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Na 11 ju l i 

met de 
Vlaamse Bewegmg? 

Weer is 11 juli voorbij en de jaarlijks leruglierende Gulden Sporcn-herdenUlng. 
Zij u'aren dil jaar talrijk en hadden op vele plaatsen zeljs een min of meer officieel 
karakter. Verheugend is het dat praktisch gans de Vlaamse pers artikels gewijd heeft 
aan onze nationale feestdag en vrij eensgezind blijk gaf van vooruitstrevende vlaams-
gezindheid. Het kan niet langer geloochend worden dat Vlaanderen wakker geschud i$ 
en dat de jarenlange passiviteit en onverschilligheid, voornamelijk door de Volksunie-
overwinning bij de jongste verkiezingen, overwonnen werd. De politieke partijen die 
geen of slechts een schijn-belangstelling hadden voor de Vlaamse problemen zijn thans 
vcriilicht ter dege rekening te houden met deze problemen. 

Opmerkelijk is vooral de kente
ring in de socialistische en de libe
rale Vlaamse pers. Aldus gaan wij 
naar een groeiende Vlaamse bewust
wording van de brede massa in 
Vlaanderen : daarbij komt dat de 
Vlaartjse Beweging niet langer als 
een taalbeweging zonder meer kan 
voorgesteld worden, vermits de aan
dacht eerder gaat naar de sociaal-
ekonomische aspekten van het 
Vlaamse vraagstuk. De verschuiving 
van de klemtoon maakte het de 
Vlaamse socialisten onmogelijk zich 
minachtend af te wenden van een 
beweging die zi] voorstelden als 
«taalromantiek». Met voldoening 
mogen wij aanstippen dat de Volks
unie sedert haar oprichting in 1954 
bewust de weg gewezen heeft in 
deze richting. 

Voor de ontwikkeling van het 
Vlaamse vraagstuk — of ruimer ge
zien van het nationaliteitenpro
bleem in België — is de houding van 
de Walen steeds een belangrijke 
faktor geweest. Welnu het is on
miskenbaar dat ook in Wallonië de 
Waalse bewustwording met reuzen-
schreden vooruitgegaan is en de 
Waalse federalistische stroming aan 
sterkte en politieke betekenis enorm 
gewonnen heeft. De Walen zijn 
daarbij behept met zekere vooroor
delen en angstkomplexen die, hoe 
ongegrond ook, niettemin reel zijn. 
In feite willen zij hun bevoorrechte 
positie door dik en dun verdedigen 
en gunnen zij aan de Vlamingen 
niet de voordelen van een natuur
lijke ontwikkeling die overigens 
slechts de achteruitstelling van de 
Vlaamse gewesten enigszins zou 
goed maken. De Walen in hun ty
pisch zuiders chauvinisme aarzelen 
niet zich hatelijk aan te stellen : 
het moet voor de Vlaamse socialisten 
die steeds gedwee de Waalse socia
listen gevolgd zijn en hen- gesteund 
hebben in hun meest onredelijke 
eisen (zelfs tegen de belangen van 
de Vlaamse arbeiders in !) in naam 
van de zgz. arbeiderssolidariteit een 
koud stortbad geweest zijn te erva
ren met welke openhartige brutali
teit de Walen zich verzetten tegen 
de industrialisatie van Vlaanderen! 
Een dankbaar thema om over uit te 
weiden, o.m. in het licht van de 
dwaze, sentimentele politiek die er 
toe geleid heeft 40 miljard weg te 
gooien in het bodemloos vat van de 
Waalse mijnen die nu toch moeten 
gesloten worden. 

Berichl 
aan onze Lezers 

Terwijl dit nummer nog op acht 
bladzijden verschijnt zullen de 
twee volgende slechts op vier blad
zijden getrokken worden. De mees
te bladen slaan gedurende de ver
lofperiode een keertje over. Wij 
doen dat niet, onze diensten zullen 
^~ alhoewel de drukkerij vakantie 
heeft — wekelijks ons blad bij U 
thuis bezorgen zij het dan ook in 
een iets magerder vorm. Wij hopen 
dat onze lezers ons dat niet euvel 
gullen duiden. 

De tegenstelling spits zich toe, de 
problemen stellen zich scherper en 
scherper en het geduld der Vlamin
gen geraakt uitgeput. Iedereen voelt 
aan dat er iets moet gebeuren. Het 
zou nochtans verkeerd zijn te ver
vallen in het gemakkelijk optimis
me van sommigen die voor de zo
veelste maal het probleem van de 

door 'V0t,'9'*tM*tdeftSt^ 
Vlaams-Waalse verhoudingen eens 
gaan oplossen. Hoe oplossen ? Door 
een paar verbeterde taalwetten ? 
Het zal vlug blijken dat lapmidde
len en schijn-oplossingen olie op 
het vuur zijn. Kenschetsend voor de 
geest waarin sommigen de Vlamin
gen voldoening willen schenken is 
het misselijk geknoei met de taal
rollen : ambtenaars die in 1932 ge
kozen hebben voor de Franse taal
rol en die gans hun loopbaan door
gemaakt hebben op de Franse taal
rol, die volledig verfranst zijn zou
den nu overgeheveld worden naar 
de Nederlandse taalrol om het even
wicht te herstellen en de Vlamingen 
voldoening te schenken ! Hogere of
ficieren die opgegeven zijn als Ne
derlandsonkundigen in het jaarboek 
van het leger worden nu plots 
Vlamingen omdat zij geboren zijn 
in een Vlaamse stad waar hun va
der-officier toevallig in garnizoen 
lag ! Het is vulgair bedrog en het 
is ondenkbaar dat de Vlamingen 
zich aldus zouden laten foppen ! 

Wij moeten ons hoeden voor een 
goedkoop en ongewettigd optimis
me. Dag na dag haast lijden wij 
nieuwe nederlagen en ondergaan wij 
nieuwe vernederingen. Onze tegen
strevers zijn machtig en bezetten 
de machtsposities. Velen die zich 
voor vlaamsgezind laten doorgaan 
zijn volkomen onbetrouwbaar en be
reid omwille van een ministerpor
tefeuille (of om minder) de Vlaamse 

belangen te verraden. De unitaire 
struktuur van de partijen en sin-
dikaten is een van de zwaarste hin
derpalen. 

Ons wacht nog een harde strijd 
vooraleer de Vlaamse Beweging haar 
doel zal bereikt hebben. De weg ligt 
echter open voor ons : wij moeten 
ons hoeden voor een onvruchtbaar 
en dwaas extremisme, maar ander
zijds radikaal en zonder zwakheid 
strijden voor de verwezenUjking van 
onze oplossing : federalisme. De 
traditionele partijen ontgoochelen 
meer en meer mensen, zij missen 
veerkracht en radikalisme, hun 
machteloosheid tegenover de gestel
de problemen is flagrant. De Volks
unie kan in de toekomst de beslis
sende rol spelen, door een niet t« 
stuiten opgang naar een steeds gro
ter aandeel in de politieke macht. 
Laat ons onze beste krachten wij
den aan de verwezenlijking van deze 
doelstelling in het bewustzijn daar
door ons volk te dienen. 

De Amerikanen 
en de Volksunie 

Enige tijd geleden werd Helmond Mattheyssens door de Consul-Gene
raal van de Verenigde Staten te Antwerpen ontvangen. Het onderhoud 
dat plaats had In de ruime gebouwen van het Consulaat-Generaal — en 
dat benevens door de Consul-Generaal, nog door twee Amerikaanse Con
suls werd bijgewoond — verliep in een prettige atmosfeer. Het gesprek 
dat ruim anderlialf uur duurde liep over de politiek en de economie. Onze 
Antwerpse verkozene stelde hierbij vast, dat deze Amerikanen van dicht
bij de politieke en economische evolutie in dit land met belangstelling en 
doorzicht volgen. Hij werd nadien nog eens extra met een sympathiek be-
dankingsbriefje bedacht. 

Later maakte hij kennis met de Heer 
Gilroy, correspondent voor Benelux van 
de mvloedrljke New York Times. Hier 
duurde het gesprek haast drie uur. Ook 
hier weer levendige belangstelling voor de 
Vlaamse problemen. Het mterview werd in 
de Amerikaanse en internationale uitgave 
opgenomen, zodat het verspreid werd over 
de V.S. en geheel Europa. 

Wij hebben het in vertaling afgedrukt 
op bladzijde 3. 

WAT MET DE E3 ? 
De voor Vlaanderen zo belangrijke autosnelweg Rijsel-Kor-

trijk-Gent-St. Nillaas - Antwerpen - Turnhout - Eindhoven, die 
ook op Europees plan van ceer groot belang geacht wordt, diende 
leeds sedert vele jaren aangepakt. 

Nooit was er geld. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en 
senatoren keurden jaar na jaar de begroting van openbare werken 
goed, de aanwending van de gelden van het Wegenfonds, het Vijf
tienjarenplan. Telkens iverd de E3 vergeten, maar telkens keur
den zij goed. In de senaat heeft oud-minister Van Audenhove nog 
bevestigd dat de vorige regering < om politieke redenen > de ab
solute voorrang verleend had aan « la route de la Wallojiië ». De 
huidige regering hij monde van de Waalse minister van Open
bare werken, Merlot, herhaalt en bevestigt dat de absolute voor
rang van Wallonië gehandhaafd blijft... en dat het departement 
van openbare werken noch over kredieten noch over ingenieurs 
beschikt om vooralsnog iets te doen voor de E3 ! Dat is duidelijke 
taal. Veel minder duidelijk is de oplossing die de minister aan de 
Vlamingen wil opsolferen : er zou een maatschappij vioeten opge
licht worden door de steden en gemeenten die langs de E3 liggen 
en deze maatschappij zou dan moeten pogen het nodige geld te 
kunnen ontlenen om de werken te kunnen aanvatten : want de 
Staat kan niet instaan voor de financiering en zelfs niet voor het 
maken van de plans ! Het is beschamend zo afgescheept te worden'. 
Wat de Vlaamse gekozenen van de regeringspartijen niet zal be
letten de begroting goed te keuren en hun vertrouwen t-e schen
ken aan minister Merlot. Ook zij die op de ES-'heto^ing waren ! 

Reimond Mattheyssens ontving een 
brief van een Amerikaans lezer van de 
New York Tunes. Het Is een, sinds 60 
Jaar uit Zeeuws-Vlaanderen uitgeweken, 
academicus Hij was van 1924 tot 1940 chef 
oorrespondent in Europa voor een groot 
Amerikaans blad, em werkt op het ogen
blik aan een boek waarin een hoofdstuk 
aan AHaanderen is gewijd. 

Hij schrijft o.a. « Van tijd tot tijd is 
het absoluut noodzakelijk dat de Ameri
kaanse publieke opinie m'gelicht wordt 
over de huidige stand van zaken in Vlaan
deren. Het is mij onmogelijk gebleken om 
ook maar de minste informatie in te win
nen bij de Belgische consulaire autoritei
ten, hier in Amerika, hoewel er onder 
hen ook wel Vlamingen zijn van goede 
wil ». 

En verder « Het is mij een smart te zien 
»n te ervaren hoe een groot volk, het 
rolk dat de Vlaamse renaissance voortge
bracht heeft, tot het niveau van Balkan 
peasants (kleine Balkanboeren) neerge
drukt werd door van z'n eigen taal en 
kultuur afgesneden te zijn. 

En tot besluit « Het verblijdde mij ten 
seerste Uw woorden te lezen, hoe kort 
dan ook. Vlaanderen is nog niet verlo
ren. Ja, nu komt het pas. 

« Hier liggen hun lijken als zaden in 
het zand. Hoop op de oogst, o Vlaander-
land ». De oogst Is nu aanstaande. Ik wens 
tr en de Volksunie Partij welvaart en ze
gepraal, en dank U hartelijk ». 

Uit deze ervaringen blijkt dat de Ame
rikanen voorvoelen dat In dit land belang
rijke politieke gebeurtenissen MI econo-
tnische verschuivingen op til zijn, waarin 
de Volksunie een aanzienlijke rol zal spe
len. 

Met een verschil met houding van de 
Waals-Beulemanse officiële, consulaire of 
Journalistieke heerschappen die Vlaan
deren en de Viriksunie negeren, en voor-
wie hun navel of Parij» het mlddenpunt 
Tan de wereld is. 

