gestraft werden dooh vaa hoa 
rechten beroofd of die gestrsift werdea tot 
maximum drie Jaar automatisch al hna 
rechten terugkrijgen, dos sonder dat i 4 
een aanvraag moetm doen; 

2) Diegenen die veroordeeld werdea l«t 
meer daa drl* jaar ea minder daa Mea 
Jaar hun reohten kunnca terugbekomea 
mits een verzoekschrift to richten tot de 
minister v«a Justitie : dit mag eea ge
wone brief slJn, doch «r moet Instaan dat 
sij voortaan « de wetten vaa het Belgisch 
volk getrouw sullen nakomen »; dlegMiea 
echter die veroordeeld werdea tot meer daa 
vijf jaar MIJvea niettemin beroofd vaa 
het recht to kiezen en verkozen to wor
den; 

Wie la UUVIN 
I de I M M O U n nto» be<ech\ 

was in U U V M nM 

Ou4« Markt 22 
l i enxs bferfcelder 

• • • 
Algemeen sgent voor BsIgtS i 

ABTS 
STUNWW OP TiENBÜ 94 

KORBEEK-LO 

\ Opgepast wer namaak DORT I 

\ H«f Wt»t« Paard 
' WANOKINOiNtTRAAT, 14 

voer iwsfdsrtnaen ea klubc 

• ra .« i^ fc<h^ian< ^ m^ 

3) Diegenen die veroordeeld werdea tot 
tlea Jaar ea meer bijvea beroofd vaa da 
rechten voorsica tn het nlanwa artikel 1 » 
texles. Indl«a bun straf niet meer daa 
twintlf Jaar bedraagt kunnea siJ e 
vraag doea b(J da Proknreor dca Kenln0i 
ea kaa da re(ditl>aiik hmt rechtea t«ra|̂ > 
gevea behalve bet reeht to kleE«B ea v( 
kosen to wordeo; Indlea him straf 
daa twintig Jaar bedraagt kunnen si] 
eea aanvraag doen, daeh daa kaa da 
reebtbank hea slechU sekere reAtsa 
mg gevea (ds rechtea epgesomd la 
men S tot 9 vaa artikel 121 sexies. Ia hel 
alg<»neen dient aangestipt dat niet da 
oorspronkelijke straf la aaomsrklnf §•' 
nemea wordt, maar de MJ genademaatr»' 
g«l verminderde straf. 

De nieuwe tekst vaa artikel Itt aezl« 
voorziet de vervallen verklaring vaa v4l. 
gende rechten : 

1) de rechtea voorzien ia artkel M v 
bat Strafwetboek; 

2) het reoht om advtduuU to rijai 
9) het reoht om onderwtjs to gevaa 

een openbare ef prlvato tarlchtingt 
4) het reoht om als bedienaar vaa eea 

eredienst door de Staat to worden bezol
digd; 

5) het recht leider van een poUtiehe 
vereniging to zijn; 

6) het recht Mn in welks hoedanigheid 
ook, deel to nemen aan de exploitatie, da 
administratie, da redactie, het druliken ef 
verspreiden van een dagblad of om het 
even welke publlkatie in geval deze deel
neming een politiek karakter heeft; 

7) het recht (Hn deel to nemen aan 
bestuur of de administratie vaa enigs de
monstratie van culttirele, filantropische ea 
sportieve aard of van enige openbare ver
makelijkheid, la geval deze deelneming 
een politiek karakter heeft; 

8) het recht Mn deel te nemen aan ds 
exploitatie, aan het beheer ef op eniger-
I^ wijze aan de werkzaamheden van eni
ge onderneming voor toneeivoorsteilingea, 
dnematrografie ef radio-omroep ingeval 
deze deelneming een politie karakter 
heeft; 

9) het recht om ia welks hoedanigheid 
o(A deel to nemen aan het beheer de zaak
voering of hot bestuur vaa een beroeps
vereniging of een vereniging zonder winH-
gevend doel. 

De opheffing van de vervallenverkiaring 
van rechten ingevolge deae wet heeft geea 
gevolg voor wat betreft de herziening vaa 
tuchtmaatregelen, o<H'log9chadevergi»edtng, 

Diegenen dis veroordeeld werdea tot 
meer daa vijf Jaar hebben er beiang MJ 
eerherstel aaa to vragen, vermlto siJ door 
eerherstel ai boa rechten tMngkrlJgca. 

demamen iet vriflcüng 
Wij »ullen m de eeritvelgemi» wmmmert het relaat vtm kun heUveniitem 
brengen. In deae uitgave mdUm wt^ eme beperken tot een hort vertlag ever dé 
perskonferentie die onmiddelU^ • • éê monhoimt gehouden werd. 