^ R. Maft iyssif is in 
New York Times 

y^ Leo Tindemans 
BLZ. 2 

^ Cizenga humaner 
dan Lefèvre 

BLZ. 8 

V^ Bij de Cenfse 
dokwerkers 

BLZ. t 

^ Nabeschouwingen 
bij een Kongo-reis 

BLZ. 4 

>̂k[- Waalse leugens 
f/ven werkeh'jkheid 

BLZ. « 

Geen Universileil 
Ie Aniwerpen 
Zoals bekend heeft het Comité voor de 

Uitbreiding van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen zich bizonder Ingespannen om 
te bekomen dat bij de aanvang van het 
volgend akademisch jaar een begin zou 
gemaakt worden met de oprichting van 
een universiteit te Antwerpen, Door dit 
Comité werd aan de eerste minister een 
onderhoud gevraagd om een delegatie sa
mengesteld uit vertegenwoordigers van de 
vier politieke partijen die in Vlaanderen 
gekozenen hebben de gelegenheid te geven 
deze belangrijke zaak te bepleiten. Nadat 
eerst de datum van 26 juni in het voor
uitzicht gesteld werd, werd het onderhoud 
sedert steeds uitgesteld en heeft het nog 
steeds niet plaats gehad. Blijkbaar heeft 
de eerste minister meer belangstelling 
voor de Ronde van Frankrijk dan voor 
de nood aan hoger onderwijs in Vlaan. 
deren. 

Ondertussen heeft adjunkt-minjster Van 
Elslande er voor gezorgd de laatste hoop 
te ontnemen aan hen die toch nog hoop
ten : hij heeft verklaard in de Kamer 
dat er helemaal geen haast bij is, ver. 
mits er desgevallend slechts over zes 
maand een beslissing moet genomen wor
den... voor het akademisch jaar 1962-63! 

Er is immers helemaal geen haast bij 
om de schandelijke achteruitstelling en 
benadeling van de Vlaamse jeugd in da 
sektor van het hoger onderwijs goed t« 
maken. 

Dergelijke miserabele houding belet ad-
junkt-minister Van Elslande geenszins op 
11 juli-herdenkingen Vlaamse strijdrede-
voeringen te houden... 

Maar willen de Vlaamse C.V.P.-ers en 
B.S.P.-ers werkelijk een universiteit in 
Antwerpen ? Indien ze het werkelijk wil
len dan zouden ze het duidelijk moeten 
zeggen — niet te Antwerpen, voor hun 
kiezers, maar te Brussel in het parlement, 
en hun houding t.o.v. de regering bepa, 
len in funktie van het antwoord van d* 
regering. 
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PeRNOTCN 

BORGERHOUT HERDACHT 

STUDENT HERMAN VAN REI2 

HOGERE OFFICIEREN 
Het Verbond van het Vlaams 

Overheidspersoneel heeft met be
hulp van het « Militair Jaarboek > 
de taalrol van de op 26 Juni ]1. be
noemde hogere officieren van de 
landmacht nagegaan. 

Uit dit onderzoek blijkt : 
1) dat op 22 tot de graad van ko

lonel bevorderde hogere officie
ren er 2 tot de Nedfiilandse taalrol 
en 20 tot de Franse tSalrol behoren. 

2) dat op 22 tot de graad van 
luitenant-kolonel bevorderde ho
gere officieren er 4 tot de Neder
landse taalrol en 18 tot de Franse 
taalrol behoren. 

Het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel meent dat uit 
dit onderzoek duidelijk blijkt dat 
de huidige wet op de stand en de 
bevordering der beroepsofficieren 
niet voldoet en moet worden aan
gepast aan de tweeledigheid van 
het land. 

VERDELENDE 
RECHTVAARDIGHEID 

Het pensioenvraagstuk blijft zor
gen wekken.Niet alleen het pensioen 
van de arbeider. Maar ook dat van 
de zelfstandige (middenstandertjes 
en boeren). Uit cijfers gepubliceerd 
door het Ministerie van Sociale 
Voorzorg blijkt dat de staat, met de 
opbrengst van de belastingen aan 
de loontrekkenden 13 miljard 661 
miljoen per jaar Schenkt voor pen
sioenen. Het ïs goed besteed. An
derzijds echter krijgen de zelfstan
digen slechts 1 miljard 167 miljoen 
per jaar. Onze achtereenvolgende 
regeringen van liberalen, socialis
ten en C.VJP.-ers schijnen vergeten 
dat het i»lH>JW«Q.na»4e,meeste boe
ren en van vele kleine middenstan
ders niet hoger of zelfs lager Ugt 
dan dat van vele arbeiders en dat 
zij dos evenmin veel hebben kun
nen sparen voor hun oude dag. En 
dat het dus maar billijk is dat de
ze maatschappeUjke groepen ook 
een beter pensioen zouden krijgen. 

Het zal de taak lijn van de Volks
uniemandatarissen dit vraagstuk in 
het oog te honden. 

DE VIER VAN POTMA IN 
SIBERIË 

In dit krijgsgevangenkamp bin
nen de PoolciAel zitten, naast duit-
sers. nog tal van andere oud-oost-
fronstrijderF gevangen. Veertien 
dagen geleden maakt een terugge
keerde duitse krijgsgevangene be
kend, dat ook nog enkele zweden 
zich daar bevinden. 

Onmiddellijk is de zweedse rege
ring begonnen haar invloed aan te 
wenden bij de regering van Mos
kou om haar onderdanen los te 
krijgen. 

De Belgische regering, die reeds 
maanden en maanden en maanden 
op de hoogte gebracht werd, dat in 
Potma ook nog 4 Vlaamse jongens 
gevangen gehouden worden (en ze 
zijn met naam en toenaam en adres 
gekend) weigert systematisch ook 
maar iets te doen voor deze 4 suk
kelaars. 

Wil de Heer Spaak, na de opera
tie «Munganga Mandefo » nog een 
tweede kaakslag oplopen? 

BOIKOT TEGEN DE HELE 
WERELD 

De goede heer Nkroema, diktator 
van Gana en weldoener van zijn 
volk, heeft de ekonomische boikot 
uitgeroepen tegen de Euromarkt, 
want, zegt dit donker orakel, de 
Euromarkt is niets anders dan de 
voortzetting van het Europees ko
lonialisme in Afrika. 

Nu heeft deze zelfde heer Nkroe
ma vroeger reeds tegen Zuid-Afri-
ka de ekonomische boikot gepre

dikt en vele naïeve Europeanen, 
vooral Britten en Nederlanders, 
hebben die aktie toen gesteund. Ze 
Uep gelukkig op een sisser uit. 

Nu zullen die mee-boikotters eens 
vruchtbaar kunnen nadenken over 
de ware gedaante van Nkroema en 
zijn spitsbroeders in het kripto-
kommunisme langsheen de Afri
kaanse westkust. 

ALS HET ZO VOORT GAAT... 
De bedoeling van meneer Nkroe

ma ligt er dik op : Engeland ervan 
weerhouden tot de Euromarkt toe 
te treden. 

Maar toch, als het zo voort gaat, 
valt de hele wereld nog eens onder 
de boikotterij van de zwarte paus. 

Wie zich echter over het jongste 
initiatief van Gana verheugt, dat 
is de RepuWiek Zuid-Afrika. Want 
hoe meer landen getroffen worden 
door de schichten van de Ganese 
boikot, hoe minder werkdadig die 
aktie kan zijn en hoe meer landen 
tegenover het zwarte werelddeel in 
dezelfde verhouding komen te staan 
als Zuid-Afrika. 

En misschien bereikt bovendien 
Nkroema nog een andere, door 
hem niet gewenste uitslag : de 
versnelde toetreding van Zuid-
Afrika tot de Euromarkt. 

Wij heten Zuid-Afrika welkom. 

A.C.W. : ANDERMAAL 
BEDROG 7 

Het A.C.W. heeft de Vlaams-
Waalse verhoudingen, voor de zo-
Veclste maal in het brandpunt van 
de belangsteUing geplaatst. Te ho
pen dat het ook niet zoals vroeger 
In de hoek der vergetelheid wordt 
geduwd. 

Voor ons ligt een schreeuwende 
aanklacht, Immers het fameuze 
A.C.W.-manifest 1958, dat een dode 
letter bleef. 

Dhr, De Saegher sprak duidelijk 
en ondubbelzinnige taal, zo heet 
het in het verslag. Bravo. MAAR 
NU DE DADEN. Het princiep is 
klaar gesteld. Zal er in de practijk 
geen verloochening volgen ? van 
het vooropgestelde ? Geen de min
ste toegeving meer in de Brusselse 
randgemeenten onder het bedrieg
lijk mom der faciliteiten? Geen 
kompromissen meer die de zwak
heid der unitaire partij moeten 
verbloemen en de eenheid ervan in 
stand houden ten koste van onze 
Vlaamse volksgemeenschap ? 

Pertinent is de bemerking van 
M.G.R. in de Standaard van 6-6-
1961 : « ...Een laatste wens dat de 
invloed en het gezag van de Vlaam
se vleugel voorzitter in de UNI
TAIRE leiding van zijn partij zou
den overeenstemmen met de elek-
torale betekenis van de Vlamingen 
voor de C.VJP. ». 

M-a.w. als men in de C V P . het 
unitair karakter der partij getrouw 
blijft moet men er ook de logische 
konsekwentie van aanvaarden en 
het medezeggingschap van leder 
toemeten in de verhouding der 
krachten die hij vertegenwoordigt. 
En NIET een verkapt paritairisme 
toepassen zoals thans in het na
tionaal komitee van de C.V.P. ge
beurt, met het gevolg dat de Vla
mingen er niets meer te zeggen 
hebben. 

Wij vrezen echter dat het een 
vrome wens van M.G.R. zal blijven 
en niets meer. Een luchtbel. 

HUN JONGSTE TAKTIEK 
De vrees van de andere partijen 

ligt in het feit dat de Volksunie zich 
niet beperkt tot taalromantisme, 
maar ook sociaal-ekonomlsche op
lossingen nastreeft. Die vrees leest 
men zeer duldeUJk in het wekelijk
se « Van Kamerleden en Senato
ren > van de Standaard. 

Daarin schemert de taktlek door 
die de C.V.P. thans tegen ons wil 
toepassen, namelijk deze der waan
wijze speldenprikjes. 

Men kan natuurlijk niet anders 
dan toegeven dat Van der Eist een 
eer is voor ons parlement en beken
nen dat zijn tussenkomsten geen 
hollepraat zijn. Maar, na die toege
vingen komen die waanwijze spel-
deprikjes : de rede was te kort, men 
had zich moeten tot taalproblemen 
beperken; wat gezegd werd was wel 
waar, maar Van der Eist heeft nog 
niet alle deugnieterijen, die blJ on
ze TV plaats hebben aangehaald; 
zijn tussenkomst over broodroof In 
het vrije onderwijs was niet zo ge
lukkig, enz., terwijl de C.V.P. tus
senkomsten beter verslag krijgen, 
en nooit bekritezeerd worden. 

Met dat alles wil men ons wijs 
maken dat wij nog groen zijn zoals 
men ons In 55-56 doodzweeg en in 
57-58 uitschold voor splinter- of 
kefferpartij. 

Deze Jongste taktiek, opgedron
gen aan de Joernallsten van de par-
tijpers, zal evenmin onze vooruit
gang tegenhouden. Het is trouwens 
opvallend dat « De Gazet » aan die 
taktiek niet zo erg meedoet als « De 
Standaard ». Men beseft daar waar
schijnlijk dat men een partij als de 
Volksunie, waartoe de meerderheid 
van wat in Vlaanderen hersens 
heeft behoort, moeilijk als groen 
kan afschilderen zonder zijn eer als 
objetlef berichtenblad en de eer 
van die intellektuelen te schaden. 

Zondag H- 9 juli werd de plechtige her
denking Ingezet met een H. Mis hl de St. 
Annaparochie te Borgerhout. Het was ta 
dlezeKde buurt dat Herman Van Den 
Beeck geboren werd, opgroeide en al te 
vroeg ten grave diende gedragen te wor
den. In een kernachtige en poëtisch ge
schraagde kanselrede verdedigde E.P. 
Branns s.J. het goed recht van de Vlaams-
Nationale student, die Herman was. 

Hij offerde zich niet alleen met al zijn 
jonge kracht en opbruisend leven aan zijn 
volk, maar volvoerde tevens een godde
lijke opdracht door steeds aan de zijde te 
staan van de Vlaamse zwakken en ver
drukten. 

Te 11 uur 30 had er dan een bezinnings-
stonde plaats aan het graf van Herman 
Van Den Reeck op de Schoonsel hof be
graafplaats. Een zeer groot aantal vrien
den en getrouwen hadden er aan gehou
den hier aanwezig te zijn. Talrijke bloe-
mentullen werden neergelegd w.o. vanwe
ge de V.U-afd. Antwerpen-Stad, V.U-afd. 
Borgerhout, V.U -Afdeling Mortsel-WU-
rljk, verder vanwege het aktiekomitee, 
verschillende Jeugdgroeperlngen, de Pal-
lieters en de familie. 

De Heer Herman Sommen, voorzitter 
van het Aktiekomitee begroette alle aan
wezigen, en lichtte het doel van dit ko
mitee even toe. Dit streeft naar weder. 
zljd.se waardering, simpatie en samenwer
king tussen alle Vlamingen van goede wil 
in verband met de algemeen-Vlaamse le
vensbelangen. Dat was ook het levens
ideaal van Herman Van Den Reeck, waar
voor hlJ geijverd en waarvoor hij zijn le
ven heeft gegeven. Rond zijn graf zijn 
wl] slechts VLAMING, maar dat dan o<* 
In de volledige betekenis van dat woord. 
Wij beschouwen Herman Van Den Reeck 
als een simbool van trouw aan Vlaande
ren en van het streven naar eenheid r«i-
dom de leeuwenvaan. 

De eigenlijke herdenkingsrede werd uit
gesproken door de burgemeester van Bor
gerhout, senator A. Sledsens. Het lijkt wel 

UN CERTAIN 
Met de staatsgevaarlijke (niet of 

niet meer) fransdoUe pers als Le 
Soir, La Lanterned' oude kween La 
Libre, Pourquoi Pas, enz., is het an
ders gesteld. Alle fanatieke, anti-
Vlaamse leugens worden daar on-
gekontroleerd opgenomen. 

Zo gaf P.P. na de Waterlooneder-
laag van de knechten van Frank
rijk in Strombeek de eer aan Van 
den Daele en Fayat. Zij hadden « un 
certain Deconinck > afgevaardigd 
om in hun naam de kastanjes uit 
het vuur te halen, want er zou daar 
kunnen gevochten worden. 

Onze landdag (congres de la 
Volksunie ö,-- Lennicq-Salnt-Quen-
t l n ! ) was volgens P.P. georgani-
zeerd door «les sots de la Volksunie> 
en stond onder leiding « d'un cer
tain Deconinck dont on pretend 
qu'il serait depute », waarvan men 
beweert dat hij volksvertegenwoor
diger is. Zo stom zijn ze op P P . 
dat ze nog niet eens weten dat die 
man door ruim 27.000 Vlamingen in 
Brussel verkozen werd. 

Maar, wees gerust, ook die dikke 
domme hersenpan geraakt door
boord. 

Trouwens, P.P. beweegt al hem.el 
en aarde om bij Renard in het ge
vlei te komen. Ook de slimme Wa
len zullen echter wel ingezien heb
ben dat P.P. geen geestelijk voed
sel is voor hen. 

V » " ^ ^ - ^ ' 

Op doorgang naar d« kus* 

• bezoekt het • 

VLAAMS HUIS 
IJZERLAAN 83, DIKSMUIDE 

Lokaal van d* Volksunie 

• Uttl>at«r • 

Leo Dev^eese 

• » » » ^ ^ ^ 

een bespotting te zijn, aldus spre'-fr, dat 
een jongen uit de zjcr vooniitstr-vr^do 
Vlaamse gemeente de dood moe--/ ' """n 
te Antwerpen, waar men toen voor de 
Vlaamse rechtselsen heel wat minci-̂ r be
grip toOTide, en waar de 11 juli-b'to2ing 
verboden werd, terwijl hl] tm aa-i Ant
werpse grond toevertrouwd Is. Soreker 
herinnerde aan de woorden van dichter 
Pol de Mont, op het doodsnrent!" van 
Herman Van Den Reeck : « GETI ideaal 
kan zegevieren zonder martelaren ». Niet 
aile kiemende vruchten bereiken de uit
eindelijke rijpheid. Winden van ramp
spoed en tegenslag, renressle en t̂  'Tiroof, 
tweedracht en onenigheid, doen h'el wat 
beloftevo'le bloesems afvallen. 

Maar dit te weten, dat we dikw "s nog 
al te zwak zijn, most er ons toe aanzet
ten alle mogelijk be.schikbare krac'̂ ten te 
bundelen, om de vlapr en de richt'ni? aan
gevende standaard van Herman V'n Den 
Reeck verder te dragen In een ev.->" grote 
belangloze offergave en gee.strirfi yooir 
een .schoon en vrli volk 

Ons volk zal slechts dan oud g worden 
zijn, wanneer het zijn idealen in fl° steek 
zal gelaten hebben. 

De plechtigheid aan het graf w->r'i ons 
opgeluisterd door mooie liederen, g w,ngen 
door de warme stem van tenor Al f ons Pee-
ters. 

Vermelden we nog dat deze uit°rst 
stemmige plechtigheid bijgewoond werd 
door Mevr. Raedts, V.U afgevaardigde in 
de C.O.O. te Borgerhout, en de VU pro
vincieraadsleden voor Antwerpen, de he
ren B. Ceuppens en Kunnen 

Enigszins tot ons leedvermaak consta
teerden we dat de rede van A. S'edsena 
in extenóo stoiografisch opgencanrn werd 
door een ijverig lid van de BOB 

Het is al ver gekomen dat ook leden 
van de Belgische kleurpartljen als staats
gevaarlijk worden aangerekend t 

Lic. Dlrtc Stappaertë. 

leo Hndemans 
i Sommigen hadden gedacht dat met de Intrede van Leo Tin-
1 demans in het Parlement — als opvolger van wijlen Trans Van 
1 Cauwelaert — een nieuwe Vlaamse kracht in de arena zou « bin-
1 nenstormen ». BINNEN is bij wel. maar van dat STORMEN 
I hebben wij nog niet veel gemerkt. (De Standaard noemde hem 
i nochtans een man « dJe het aanschijn der aarde zou verande-
1 ren ». Er stond zelfs een foto bij, neen, niet van de veranderde 
1 aarde natuurlijk, maar van de dappere Leo). 

1 Inmiddels blijkt Leo Tindemans er een te zijn, zoals alle 
i anderen. Hoe zou het trouwens anders kunnen Heeft Tlnde-
i mans niet zelf, in een interview in De Standaard kort voor zi.jn 
i aanstelling als parlementslid, letterlijk verklaard, dat « de man-
1 dataris zo nauw mogelijk bij het leven van de partij moet be-
i trokken worden »! Anders gezegd : de mandataris moet niet 70-
1 zeer zijn kiezers vertegenwoordigen, maar vooral gedwee zijn 
1 partij dienen ! 
1 En inderdaad, nu Leo Tindemans zelf mandataris werd. is 
i hij zo nauw aan zijn partij gebonden, dat hij even tam is ge-
I worden als gans de Vlaamse C.V.P. vleugel. Net als alle andc-
i ren schudt hij heftig met zijn hoofd NEEN, en... stemt altiid 
i JA, om de regering te redden ! Zo is het gemakkelijk te bcgrij-
1 pen dat Spaak en Gilson niet veel angst voelen om alle vonr-
i name posten aan eentalige Walen te schenken. Onze Vlaamse 
I ambtenaren moeten zich wel gelukkig voelen dat zij zo krachtig 
1 door de regeringspartijen verdedigd worden. 
I En om nu terug te komen op Leo Tindemans en zijn vraa?-
1 gesprek in De Standaard ! 
1 Toen De Standaard-joernalist V.A. dit interview aanvroeg, 
1 was Leo dadelijk bereid, maar, toen hij hoorde dat men hem 
I ook over Federalisme wou polsen, vroeg hij wat bedenktijd ! 
= Waarschijnlijk wUde hij eerst nog eens de partijtucht raadpie-
I gen, om te weten wat hij wel, en wat hij niet mocht zeggen. 
1 Dat noemen wij niet meer een « mandataris betrokken in het 
1 leven van zijn partij », zoals Leo zelf verklaart, maar een zui-
i gelingenkomplex ! Wat zal onze voedstermoeder de C.V.P. den-
I ken ? 
i En om dit droevig artikel nu met een prettige noot te beem-
1 digen, volgt de apoteose van het verhaal. WAT beeft Leo dan 
1 uiteindelijk over het federalisme verteld ? (En denk er aan, hij 
1 kreeg bedenktijd !) Wel, vurige Leo zei letterlijk, dat hij ons 
1 aanraadt, in verband met de Vlaams-Waalse samenleving, eens 
1 het Kerstpr<^ramma van 1945 te herlezen ! 
1 Dank U, Leo, maar wij geloven niet In het Kerstmanneke. 
1 En daarbij, zijt U werkelijk niet een heel klein beetje be-
1 schaamd. om ons In 1961 een programma van 1945 voor te scho-
i telen Wat het federalisme betreft Is dat programma me«r dan 
1 flauw, 't dokument Is erg oud, en... er werd nor niets • » » ^ -
I wezenlijkt! '^^' 
IttHiiiHimiiiiHHiHiiiiiiiimimwiiHHiitiwüiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiuiiiiiiimiiiuHiimiiiuiiiiiiuininn^^ 
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De eisen van het drukkerij bedrij f brengen mee dat je met 
het opstellen van deze tekst niet kunnen wachten totdat De 
Gaulle woensdag voor radio en TV zijn nieuwe Algerijnse ver
klaringen heeft afgelegd. Waarschijnlijk zal de Franse prezl-
dent op die datum meedelen, waar en wanneer de onderhande
lingen met de Voorlopige Algerijnse Regering zullen hernomen 
worden. 

Inmiddels zijn — zoals we reeds vorige week aanstipten — 
de Algerijnse troeven zeker niet slechter geworden. De door het 
F.L.N, ingerichte stakingen als protest tegen de Franse verde
lingsplannen hebben grote weerklank gevonden bij de moha-
medaanse bevolking, die weer haar tol aan bloed en lijken aan 
de franse soldateska moest betalen. De Gaulle's kommunikee 
terzake was als mop buitengewoon geslaagd : het vermeldde de 
naam van een negental dlstrikten waar niet werd gestaakt. 
Twee van deze negen dlstrikten zijn het uitsluitend jachtdo-
mein van de illegalen (die waarlijk niet zullen gestaakt heb
ben !), In de overige zeven woont praktisch geen kat. Het F.L.N. 
heeft bewezen, een stevige greep te blijven houden op de over
grote meerderheid van de bevolking. 

Niet alleen in Algerië heeft Frankrijk een harde dobber. 
Tunis is uitgerekend deze dagen weer komen aanzetten met een 
oude eis : de ontruiming door de Fransen van de bazis van Bi-
zerta. De Tunesiërs verklaarden koudweg dat vijf jaar geduld 
hen al welletjes lijkt en dat er nu komaf met de zaak moet wor
den gemaakt. De els doorkruist eens te meer het Franse spel dat 
er In bestond, de Noord-Afrikanen tegen mekaar uit te spelen 
met als inzet de kruimels van de Sahara-tafel. 

Inmiddels is de beroering bij de Franse landbouwers nog 
verre van bedaard en moet de regering dus verder het hoofd 
blijven bieden aan ernstige binnenlandse moeilijkheden. Er is 
een enkel lichtpunt : de heer J. Anquetll is er tot op heden in 
geslaagd, het Franse blazoen in de letterlijke zin van het woord 
te vergulden. Het is, wat men noemt, een paterstroost! 