VEEKLABING 
Onze voorzitter Mr vam der Bist heefi 

vooraf la eea verklaring gezegd dot ds 
Volksunie geen politiek karakter wilde g^ 
Ten a»i de zaak door Saintr&lnt to wlllaa 
befxekken in de aktie, terwijl de Volk»-
unie aüs partij geen enkel koimnunlqua 
heeft uitgegeven WJ het vertrek en ooai 
afgevaardigden duldriljk zegdem helemaal 
privé naar Kongo te gaan. ZIJ waren troo-
wena zoaJs men weet dragers van een vei>-
zoekschrlft van de familieleden. Wij wü-
den een aktle ontketenen die de rege
ring bot maatregelen zou dwmgen. Verd« 

Dr Lecompte en Mr ds Coninok to Leo 

STELLIN6NANE VAN VLAAMSE 
VRIENDENKRINGEN 

De afdelingen der Vlaamsa Vriendenkringen nlt Kongo n t » 
d« provincie Antwerpen zonden on» volgende stell lngname te 
verband met de vrijlating der aeht. 

De verschillende afdelingen der Vlaamse Vnendenhrtngem 
W(t Kongo van de provtrune Antwerpen worden door het vertoef 
der gebeurtenissen andermaal verfltcht langs dete weg stelling 
te nemen in verband met de vriflating der acht Vlaamse soldaten 
wit StanleystcM : 

De Vlaamse Vrienden uit Kongo der provincie Antwerpen 1 

— Verheugen xich over de behovden terugkeer van onze soldaten^ 
na maanden onnoemelijk lijden en onmenselijke vernederin
gen. Hun stilzwijgen hier over is welsprekender dan, de meeeê 
dramatische verhalen. 

Kunnen, genen de uiteenlopende versies en het gebrek aan ffi-
jektteoe gegevens nog met vaststellen aan wie de eer van dem 
bevrijding toekomt, maar achten dit van ondergeschikt belang. 

— Stellen ondertussen vast : 
— Dat de offioieele verklaring van het Ministerie van Buiten

landse zaken met vam aard u om wie dan ook te overtuigen. 

— Dat de regering of 14 juni na de interpellatie van Dokter Lee 
Wouters in het parlement naar het lot van onze jongens het 
antivoord schuldig bleef. 
Dat xij, hoewel ze in haar mededeling vermeldt dat de vrijht-
ting uitdrukkelijk vaststond vanaf 16 juni, het zelfs niet nodig 
geoordeeld heeft de ouders of de echtgenoten van de nakende 
vrijlating van hun respektievelijke mannen en zonen op ds 
hoogte te brengen. Dit is noohtant een zuiver menselijke plicht, 
en elke stap in dte richting had voor hen een grote opluchting 
kunnen betekenen. 

— Dat bij de aankomst van onze soldaten op Zaventem op de 
maandagmorgen van deze week schitterden door hun afwe
zigheid. 

— Een vertegenwoordiger van ons vorstenhuis. 
«— De eerste minister. 
— De minister van buitenlandse zaken en van la-ndsverdediging. 
"- Alle hogere personaliteiten der regering. 
— Dat de eerste minister het echter wel nodig heeft geacht de 

volgende dag aanwezig te zijn op de aankomst van een rit van 
de ronde van Frankrijk, sport manifestatie door een buiten
landse mogendheid ingericht. 

— Dat de families van onze soldaten op een schandelijke wijee 
werden behandeld op het vliegveld van Zaventem. 

— Dat enkel aanwezig waren om de terugkerenden te verwelko
men : Alle parlementairen van de Volksunie. Deze parlements
leden, samen met leden en simpatisanten zijn de enigen ge
weest die tenslotte onze jongens een warm en hartelijk ont
haal op de bodem van het moederland hebben bezorgd, en de 
aanwezige familieleden der soldaten met raad en d^ad heb
ben bijgestaan. 
Dat enkel Meester Damël De Coninck en Dokter Herman Le
compte het risiko hebben durven nemen xich PERSOONLIJK 
voor het welzijn van onze jongens in te zetten. Dat xij ailéén 
het hebben aangedurfd, in gevaar-volle omstandighederi en ef 
eigen kosten naar Kongo af te reizen : dit in tegenstelling mei 
de tientallen parlementsleden die voor enkele jaren alle mo
gelijke gevaarloze * studiereizen » door Kongo uitvoerden op 
kosten van de staat. 

— Laten het aan elk lid van de vereniging over uit dit alles ie 
besluiten te trekken die zich opdringen. 

— Besloten er toe een afvaardiging van de kringen naar Zaven
tem te zenden om Volksvertegenwoordiger De Coninck en Dok-
ter H. Lecompte bij hun terugkeer persoonlijk geluk te wenr 
sen en ie danken voor hun moedige tussenkomst. 