De herrie om het olieparadijs Koeweit bUJft nog wat aan
slepen maar — zoals we verleden week reeds schreven — stuk
ken zullen er wel niet gemaakt worden. Een zeker teken van 
ontspanning was — hoe gek het ook klinkt — het Egyptisch 
protest tegen de aanwezigheid van Britse troepen in het vor
stendommetje. De Arabieren hebben er wel een voorkeur voor, 
hun boontjes zelf te doppen doch in dit geval zag Nasser stellig 
liever de Britten in Koeweit dan Kassem. 

Dat de Sovjet-Unie niet helemaal vreemd is aan de rel, of 
tenminste toch dat de Sovjet-Unie de Kassem-kaart met over
tuiging speelt is dezer dagen -weer gebleken uit de aankondl- * 
ging dat de Russen de uitrusting voor een zevental Iraakse fa
brieken vanuit Odessa hadden verscheept. Tegelijkertijd werd 
ook bekendgemaakt dat Kassem ekonomische en technische 
steun ontvangt uit een reeks andere landen van het Oosters 
blok. In de hulpverleningswedstrijd weet het Kremlin gewoon
lijk een rondje voor te blijven. 

Ook in de zaak Berlijn blijven de Russen een rondje voor. 
Deze week werd het palaber druk voortgezet. De heer Adenauer 
kwam aan bod met de verklaring dat hij er van overtuigd 
was dat de N-A.T.O.-bondgenoten zijn Berlijnse vizie kracht
dadig zouden steunen. Deze verfclaring zal — met het oog op 
de komende verkiezingen — wel vooral voor binnenlands ge
bruik bestemd geweest zijn. Want elders klept wel een andere 
klokje. Te Londen met name spant men zich in om de Ameri
kanen ervan te overtuigen dat de erkenning van het regime 
van Pankow een geschikt ruilobject zou zijn voor een regeling 
van de Berlijnse kwestie. Dit standpunt moge dan al niet als 
een kapitulatie worden bestempeld, het zal toch wel wat af
wijken van de verlangens die men te Bonn koestert. 

BUJft in Rest-Duitsland dus wel enige reden tot ongerust
heid, hetzelfde geldt voor Rest-Chlna. Op Formosa heeft men 
met ongenoegen kennis genomen van de Amerikaanse voorne
mens, diplomatieke betrekkingen aan te knopen met Bulten-
Mongollè. Men vreest er dat de erkenning van Bulten-Mongo— 
Uë een definitieve stap zou zijn In de richting van een erken
ning van het rood-Chinees bewind. 

Deze vrees is stelUg niet helemaal ongegrond. Van jaar tot 
Jaar is gebleken dat de V.S. steeds meer geïsoleerd geraakte 
met haar strakke houding t.o.v. Peking. Het aankonpen van 
diplomatieke betrekkingen met Buiten-Mongollë zou vooraij 
geschieden op grond van de overweging dat het gebied, gelegen 
tussen China en Rusland, de speciale aandacht van de Ameri
kaanse diplomatie waard Is. 

Wie weet ! Wanneer ooit eens een Amerikaans diplomaat 
naar Buiten-Mongolië komt. ontdekt hij er wellicht wel het be
staan van de meest volkrijke republiek ter wereld, aan de an
dere kant van de Grote Muur. 10 7 61 

Federalistische stroming 
stijgt in België 

Door Harry Oilroy, New York Timei 
De Volkiunig partij, een Vlaamie politieke groep die velen heeft verrast 

door het behalen van vijf zetelt in de hamier van volksvertegenwoordigers tij
dens de verkiezingen van 26 maart, voert een cairupagne voor Federalisme in 
België, met Nederlandstalig Vlaavderen en Franstalig Wallonië als bijna 
autonome staten. 
DE DOELSTELLINGEN VAN DE PARTIJ 

Reimond P. Mattheyssens, een volksver
tegenwoordiger van Mortse!, acht kUome. 
ter ten zuidoosten van Antwerpen, be
schrijft de volksunie eis « Vlaams Natio
naal, democratisch, progressief en federa
listisch >. In een interview, betoogde hlJ 
da t de Nederlands-sprekende Belgen ach-
teruitgesteld waren ten opzichte van d« 
Prans-dprekende Belgen. 

Hij zei dat de gemiddelde lonen 56 cents 
bedroegen in Vlaanderen en 66 cents in 
Wallonië, dat 70 % van de 100.000 Belgi
sche werklozen te vinden zijn in Vlaan
deren en da t een gebrek aan zware In
dustrie in Vlaandesren de rede was van 
het lage gemiddelde loon en de hoge 
graad van werklooslield. 

M. Matthcvssens hekelde het oudselma-
tig systeem waardoor steenkolen uit het 
Vlaamse Limburg vervoerd worden naa r 
Wallonië, in gas omgezet en dan terug
gevoerd worden naar Vlaanderen. 

De Belgische regering besteedde, na de 
tweede wereldoorlog. 800 miljoen daHar 
om de Waalse koolmijnen ter hulp te ko
men en nu worden vele van deze mijnen 
op bevel van de Europese Gemeenschap 
van Kolen en Staal gesloten. 

CULTURELE ACHTERSTAND 
Hij merkte op dat de Vlaamse auteur, 

Gerard Walschap, gezegd had dat het 
Vlaamse volk op cultureel vlak ten ach
ter stond bij zijn Nederlandse buren M. 
Mattheyssen« schreef dit toe aan de nel
ging van de Belgische leiders om de Fran
se cultuur te bevoordelen. 

Hij beweerde dat 68 % van de leerlin
gen in het Belgische lager onderwijs Ne
derlands spreken en 32 % Prans. In de 
Belgische universiteiten, voegde hij eraan 
toe, spreken 62 % der studenten Prans 
en 38 % Nederlands. 

De heer Matthe.vssens zei da t het 
Vlaams Nationalisme een politieke macht 
was geworden na wereldoorlog I wanneer 
de Vlaam.se oudstrijders, daarbij zijn el-
gen vader, verontwaardigd waren wegens 
het feit dat zij bevolen werden door 
Frans-sprekende officieren. Hij zelf deed 
tijdens wereldoorlog II f lenst aas sergeant 
en wei-d gewond. Zijn bevelhebber was 
een Vlaming. 

Zelfs nu nog. beklaagde hij er zich over, 
zijn de top officieren van het Belgisch 
leger allen Frans-sprekend. Diplomaten 
en vertegenwoordigers van de Belgische 
nijverheid komen hoofdzakelijk van d« 
Franse kant. 

ER WORDT AA.VGEDRONGE\ OP EEN
NIEUWE GRONDWET 

De heer Mattheyssens zei dat dit plan zo-
hoofdlljnen vow de voorgestelde nieuwe 
grondwet voor België Vlaanderen en Wal-
lonië zouden afzonderlijke staten zijn. 
België zou. zoals nu. geregeerd worden 
door Koning Boudewijn en landsverdedi
ging, flnanties en buitenlandse zaken zou
den gecentraUseerd worden. 
De heer Mattheyssens zei dat dit plan zo

wel voorstanders had in Vlaanderen ais 
in Wallonië. 

Hij voorspelde dat tegen het einde van 
dit Parlement, vermoedelijk over vier 
Jaar, het plan genoeg voorstanders zou 
gewonnen hebben om een grondswether-
zlenlng tot federalisme toe te laten. 

Belgische politieke waarnemers geven 
In het algemeen toe dat Federalisme een 
zeer Invloedrijke macht betekent Maar 
zij twijfeden er aan of het de overhand 
zal hebben op andere machten die het 
land verenigen. 

Terwijl de socialisten gewonnen liJn 
voor Federalisme in WaUonië waar zl] 
menen de macht te veroveren, zijn ze er 
tegen In Vlaanderen waar de C V P . het 
laken naai- zich zou trekken. 
KOMMENTAAR 

Het l i ^ voor de haod dat een Siunen-
vattend verslag over een gesprek van 
haast 3 uren, met uiteenlopende onderwer
pen, onmogelijk een haarjuiste weerfave 
kan zijn als bv. een bandopname. 

Te meer daar het voor de interviewer 
een onderwerp fold, waarmee hij niter-
aard niet bijzonder vertrouwd was, en voor 
de geïnterviewde het gesprek in een %Teem-
de taal werd gevoerd. 

Verder is er, door omstandigheden een 
vrij lajige üjd over heen gegaan alvorens 
net artikel werd geschreven. 

Hierdoor konden uitspraken niet altijd 
volmaakt jnist worden weergegeven. 

Tjeef Kaioot, Schild en Zwaard van Vlaonderen! 

^. rr. r^ o-

Dat belet mJJ echter niet hier de Heer 
Harry Gllroy mijn oprechte dank te betal
gen voor zijn bereidwilligheid en lijn wel
willende belangstelling. 

R.M. 

Onder de titel t « Federalistische 
stroming stijgt in België » en met 
aU ondertitrf « meer autonomie 
wordt gewenst door Vlaanderen en 
WaHonlé » brengt Harry Gilroy een 
uitgebreid artikel in de New ï o r k 
Times de voornaamste krant van 
Amerika en we mogen wel zeggen 
van heet de wereld. 

Het artikel la gebaseerd op een 
vraaggesprek met o m e volksverte
genwoordiger Reimond Mattheys
sens. 

Wij brengen hiernaast de vertaling 
van de belangrijkste gedeelten uit 
de Engelse tekst. 

Wie rond 11 juli een Vlaams inventaris heeft opgemaakt, 
kon zijn werk In de alleriaatste dagen nog aanvullen met cijfers 
en gegevens die bijna dag voor dag bleven binnenkomen Deze 
cijfers en gegevens bevestigden de algemene tendenz : we gaan 
vooruit, langzaam, maar toch vooruit; heel veel redenen om te 
vieren hebben we vooralsnog niet. 

Cijfers en gevevens werden o.m. verstrekt tijdens de bespre
king van de begroting van Openbare Werken in de Senaat. Deze 
bespreking is voor de vroede vaderen de Jaarlijkse geleger.heid 
om bij hun kiezers eens flink In de kijker te komen, door een 
lans te breken voor de uitvoering van al dan niet belangrijke 
rioleringswerken In hun kiesomschrijving. Dit jaar was er een 
nieuw geluid. Geluld dat eens te meer werd veroorzaakt door 
wat dhr Eyskens de « politieke aardbeving » heeft genoemd : de 
versterkte Vlaamse aanwezigheid in en buiten de Wetstraat. 

Er was vooreerdt de kwestie van de B3. Het levensbelang 
van deze verkeersader was kort voor de bespreking in de Senaat 
nog eens extra onderstreept geworden door de grootse auto-
mobllistenbetoging van de V.A.B. De Minister verklaarde dat hlJ 
« zelfs als Waal » moest erkennen dat de E3 noodzakelijk is en 
op korte termijn dient verwezenlijkt te worden. 

Deze ministeriële erkenning lokte bij enkele onzer Waalse 
broeders dadellük protest uit en de Gallische gemoederen kon
den s'echts bedaard worden door de formele toezegging dat de 
« Route de WaUonle > absolute voorrang blijft behouden. 

De E3 zal er echter komen. Inmiddels dient de timing van 
de Minister scherp in het oog te worden gehouden. De speciale 
en ongebruikelijke financieringswijze — eigenaardige toevlucht 
van de unltaristen tot een eigenaardige vorm van « federalis
me > — brengt mee dat de Minister zich desnoods zal kunnen 
verschuilen achter een massa drogredenen die bij de'ribWnkle 
procedure zelfs geen schijn van kans zouden krijgen. Vlaamse 
waakzaamheid terzake zal stellig niet overbodig worden : de 
Minister Installeerde de E3-werkgroep en dadelijk bleek dat 
daarin enkele nederlandsonkundlge ambtenaren werden gepa
rachuteerd. Het hoeft deze keer niet te blijven blJ de gebruike
lijke kortademige protesten van de Vlaamse pers. De bijzondere 
financieringswijze van de E3 brengt mee dat de Vlaamse ge
meenschap op speciale en directe wijze blJ de uitvoering van 
het werk zal betrokken zijn en dat zij dus ook speciaal en direct 
moet en kan haar eisen steVlen. 

Tijdens deze besprekingen In de Senaat werden Interessante 
cijfers genoemd. 

Er Is momenteel voor circa 9 miljard aan Openbare Werken 
In uitvoering. 

Van deze 9 miljard gaat Wallonië lopen met 45 %, Brabant 
met 22 % en Vlaanderen met 33 %. De provincies Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen krijgen leder 10 % toegewezen, terwijl Luik 
met 15 % en Henegouwen zelfs met 25 % gaan lopen. 

De 15 % voor Luik schijnt de appetijt van de Inboorlingen 
der « Cité ardente » echter hoegenaamd niet gestild te hebben. 
Een afvaardiging van Renards M.P.W. ging de Luikse burger
vader opzoeken om hem te vragen, in de gemeenteraad een mo
tie te doen stemmen tggen de oprichting van een staalkompleks 
te Zelzate. De heer Buisseret was één en al oor voor de grieven 
van zijn bezoekers en verklaarde, dadelijk een ontwerp van re-
zolutie te zullen opstellen. 

Waalse eendracht maakt inderdaad Waalse macht I 
Nadat via de Parleraentalre Vragen en Antwoorden de laat

ste dagen nog eens bekend werd, hoe schrijnend de taaiverhou
dingen in de meeste Departementen zijn — er is nog altijd geen 
Vlaams generaal, weest gerust ! — is nu weer een nieuw Waals
franskiljons kaasje wat nauwer onder de brandglas genomen : 
de dienst voor Burgerbescherming. Nog eens : voor vieringen is 
het waarlijk nog ruim vroeg. 

Iemand die het met deze laatste vaststelling trouwens roe
rend eens is. Is dhr G. Van den Daele. In de < vrije tribune > 
van de * Standaard » verscheen van zijn hand een artikel, dat 
een lange Jammerklacht Is over de lamlendigheid van zijn par
tijgenoten in de zgn. Vlaamse Kamergroep. Dhr Van den Dae'e 
aarzelt niet zelfs te verklaren dat er « van een eigenUJke groep 
geen sprake is >. Hij stipte aan dat de groep voortdurend het 
hoofd in de schoot legt bij Waalse veto's of zich beperkte tot 
bedreigingen die nooit werden uitgevoerd. Hij vertelde hoe tot 
de zgn. Vlaamse kamergroep, ondanks zijn verzoek, ook verder 
bleven behoren de in Vlaanderen verkozen doch gewoon'iik 
franssprekende CVP-ers. Een deel van zijn onthullingen lijkt 
ons nogal bezwarend voor de adjunkt-minister. Dhr Van den 
Daele wenste het been stijf te houden en onder geen enkele 
voorwaarde het vernederend adjunktschap te slikken. HIJ voel
de echter dat hij niet zou gevolgd worden. Om zelf niet te moe
ten volgen nam hij dan maar ontslag 

11 Juli 1961 ! Ontslag als enige uitweg voor een C.VP.-er 
die van mening is dat hij als Vlaming voorioplg voldoende on
der zijn broek Is geschopt geworden. 

Maar gelukkig zetelt sinds 26 maart 1961 een echte Vlaam
se kamergroep in het Parlement Voorlopig nog slechts vijf kop
pen sterk. Doch zoals In een poptxlalr rijmpje.: maar daarachter 

komen er nog, nog, nog l 10.7.1961 
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ZUID-TIROL 
Nog een sluk LaHins imperialisme 

Doordat we oiis in onic vorige bijdra 
gen hoofdzakelijk met Bretanje hebben be-
l ig gehouden, is de eveneens brandende 
fcwesUe-Zuid-lirol zowat op het achterplan 
geraakt. Alvorens in een mogelijk later 
artil'el beschouwingen ten beste te geven, 
willen we hier kort-kort een inleiding ver
schaffen over de kwestie; zij kan alt ach
tergrond dienen bij de lelctuur van Ter. 
dere bijdragen 

Zuid Tirol is een Duitstalig gebied in 
het uiterste noorden van Italië In de laat
ste dagen van de oorlog 1914 18 werd het 
door de Italianen binnengemkt en be 
stuorlljk ingepalmd. 

Hitler heeft nadien weinig gedaan om 
de Tolksduitsers uit Zuid-Tlrol temg bij 
zijn Rijk aan te sluiten, een goede ver
standhouding met Mussolini lag hem na 
der aan het hart. 

Na de oorlog, in 1946, sloten de Gasperi 
en Gniber een akkoord, dat grotendeels de 
bevestiging betekende van de vooroorlogse 
toestand. De Znid Firoolse Duitsers (of 
Oostenrijkers, zo men wil) blijven onder 
Italiaans bewind 

Stilaan gingen in Znid Tirol de poppen 
aan het dansen; de meest gematigden on. 
der de nationalisten eisten gewoon auto
nomie binnen de Italiaanse staat, maar de 
meer konsekwenten \ erlangden niets min
der dan de terugkeer bij Oo<itenrijk. 

Terwijl Duitsland — net zoals onder het 
naziregiem — Zuid Tirol blijft verlooche
nen, is Oostenrijk zich officieel tn bet ge-
achil gaan mengen. Het bracht de zaak in 
1960 voor de Verenigde Natie». Die wilden 
er zich niet van aantrekken (het gaat hier 
Immers niet om negen !) en belde staten 
moesten bet maar onder elkaar nltvcch-
ten. 

Oofetenrijk steunde de gematigde eis tot 
autonomie of zelfbestuur binnen Italiaans 
staatsverband. Maar op de konferentle te 
Milaan in januari jL zei Italië kortweg 
nee. Een tweede onderhandeling ditmaal 
te Kla^enfurt In Oostenrijk, liep eveneens 
dood op de botheid der Italiaanse rege
ring. 

Verleden maand werd te Zurich een der
de konferentle over Zuid Tirol belegd. 

De beide ministers van buitenlandse za
ken Segnl en Kreisky, die mekaar niet 
kunnen luchten, gaven het na enkele ge. 
sprekken reeds op; ItaUë blijft bij zijn 
standpunt dat Znid Tirol ventaliaanst moet 
worden. Argumenten daarvoor moeten zijn 
dat Zuid Tirol binnen de « natuurlijke 
grenzen » van ItaHë ligt en dat veel Ita 
lianen zich In het aangehechte gebied zijn 
gaan vestigen. Het is allemaal zowat ge 
lijk bij ons : de Nederlanden liggen ook 
binnen de natuurlijke Rijngrenien van 
Frankrijk en In Vlaams-Brabant zijn ook 
veel Franstaligen xlcb gaan vectigen 

Algemeen verwacht men nu dat Oosten
rijk de zaak voor het Internationaal Hof 
in Den Haag zal brengen Iets moet in elk 
geval nu beslist worden, want de bomaan
slagen duren voort en er vielen reeds do
den 

De ItaUanen zooden rr goed aan doen 
deze onverkwikkelijke zaak ap t« lossen op 
de enige gepaste manier - de teruggave 
van het aangehechte gebied aan Oosten
rijk. En het godvergeten West Duitsland 
deed er goed aan zich wat meer om zijn 
onderdrukte volksgenoten te bekommeren. 
Maar het U waar dat de grootste Europa-
roepers de slechtste Europa bouwers zlJn 

H T . 
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WUKSCHOUWIHGEH OVH EEN KONGOREIS 
Toen xk o-p 16 junt de Boeing zag opsfijfjen te Zavenlem met henttmtrUmq 

Leopoldstad, met aan boord Volkixertegenuoonhger D De Comnrl en Dr 

H. Lécovipte, was ii f ter en tevreden 

Fier en tevreden, omdat de mfreizenden Vlannngen uaren, natwiuiUiUn 

en bovendien oud-kolontalen 

Voor mij, en naar tk hoop loor iedereen die in ont land ook maar de ge 

rtngste bekommernis heeft voor het instandhouden lan ome deviokrnlnche 

instellingen betelrnde dit xertrek echter meer T-i'i; hoopten allen in dit ler 

trek meer te nen dan een moedige en loi ensvaardige indiiiduele poging om 

8 Vlaavne jongens te bevrijden, wij hoopten de langverwat hte xermulenng 

te kunnen begroeten, door het feit dat ren Heh/iuh Volksirrtegenu,oordtgee 

zelf zijn eigen hvid ging riskeren, om liet nel ijn ran enkelen van ome i^lks-

genoten te bewerl^telhgen. 
WAAR IS DE ONAFHANKELIJKE 
SAINTRAINT' 

Het Britse ts Plymg Review brengt gere
geld bijdragen over vliegtuigen zo o m over 
het kamprüegtuig MIG 76 lü^ens in 1962, 
zegt het tijdschrift, HOPEN de West-Duit
se Nederlandse en Belgische smaldelen 
hun eerste in Europa gebouwde toestellen 
Lockheed F 104 Q Super Starfight«r te ont
vangen Men is in die dne landen bezig 
aan de bouw van de iionderden kilometer 
nieuwe kostelijke en uiterst kwetsbare 
startbaan, dfe deze vliegtuigen vereiien 

Maar nu reeds hebben de Russen een 
straaljager met hoger vermogen dan de 
toekomstig* Starfighter En, wat van door
slaggevend belang kan zijn In geval vaa 
oorlog : de MIG Jl kan van een klein 
strookje graamat opstijgen 

In De Volksunie en andere bladen werd 
sedert lang gewaarschuwd voor het feit 
dat de F-IO* Starfi^ter verouderd zou 
zijn op het ogenblik van zijn levering De 
feiten bewijzen nu dat wiJ gelijk hadden 

Met de Bawker-Hunter, die nu de spil is 
van onze luchtmacht, is het trouwens net 
zo verlopen 

WIJ. DE ACHfERBLIJVERS 

Waarom komen de militaire vliegtuigen 
van de Europese NAVO landen steeds weer 
te laat ' 

Het antwoord is eenvoudig en ledereen 
kent het Europa is voorlopig nog te arm 
— en vooral te verdeeld I — om zelf aan 
een snel tempo steeds betere jagers te ont
werpen, te bouwen, te beproeven en in 
grote reeks te vervaardigen Daarom koopt 
Europa Amerikaanse tuigen Maar het 
koopt die niet voor dat het aeket weet 
dat ie goed zijn Maar dat weet men 

WAAROM HIER BOUWEN ? 

Men aou deze vliegtuigen ook onmiddel
lijk klaar-af in de Verenigde staten kun
nen koiien Maar dat doet men niet, want 
men wil : 

De 

Russische 

MIG-21 
is idiHit! 

1) de koeten drukken door grondstoffen 
en werkkrachten van hier te gebruiken, 

2) hier werkgelegenheid scheppen, 

3) tn geval van oorlog onaXhankelijk 
blijven van de verre VSA voor de toevoer 
van vervangstukken 

Deze redenen zijn geldig Maar zij staan 
de paraatheid van onze luchtmacht tn de 
weg Men moet dus naar betere oplossin
gen zoeken 

«e regeringen bestelden echter Amerlktian-
•e en IMgelse vliegtuigen, omdat de Lon-
donletersregerlngen zich met handen en 
voeten verbonden hadden 

Vroeger reeds had Duitsland met zijn 
Messerschmldt 163 en 262 bewezen dat het 
ée geallieerden ver en ver op het gebied 
van vliegtuigbouw overtrof Maar na 1945 
werd de Duitse nijverheid onttakeld en 
mochten de Duitsers geen vliegtuigen 
meer bouwen 

Naast Frankrijk en Duitsland h e ^ t ook 
Nederland bewezen zelfstandig te kuimen 
werken, wie kent niet die schat van een 
Fokker-transportvliegtuig ? En de Pakker-
14 oefen straalvUegUilgen ? 

Wilde Europa zijn eigen vbegtulgen ko
pen, het zou financieel bl] m«u;hte zijn een 
strijdvaardige luchtmacht op te bouwen 
Nu niet De Amerikaanse satelliet EJuro-
pa koopt verouderde Amerikaanse vlieg
tuigen, terwijl de Europese vliegtuigen ge
kocht worden door India Brazilië 2uld-
SlaviC en Israel 

LAATSTE BERICHTEN 

De Belgische regermg heeft ter gelegen
heid van de begroting van landsverdedi
ging aan do volksvertegenwoordiging laten 
weten dat de eerste Starflghters pas ge
leverd zullen kuimen worden in septem 
ber 1962 en de laatste niet voor januari 
1965 ! Ze zullen voor de verdediging van 
het grondgebied moeten Instaan tot 
1970 I 

En dat terwijl de Sovjets hun sterkere 
Mia-21 reeds In de lucht hebben 

Een ouwerwetse StarZighter zal 76 mil
joen frank kosten, heeft de regering nog 
gezegd. 