Namens de Vlaamse Vriendenkringen : 
Voor afdeling Antwerpen, Voor afdeling Kempen, 
De sekreta'ns. De sekretaris, 
K.^an"Marc^e7~' A. Otten. 

Door Volksunie-Redakreur 
STAF DE LIE 

zegde da Heer van der Eist dat volksvan-
tegenwoordlger Wouters geen antwoord 
kreeg op zijn vraag aan Spaak wat de re-
gering reeds gedaan had voor de acht; 
het IS trouwens zeer zonderling dat be
doelde minister de Volksunie-afgevaardig
den niet verwittigde nadat hij zogezegd 
bericht had ontvangen op 15 juni, dat de 
wldaten zouden vrijkomen. 

Onze mannen vexrtokken inderdaad paa 
»p 20 jtml. Onze voorzitter stelde ook ds 
uitlatingen van de CV P-voorzitter aaa 
Ie kaak. 

FAMILIALE ARGUMENTEN 
In een verklaring die onze vertegea-

ffoordigers onmiddellijk na hun aankomst 
lebben geschreven en die in onze vorige 
iltgave werd afgedrukt zegden zlJ reeds 
dat hun komst in Kongo grote aktivitett 
leeft te weeg gebracht temeer daar zlJ 
met argumenten van familiale aard kwe
nen dis zeer veel Invloed hebbMi bij da 
Kongolezen, vooral omdat zij In bet biM-
Senland een goede naam willen hebben. 
Hun komst werd dan ook vowaf reede 
druk besproken in da plaatselijke kranten 
avenals m de radio. Qp de luchthaven wer
den zlJ <H)gewacht door minister Delvaux 
die haa in alles bereidwillig geholpen 
heeft. ZIJ hadden nadien allerlei kontak-
ten met vea-schlllende overheldspersonsa 
waarbij ar ook waren die sij nog gekend 
tiadden in hun koloniale tijd, o.m. als b^ 
ambten en zelfs als ondergeschikten. 

KAXALISATOB 
Door onze aktie hadden wij, aldus ivfir 

De Coninck, een belangrijke mvloed uit
geoefend op de internationale putkUeke 
optnle. De vrijlating hing aldus In de lucht 
omdat de regering te Stan een guxutiga 
indruk wiJde verwekken. Eei-st dacht men 
sr aan de soldaten naar New York over 
te brengen maar dit verviel ingevolge ds 
tussenkomst van onze vertegenwoordigers. 

Volksvertegenwoordiger de Coninck zeg
de ook nog dat Miouta, UNO-vertegen-
ffoordiger uit Polen en pastoor Otton een 
swarte priester eveneens een grote mvloed 
uitgeoefend hebben op regering Gizenga. 

Al bij al zijn onze mannen de katalisa-
or geweest die de zaken die in de lucht 
lingen moest kristallseren. 

TEGENWERKING 
Dr Le Compte zei de indi-uk te hebben 

lat ZIJ van verschillende zijde tegenge
werkt waren. Zo o.m door de Sabena die 
len geen plaata verleende m haar vlieg
tuigen waardoor zij verplicht waren terug 
ie keren met de franse lijndienst Air 
Prance 

Dr Le Compte had ook de indruk dat de 
Belgische zending die te Leopoldstad bij 
iet Frans konsulaat werkt opdracht had 
itokken m de wielen te steken aJhoewel 
leze missie uit welwillende personen be-
itaat De Franse konsul drong er op aaa 

iat zij geen verdere aktie zouden ontplooi
en en zij werden zellij bedreigt indien zlJ 
naar Stanleystad zouden gaan. Zij hel>-
ben echter niet afgewacht en werden in 
de hoofdstad van de Oost-provincie zeer 
goed ontvangen. Spaak heeft met zijn tus
senkomst vla de joemallst Davister meer 
cwaad dan goed gedaan aldus Dr Lecomp
te. Het ging zeUs zover dat men de man 
lie thans voor bewezen diensten een on
derscheiding gekregen heeft uit de Oost-
jrovmcie heeft gewezen ! 

Trouwens heeft men het in Stanleystad 
lis een goed punt op rekening van onzs 
twee afgevaardigden gezet dat zlJ niet 
cwamen in opdracht van de regering maar 
in eigen naam en in die van de families 
Ier acht. Zoals wij reeds bij de aanvang 
van dit artikel zegden zullen wij vanat 
volgende week het meer uitgebreide r»-
laas brengen van de belevenissen (mzer 
twee mannen ea dit om to beginnen on
der de titel :̂ « Olzengs ia humaner daa 
Theo Lefèvra ir. 

B.DJ. 