Dit feit 14 z« nienw m onze grsi biedenls, 
dat wij meenden alle reden t« hrbbm an» 
ons rechtzinnig te verheugen 

Het had voor ons minder beUng Aai zi) 
die vertrokken grestrs en volksgenoten 
waren. Want wij voelden ons evtnrens ge 
lukkig te vernemen dat ooh Saintraint van 
dr partij zou zijn en Salntramt die wij, 
zoals wi) reeds In het blad deden opmer
ken, tot dan toe besohouwden als een ecr-
Ujk en moedig man Want dit leverde ons 
het bewijs dat ook in andere partijen de 
mogelijkheid bestond dat moedige en 
rechtschapen mensen zonder met politie 
ke vooroordelen relirniiig te honden him 
steun konden verlenen aan s«lk hoog
staand initiatief Het vertreh van Sain-
traint aan de zijde van onze kameraden 
zou bewezen hebben dat tenminste Wj en 
kele van onze geyjigdragrrs die kititen *e 
Volksunie staan, de menselijkheM de bo 
lenhanil had gehaaM op partijpolitieke 
overwegingen. 

slechts wanneer die vliegtuigen m de VSA 
getoetst werden en dus reeds op bet punt 
staan In de Amerikaanse luchtmacht inge
schakeld te worden Pas dan kopen de Eu
ropese fabneken de namaakvergunningen 
Anderhalf tot twee Jaar gaan dan nog 
voorfcdj eer de Europese werkplaatsen aan
gepast werden «ir men met de bouw kan 
ijeguMiea. Tegen die tijd is de NAVO al 
aan het uitzien naar wat anders. 

DE OPLOSSING 
TUIGEN 

EUROPESF VLIEG 

De Franse en de Duitse vUegtuignijver-
heid hebben bewezen bij machte te zijn 
even goede straalvliegtuigen te ontwikke
len als de Verenigde Staten van Aroenka 
De Franse atraoljageTs Ooragan en Mys 
tére waren bij hun verschljiven de beste 
in bun soort De B e l g l s t ^ en Nederland-

1 a-/ s 

De Sovjet Unie heelt sedert enkele we 
ken een nieuwe atoombommenwerper, de 
naam aisook de voornaamste technische 
gegevens van deze nieuwe eenheid zijn in 
het westen nog niet bekend. Wel weet men 
reeds dat hij sneller 15̂  dan de Starfigh-
ter, die Jacht op hem zal moeten maken 

^ f BARBERTJE 

Hdias het heeft niet m'^een zijn 

Nog steeds beschoow ik Sauitra>nt als 
een eerlijk en mocëig n»an, maar ik moet, 
zij het met spijt en v^rbittiTing, mijn 
mening herzien over zijn gevoel voor on
afhankelijkheid. » n est rentré dans les 
rangs » en het mooie sprookje van de oa-
afhankeiijke sterke man in de sehoot van 
de grote partijen bleek een vluchtige 
droom en Fata Morgana te zijn 

De eerste reakties vaa de per» op het 
vertrek van onze snensen «aren heeygt-
xend. In een eerste impuls van vnje over
tuiging spraken verscheidene bladen hun 
simpatle uit, ongeacht de politieke strek
king. 

Ook dat mocht niet blijven duren Want 
reeds enkele dagen later hadden de geedi 
geoliede machines der bestorcB van de 
drie groten reeds elke vrije meningsuiting 
in dit \erband gemuildband Al te enthou
siaste iMjialIers nerden lot de orde geroe
pen 

En dan werd m de loop van de laatste 
weken weer eens te meer onderlijnd hoe 
diep onze instellingen gevallen zijn Een 
massale modderkampagne van leugens en 
laster, geleid en georchestreerd door Spaak 
en Van den Boeynants (de bijnaam die 
aan deze laatste door een Brnasels week 
blad gegeven werd : Vaa den Barnum past 
hier uitstekend) moest dit edel, beiangloos 
en zuiver Bienslievcnd initiatief aoder een 
lawine van verdaehtBOkingen kedetvci^ 
was er hl de eerste plaats ep gericht de 
man in de straat te dscn gdevcn dat it 
Velfcsame evenmin ats de anderen tot der
gelijke grootste dingen bi staal wa«. 

Want de ogen van de gewone « man la 
de straat » waren ontegensprekelijk open
gegaan De man in de straat kon met na
laten van de houding van onze volksver-t 
tegenwoordigers te vergelijken met die 
van de talrijke pelgrims van het droog 
setzeen », de Kongovaarders die In de vei
lige jaren van het koloniaal bewind voch
ten om een plezierreisje te maken naar 
Kongo op kosten van de staat die van de 
ene partij naar de andere dweilden, en die, 
als het er op aankwam zich een beetje 
kranig te tonen al was het maar om het 
goede voorbeeld te geven even hardnekkig 
vo<Aten in de woelige juliclagen van het 
jaar 1960 om een plaatsje te bemachtigen 
op het veilige Sabenatocstel dat hun naar 
BHgie moest voeren Fn zij zouden dit 
•ïechts verlaten nadat zij er door hardhan 
dige oud kolonialen werden uitgesieurd, om 
plaats te maken voor kinderen en zwanger 
re vrouwen Fn dit heeft diezelfde oud. 
kolonialen dan ook de haat van deze pro
fiteurs op de hals doen halen 

Ik zou namen kunnen noemen, maar 
venieder kent ze ze 7>tten In alle par
tijen, en het ergste ze zitten ook la 4o 
kamer 

I>e ogen \an de raaa in de straat tijn 
inderdaad opengegaan Niet alleen In 
Vlaanderen maar in heel de wereld zijn 
er kleppen van de ogen gevallen. Verschei
dene van mijn waalse vrienden belden mIJ 
dezer dagen op om mij te feliciteren met 
de houding van mijn partijgenoten i 
•• Voos antres de Ia Volksunie, vo«s avez s a 
ntolns des Hommes vous ne bavardea 
phis, Vous y allez >i. 

De man uit de straat was wakker ga-
sriljd, het was dus zaak hem lo haast 
mogebjk weer in het slaap te sussen En 
daarom moesten deze prachtkerels ook 
vuilgemaakt worden Want aangezien de 
man uit de straat niet kon zeggen > Ja, 
dat Is altemaal heel mooi, maar nilke ke» 
reis zitten er in alle partijen — want dis 
zitten er niet, ja, dan moest men hem 
maar wljsmnken : « het zijn evengrote 
"rofiteurs, evengrote srhurken als wij 
' 'f ». 

Maar de man uit de straal is er ditmaal 
met ingetrapt Fn daaraan hebben de 
schatdlgen tegen wil en dank, alleen nM 
demheid en onbegrip voor wat er bij het 
volk omgaat, dapper aan meegewerkt 

ZIJ waren er niet op Zaventem, foen on
ze jongens weerkwamen 

De man in de straat heeft het gezien ! 
zij bleven wei; om wille van hun slecht 
geweten. Niet omdat zij niet brutaal ge
noeg zijn om tseh te komen ondanks hun 
Inertie. ina<ar omdat zij hei sehandoal 
vreesden. 

Nu Is het woord aan de man vin de 
straat zal hij verder gaan deze minder
waardige kaffers naar het parlemeni te 
sturen, hen toelaten verder In alle rust 
hel tend te regeren, of zal hlj met de 
Voli-sniiie nog enkrfe tientallen De Co-
ninck's -n Lecomptes naar het parlement 
<rtir«"n t l aldus niet alleen de vrijheid 
veoi ziln vo'k vermveren maar eveneens 
v».ir -̂ it volk de b a i s leggen van een fo-
a«r~al bestuur dat bestaat uH werkelijke 
anstokraten : Met aristokraat bedot 1 ik 
niet een aantal ever het paard getilde ba-
roiK bankroeilers. neen. ih bedoel zij die 
deel uitmaken van de elite van ens volk. 

Van de esfge elite De mannen van de 
daad. 

K. VAN MAR€TKE, 

schretaris V.U. Antwerpen en oud koloniaal 
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HAMME 
OuldensporwtTlerlnf op zaterdag 1» ju-

Ue te 20 uur la de herberg c De Hertog 
WMi Lotharingen » Markt 6 te Hamme. Op 
deze strljdvergadering zal volksvertegen
woordiger Dr. R. van Leemputten het 

.woord tot U richten. Daarna gezellig sa
men zijn met zang en dans. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
De stadsrand vergaderde op 5 dezer. Na 

een welkom tot de nieuwe medewerkers, 
wordt de verdere uitbouw van de stad In 
wijkverband verhandeld. Verschillende de
zer wljkafdelingen leveren reeds prachtig 
werk. Zo werden in de ^eyende wijk. door 
de vrienden Stappaerts ' en Moereiüiout, 
vijftig abonnementen geworven op een 
maand tijds. 

Voor onze volksvergadering in Majestic, 
werden 30.000 pamfletten verspreid. 

De afdeling Antwerpen, verwacht alle 
belangstellenden op haar werkvergadering 
woensdag, 2 augustus in lokaal Peter Be-
nott, Pranknjklel 8 Antwerpen, te 20 uur. 

MECHELEN 
De laatste kolportagetocht van zondag 

25 juni te Berlaar gmg gepaard met een 
vlotte verkoop van juist 100 nummers. 
Proficiat voor de propagandisten. 

Ondanks de heersende vakantiestem-
mtng kende de ledenvergadering op woens
dag 5 full een bevredigende opkomst Ir. 
Renard spoorde onze vrienden aan tot een 
Intense abonnementenwerving. Ir Guido 
Deroo. provinciaal voorzitter van O. VI. 
b ^ a n d e l d e vervolgens het probleem der 
Werkverschaffing In Vlaanderen en toon
de yoor df> hand liggende mogelijkheden 
aan. 

WILRIJK 
Deze nieuwe afdeling kent een veelbelo-

Tende start. 
Op enkele weken tijd werd het leden

aan ta l verdubbeld, terwijl een goed geor
ganiseerde abonnenmentenwerving deze 
week van wal sta)c. 

De afdeling beschikt eveneens over een 
r a s t lokaal. 

KWj rijn er van orertulgd, ttat deze jon
ge afdeling ons in de meest aangename 
«In 5»! verassen. 

BRUSSEL 
WOOIU>JK VAN DANK 

Met hun autokaravaan naar Antwerpen 
hebben de Brusselse Vlamingen bewezen 
dat ze bewust zijn van de noodzakelijk
heid aaneen te sluiten, We gaan naar tij
den van sp»annlng en enkele deelnemers 
aan onze karavaan hadden er reeds een 
voorsmaakje van, toen een heetgebakerd 
warhoofd de karavaan t o c h t t e te hinde
ren. 

Van heden aJ is aJle individualisme uit 
den boze; telkens het bestuur iets orga-
nizeert moet elk nationalist — van hoog 
tot laag — er met overtuiging aan mee
werken. Velen hebben dat op 2 jult ge
daan door hun deelneming aan de auto
karavaan en we danken er hen hartelijk 
om. Het heeft onze Antwerpse vrienden 
deugd gedaan zovee) aanwezigen tilt het 
Brusselse te tellen. 
PROPAGANDATOCUTKN 

De verkoop van ons Wad m Halle op 9 
Juli verliep schitterend Het vorige rekord 
werd gebroken en het aantal deelnemers 
was groter dan in Goolk. De volgende 
propagandatocht heeft plaala op zondag 
23 juni en leidt ons naar het kanton Wol-
vortem 

Ben vijttigtal deelnemers, hielpen om 
beurt het sukses van onze tochten verze
keren, We rekenen nog op enkele tiental
len anderen, die op deze tochten nog niet 
gezien werden en die er nochtans op hun 
plaata zijn. We moeten van deae tochten 
ons wapen maken tegen de volgende ver
kiezingen Zij werkfn a a n s t e k e l l ^ hel
pen ons steeds nieuwe krachten te ont
dekken en hebben een zeer grote prope-
gandlstkschp waarde. 

STEENOKKERZEEL 
Zaterdag 1 juli had de plechtige begra

fenis plaats van onze 80 jarige kameraad 
JAN MICHIKLS. 

Talrijke strijdmakkers waren aanweaig 
en de V.U was er vertegenwoordigd door 
BOB MAKS van het Hoofdbestuur, THEO 
HERMANS gemeenteraadslid van de V.tT. 
te PERK, de leden VERHOEVEN, SER-
VRANCKS, LUYSTERBORGS. MOM. 
MENS EN SMOUT, alsoc* de Vlaams-na-
tionale oud-burgemeester PONS HBRE-
MANS. 

Vlaanderen verliest aan JAN een van 
zijn edelste en oprechtste figuren, een 
mena met een har t van goud, een onver
saagde kamper en voortrekker, iemand die 
geen rust kende wanneer het om Vlaande
ren ging. Zwaar heeft hij geleden voor 
zijn Ideaal na — en tassen de beide we
reldoorlogen, diep werd hij getroffen door 
de dood van zijn zoon Karel die sneuvelde 
voor Vlaanderen, erg werd hij gehoond na 
de bevrljdmg maar spijts alles stond de 
Jan op de barrlkade. steeds vooraan in de 
strijd. 

Aan zijn echtgenote en zijn vele kinde
ren biedt de V.tJ. haar kristelijke deelne
ming en betuiging van een diep meevoelen 
aan. 

M.DB, - Perk. 

i r '^3 O-VLAANDEREN 

NOORDERKEMPEN 
VJI.O. 
WtlUSTWEZEL en GOOREIND 

Op zondag 9-7-61 waren onze V.M.O.-ers 
andermaal m aktie te Wuustwezel-dorp 
en Gooreind. De mikrowagen was prach
t ig opgetuigd (relikwaat van de t>etoging) 
en de lsoip<Mtage stond in het teken van 
de aktie De Coninck - Le Oompte. wat 
bi j de bevolking en vooral bij de pracht-
faaiilie Janssens, algemene bijval onUok-
te. Er werden een leo-tal nununers van de 
V. verkocht. 

Het samenvattend woord kwam van een 
toeschouwer : (Hier te W. verliest U Uw 
tijd : 50 % van de mensen nullen toch 
V.U. stemmen !). 
SCHOTEN 

I t e a m * werd nog een snelle raid uitge-
w e r d doorheen de Paalstraat te Scho-
ten. Het net werd uitgeworpen en op een 
kwartiertje tijd was het tot barstons ge
vuld., met 8>Tnpatie en kooplust van de 
vooruitstrevende Schotenaren ! 

Joske Daniëds ) Schilde) stak weer le
dereen de loef af, en meteen veroverde 
h i j (na amper 3 kolportages) de zegepahn 
van de beste verkoper. 

Zo werd dan door de V.M.O.-N,K. het 
« ^ I p u n t geplaatst na eea werfselzoen 
van ongemene bedrijvigheid en weerga
loos sukses. 

Kameraden uit de Noorderkempen. piet-
t ig verlof en algemene mobillzatie op de 
eerate zondag van september. 

LiEDEKERKE 
Sociaal dienstbetoon, heeft j^aa ts ten 

huize van de afdelingsekretaris Van Nieu-
wentx>rgb Rog«-. Katbeoüindestraat 10, 
ledere donderdag van 19 tot 20 uur, elk 
geval zal onderzocht worden do<M- advo-
ka«t VoJksvertegenwoordiger De Coninck 
D. Deze dienst is gratis ter beschikking 
van ledereen die hulp of raad nodig heeft. 

R.V.N. 

MOLENBEEK 
Huldigmg - D{sn Modest van A.'ssche, 

op 23-7. 
Bloemen zullen In naam van het kan

ton afgegeven worden. 
De afvaardiging vertrekt te 8 uur 80 

stipt. 
Bijeenkomst Sunonisplaats. 
IJaerbedevBart te Dlksmutde. 
ï!en autocar wordt kantonnaal ingelegd. 
Prijs 110 P fooi inbegrepen. 
In schnjvmgen vjm nu af In « Land 

van Aalst », Kardinaal Merclerplefc te 
Jette. 

LEUVEN 
De opkomst voor onze volk.'ivergadering 

en voor het zangfeest was buitengewoon. 
We danken allen die de hitte trotseerden 
om hun Vlaamse plicht te vervullen en 
we hopen dat de opkomst voor de IJzer
bedevaart nog groter moge zijn. Daarom 
van na af reeds [H-opaganda gemaakt en 
ledereen aanzetten om tijdig m te schrij
ven. 

Langs deze weg willen we nogmaals 
speciaal bedanken : de vrienden uit Ant
werpen die voor vervoer gezorgd hebben 
's avonds, toen een onzer bussen 
spoorkx» verdwenen Week en nog een 
twintigtal Leuvenaars wanhoopten die
zelfde nacht thula te geraken. 

STROMBEEK-BEVER 
De afschuimers van de Vlaamse bewe-

gmg deden op de Elf-juUviering te Strocn-
beek-Bever een poging om deze viering te 
doen omsdaan in partljpropaganda. De 
C.V.P.-senator De Winter achtte het ge
past <^ het podium te treden en ons uit 
te leggen HOE WIJ HET MC«STEN 
DOEN. Bij de aanwezigen sloeg de eer
ste verbazing spontaan over in veront
waardiging en bet geroep : « Vertel dat 
in de senaat » was niet uit de lucht. 

Inderdaad, het wordt hoog tijd dat de 
tleurpolitiekers ophouden met woorden-
kramerij cmze mensen In slaap te sussen. 

Het pielt voor de mensen, die in Strotn-
beek, aanwezig waren dat ze een einde 
wilden stellen aan die in-slaap-susserij. 

UKKEL 
VORST 

Kanton Ukkel-V<H^ : het kantonaal 
bestuuï kwam vorige vrijdag opnieuw In 
werkvergadering bijeen. Ook tijdens de 
zomerperiode moeten wij aktlef teüjven -
rust roest; be t wkitetttteixiel wordt In
tens voorbereid: ecft d tg^ t jke crganlsatle 
van de kern la diMraai m a bet grootste 
belang en daaraan wardk t h a a s de meeste 
zorg besteed. 
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GERAARDSBERGEN 
VLAAMSE KLUB 

Het eerste tuin- en dansfeest van ia-
terdag 11, 8 Juli In « de Kalvaar » te 
Voorde Is, spijt» de vele onweersbuien tot 
een groot sukses aitgegi-oeid: 

De orkesten van Bob van de Velde ^n 
dat van Petrus Philips brachten de dui
zend aanwezigen In de « topstemming » 

'terwijl de ZigeunerfSftnatle voor een fHn-
ke aflossmg zorgden en herhaaldelijk uit
bundig werden toegejuicht. Onder de t \ 
rijke vooraanstaanden bemerkten we 
vooral Senator Diependacle. emiingd 
door zijn charmante dochters, die op de 
dansvloer evenveel sokses oogst als in de 
« hoge vergadering ». Dr van Leemput
ten. onze volksvertegenuoordiger en volks
vriend die tot de a ler laa ts te bleef, de 
trouwe vrienden van Erembodegem de 
gebroeders 0>ppens. de voorzitter van de 
Vlaantse Klub van Haalt?rt de heer van 
den Brufie, deze van Welle, de heer Frans 
Bosseloo, de heer de Bissrtwp van Aalst, 
de « mannen » van Zottegem Ameel B-u-
neel. de Troyer en van Cauwenberge. en 
Gies Qjsijns voor Oudenaarde Ron.se. 

Dr Pemand van Nieuwenhove van Oe-
raadsbergen, de joviale voorzitter en Me-
Juffer Erika openden de dans van dit 
feest waarover nog veel wwdt nagepraat. 

De Vlaamse Klub dankt nogmaals allen 
die het hunne bijlnrachten voor het wel
slagen der onderneming vooral Pert en 
zijn dame uit de Kalvaar en Mte- Eeck-
hout uit Ninove en vriend Leo Nachter-
gaele. 

GENT 
V.M.O. 

De wekelijkse 70orlich»ine«!kolportage 
had plaats te Oostakker. 

De propaganda die de organisatie voor
af gaat loopt als gesmeerd, hat zijn net 
bulldozers die de baan zuiveren van al 
het Itugujurtrtlg politiek gespruis waar
mee we hier ta dit geaegend land opge
schept zitten. Ook ta Oostiücker kende cms 
optreden het normaal sukses van overal 
waar we tot nu toe werkten. De plaatse
lijke kern kreeg reeds zijn opdracht ran 
de bewerking door de propaganda gevoerd 
op te vangen en zo mogelijk in abonne
menten op ons blad om te zetten. Ver
gende zfaidag trekken we naar Waar
schoot, vertrek aan de Roeland «m 9 uur 
15. ledereen op peet ! 

SOHOONAARDE 
Op aondag a.s. 16 juli w o ^ t te Schoon-

aarde het gouden jubileum gevierd van 
het verdienstelijk echtpaar GiHes WA-
TERSC»OOT.GALL» Madeleine. 

WIJ verheugen ons daar ten zeerste over 
want niemand verdiende meer deze hul
deblijk. 

Gfiles was, gedurende 50 ]., niet enkel 
een naar oude VXaomse (tempel trouwe, 
werkzame en eerlijke arbeider, hij was te
vens een overtuigd Vlaa i^g waarvan, laet 
de woorden van de dichter kan worden 
getuigd : 

c Hij vleide geea groten der wereld » 
GfUes en l^Mieletoc, wij wencen U even

eens nog vele' Jaren van zalige rust en 
zoete ouderlijke vreugde. 

KrELDRECNT ^ 
Aanta; aan huls nOkoefate nsmmers : 

105. 
En da t op een kofportage terwijl alleen 

de darpKtxaien werden bewerkt. 
Man kan besluiten dat o<* Kieldrecht 

gewonnen Is voor de Vtóksimie. 

i W-VLAANDEREN 

OOSTENDE 
GISTEL 
BELANGRIJK BERICHT 

ledere laatste zaterdag van de maand, 
te 20 tnn-, houden beurtelings volksverte
genwoordiger Dr. VAN LEEMPUTTEN en 
senator VAN DIEPEND ABLE zitting op 
het sekretariaat van de VOLKSUNIE, 
Plantenstraat 75 te Oostende. 

Telefoon 763.28. 

DIKSMUIDE 
GULDENSPOBENVIEEING 

Een te Dlksmulde nog nooit gekende 11 
julle viering als deze van 19«1. met een 
Volksfeest op de grote Markt, koorliederen 
mede massazang, vendelzwaaien en leu
tige volksdansen. 

Overal leeuwenvlaggen en nog leeuwen
vlaggen. 

Cïoed z o ! Dlksmulde werd wakker ge
schud en zal wakker blijven. 

BRUGGE 
GESLAAGD SPORENFEEST 

Het Spwrenfeest dat op zondag 9 juli 
ingericht werd door het Vlaams Aktle-
k<Mnitee Groot-Brugge slaagde op een bij
zondere wijze. 

Het sportveld was op een gepaste wljae 
vei-aierd met. spandoelaea en klauwende 
leeuwen terwijl de luidsprekers de leer 
talrijke aanwezigen met strijdliederen In 
de juiste stemming brachten. 

Het eerste deel waarin alle medewer
kende groepen en kunstdeklamator Nand 
De Vlaeminck optraden viel ten zeerate 
in de .smaak van de aanwezigen. Ben 
feestrede van een gelegenheldsspreker be
sloot dit eerste deel. 

Na een kort interludium waarbij d« in
wendige mens wat versterkt werd had 
nog een gezellig samenzijn plaat» waarin 
koorzang, ^•oordfacht en gemeenschap»-
volksdans hun deel kregen. 

Wij hopen dat volgende jaren op de 
ingeslagen weg voort gegaan wordt met 
de leuze » Nog meer volk en nog beter ». 

KOEKELARE 
Koiporuge. zaterdag namiddag, te IS 

imr, .Mle-ran op post a .ub 

MIDDELKERKE 
Woensdag 19 juli, beperkte vergadering 

tot stichting van de werkgroep Middel
kerke en omliggende, onder voorzitter
schap van kameraad R. Moerman Uitno-
diglngpn volgen. 

WEVELGEM 
Zoals wij reeds vorige week hebben ga

meid, werd onze goede vnend J. Oadey-
ne te Weve gem plechtig begraven. 

De lijkrede werd gesproken door kd. 
Vanwij nst)erghe. 

Een een laatste vaarwelgroet. gevolgd 
door kort getjed, in naam van het Ho<rfd-
bestuur, door hoofdbestuur*d Jan De 
Bondt, m opdracht van Dr Wouters die 
tijdig moest heengaan en alleen de plech
tige lijkd'enst kon bijwonen. 

DIENSTBETOON 
MECHELEN 

Elke eerste maandag van de maand van 
19 BUT 30 tot 20 uur 30 voll< > i; v îat-

theyssens, café Beffershof, Bell i s i n a t . 
Elke eerste vrijdag van de maand van 

19 uur tot 20 uur Wim Jorissen. 
Dagelijks op afspraak, thuis Dij arr. 

voora. Ir Oskar Renard Hovenierstraat, 24, 
Mechelen, tel. 015-133,14. 

DUFFEL 
ledere donderdag 16-17 uur bij Van l o 

ven Kerk.straat : Ludo Sels prov. raadslid. 
KONINGSHOOIKT 

Oafé Van den Wyngaei t Dorp, Elke 1ste 
en 3de donderdag van 13 urn- 30 tot 14 uur 
30 LudB Sels. 

KLEIN BKABANT - S l N l .\MANÜS 
I>agelijks ten huize van gemeenteraads

lid Fï-ans van de Moortel. Eralel Verhae-
renstraat 14 Sint Amands tel, 0&2-'*23,94. 
HEIST OP DEN BERG 

Ten huize van de heer Jcb Hei mans. 
Biekorfstraat 3, 

HUWELIJKEN 
Op 20 juli a,s. treden tn de echt Joa

chim MAES uit Latiwp pn n-m^p ^g^ . 
mans uit Moeskrcen 

Wij wen.sen hen alle gei UK tot 

Te DUbeek trad op « juli onze vriend 
J. van den Bossche in het huwelijk met 
Mej. G. vander Gracht 

Onze hartelijk.ste Rolukwensen 

Op 12 juli te Gent Lieve Moppe, doi 
ter van de penningmeester afdeling si.i ; 
Gent Jozef Monno en IcüTipraad Irene ^ 
Coever, 

Op 13 juli te Laariif de plaatse'li -g 
verantwxxjrdelijke van Heusden, Mirt .TP 
en Juffrouw Lucle De Geest, 

De Volksurue Gent-Eekloo en de v' .H,o 
afdeling Gent bieden hun beste wensen 
aan de jong gehuwden, 

Ooede vaart en hou zee I 

GEBOORTEN 
Te Gellik (Limburg) werd het gezin 

Gregoor vergroot met een jongen die 
Hubertus werd gekerstend. 

Onze beste wensen. 

Te Brussel werd het gezin Truyen.^-Pae-
»en vergroot met een dochtertje dat Jac
queline werd genaamd. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 
Mijnheer en Mevrouw R. Prlcke!-van 

Rentergliem melden ons de geboorte van 
een zoontje dat Bruno werd gekerstend. 

Bij Klaar en Pol Detavenier-Lam = Se» 
penstraat 32, Gent. kreeg Hilde eer :leè 
Wisje. dat Ann gtkenstend werd. 

Hartelijke gelukwensen aan de jonga 
ouders. 

ZOEKERTi 
Gekwalif. vert^g. gemtrod voedin«ant>-

verheid. Bezit wagen en telef. Zoekt betr. 
bij ernstig huia Schr. Bur. Wad : DOC. 

Wl« In LEUVCN 
ó» BKR KELDER niet bMocht, 

WM In LfUVEN niat 

Oud* Markt 22 
tl ara* bl«rk«td«r 

1 
Algamaan ag«nt voor BatB'a .-

A B T S 
n U N W E G OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

Voor het polieren en restanrer uwer 
meubelen, in vertrouwen, enig adres tele
foon 37 16.42. Antwerpen. 

Huishoudster gevraagd in privé-vil'a van 
Jong doktersgezln op rtpn bulten Werk-
vTouw aanw«zlg 

Vlaams nationalist 54 jaar vraagt n 'aats 
als nachtwaker liefst omgeving Bru"^el. 

Schrijven kantonaal sekr. R. Soet^psstr. 
6, Jette. 

Jonge m a a 19 J. zoekt werk omgev, Gant 
liefst In klein bedrijf geen. bepaalde voor
keur, 

Schr. bur. blad V.PR, 

Kleinmeubellabriek zoekt vrije reizigers 
voor elke pa-ovinde. Alleen goede Visiirw-
Nationaliiten komen m aanmerking. 

Schrijven sekretariaat letters D.C. 

# • 
1 Opvapaal vow aam—V DOST 1 

• 
Het Wi t t t Paard 

WANDHINCENSTRAAT, 1 4 
ta U U V i N 

ve«r verga«iwingen an khA». 
è BM*a dranhan 

• 
• 

• 
• 

i 

Student uit Mechelen zoekt werl- t i j
dens de vakantie van 15 juli tot 15 sep
tember. Schrijven naar ir A Renard Ho
venierstraat 24 Mechelen voor bemidde-
Img. 

LANDDAG 

ROD£NB£CNBOHiEII 
Vnjdag 21 juli e.k. wordt te Dea>«l da 

zesde Landdag der Kempische Rodenbach-
bonden gehouden. 

Als supra-orgaan van de ond«scheidena 
kempische studentenbonden willen de 
K.R.B. bun krachten koöcdineren, on> alzo 
tn een handvest van Vlaamse teo'derüjk-
held hun positie te verstevigen 

In de voormiddag la e r voorzien op het 
programma : H. Mis, groepstonnatie oj» 
het Desselse Marktplein. »ektlevergaderll»-
gen over Vlaamse jeogdbeweging. knlto-
rele en godsdienstige problemen. 

Als spreker» zullen om. optreden : L. 
Van Wuytswinkel, E.P. K'.emens o praem., 
Jo Belmans en Francis Antiionis, ö/octcrs 
in de Rechten, en Hugo Peeters. Na he t 
nalrttagaaiai is er een massale otptociit 
voorziai alsmede een feestzitting, tilden» 
wejke de feestrede aal vÊtgetptoteti wr 
den door P . Aathort», a a ée eindbes) 
ten zullen gietrokken worden door H, P 

Vow alle belangstellenden : vrijdp-
juli naa r Dessel ! 

http://Ron.se
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WAALSE LEUGENS 

EN WERKELIJKHEID 
Sedert geruime tijd wordt in Wal-

'doniö een felle campagne gevoerd 
vooi (wat zij noemen) de verdedi
ging en vrijwaring hunner rechten, 
nieraan doen, eensgezind, organisa
ties, en dagbladen mee welke beho
ren tot de meest uiteenlopende strek
kingen : op dit gebied vinden link
sen en rechtsen elkaar, iets wat in 
Vlaanderen nooit is mogelijk ge-
weei-t. 

Deze mensen zijn blijkbaar zolang 
vertrend en bevoordeeld geweest, dat 
xij hieraan zijn gaan wennen en de-
te toestand als volkomen normaal en 
van: rif sprekend zijn gaan beschou-
veii 

Au Vlaanderen stilaan de meest 
elementaire rechtvaardigheid en bil
lijkheid gaat opeisen, voelen deze 
Walen dit als een benadeling en een 
aantasting van hun rechten. Met de 
mee.yt bedrieglijke en wansmakelijke 
orgiiinenten wordt onder het Waalse 
vol/l stemming gemaakt tegen een 
overheersing van de Vlamingen. Het 
meest typische voorbeeld daarvan is 
wel Je hetze tegen de oprichting van 
een staalbedrijf te Zelzate, waarvan 
wordt beweerd dat het aan de Waal-
ie staalbedrijven werk zal ontnemen, 
daar waar het in werkelijkheid gaat 
om de voortbrengst van een zeer bij-
tondere staalsoort waarvoor geen en
kel bestaand bedrijf is ingericht. 

Deze Waalse personaliteiten, wel
ke deze campagne organiseren en 
aanvoeren, weten zeer goed dat zij 
de toestand gexooon verdraaien. Doch 
de iniddelen ' interesseren hen niet, 
zij lien en^él.Jiet doel. Dat doel is 
onder het gehele Waalse volk êen 
dergelijke beroering scheppen dat — 
toals dat in^h^t-verleden..steeds het 
geval it geweest — de regering ver
lamd it van schrik en er voor zorgt 
dat de strétat-piraten worden gesust. 

Zij vechten voor de vrijwaring 
hunner rechten f Hun recht, dat it 
755 % van de hofere ambtenaren-
posten. Hun recht, dat is een mono
polie in de diensten van Buitenland
se Zaken. Hun recht, dat is een derde 
Waalse benoeming aan de top in de 
diensten van de (geografische) Eer-
ête-Minister. Hun recht, dat is zopas 
nog de vervanging van de enige 
Vlaming in het Kabinet van de Ko
ning door twee Waaien. 

'/.•er onlangs heeft de Hoge Auto^ 
rtieit van de Kolen- en Staalgemeen-

tchap aan België een eerste schijf 
van 100 miljoen toegekend voor het 
houiven, in 1961, van woningen voor 
de gezinnen der arbeiders uit de ko
len- en staalnijverheid. Deze kredie
ten werden toevertrouwd aan de Na
tionale Maatschappij voor de Kleine 
Landeigendom. Om, te blijven in de 
lijn van de t rechten der Walen », 
tullen deze kredieten op een zeer 
billijke wijze worden verdeeld : 30 
miljoen voor Liinburg en 70 miljoen 
voor F/uik, Henegouwen en Luxem
burg. 

De Nationale (?) Maatschappij 
voor de Kleine Landeigendom heeft 
bovendien beslist daarnaast ook zelf 
nog een bouw-progravnma van 100 
miljoen te financieren. Deze zullen 
natuurlijk op een even billijke wij
ze worden verdeeld, 

A.D.S. 

JEUGDSCNAAR V.NJ. 

MORTSEL 

Vorige zondag werd overgegaan tot de 
erkenning van de schaar Mortsei van het 
VLAAMS NATIONAAL JEUGDVERBOND. 
Tijdens een korte en sobere plechtigheid 
aan het monument van Lieven Gevaert. 

Namens de Volksunie Mortsei verwel
komde de afdelingsvoorzitter R. Van Bo
ven de aanwezigen waaronder Senator 
ROOSSENS, volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens en provincieraadslid KUNNEN. 

Aan de Jongensschaar werd de naam ge
geven van Lieven Gevaert als waardering 
voor het radikale Vlaams zijn van deze 
industrieel gedurende gans zijn leven. 

De meisJeSBChaar kreeg de naam < BET
SY REILING ». Als leidster van de ker. 
linnekensschaar van de D.M.S. had zij 
steeds het beste van zichzelf gegeven. 

ZIJ werd ons ontrukt tijdens de oorlogs
jaren door de niets ontziende bommen. 

Qm haar Jeugdig Idealisme als voorbeeld 
te stellen kreeg de melsjesschaar Mortsei 
haar naam. 

Sandwichbar j 

MAXWELL I 
RESTAURANT l 

m 
m 
m 

warme en koude gerechten S 
• 

open dag en nacht • 

Na het overhandigen door de afdeling 
Mortsei van de Volksunie van een taxMn-
mel en twee schaarwimpels eindigde deze 
plechtigheid met de Vlaamse Leeuw. 

Lieten zich verontschuldigen : 
provinciaal voorzitter Rudl Van der 

Paal; 
voorzitter van de stadsraad B. Stap-

paerts; 
voorzitter afdeling Berchem Dr. Go«-

mans; 
oud schepene van Mortsei Bert DE VOS. 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

dl KNUPPEL in 't HANENKOT 

Het eerste benoemmgskmd door het ka
binet van Minister Segers voortgebracht 
Is weer een typische franskiljons bastaard-
Je : er werden acht Vlaamse officieren 
kolonel en luitenant-kolonel benoemö te
gen... 44 Waalse. 

En het oude smoesje dat er niet meer 
Vlaamse officieren konden benoemd wor
den kan niet aanvaard worden, want er 
waren genoeg Vlaamse officieren, die de 
gestelde voorwaarden vei-vulden om be
noemd te worden 

Als de huidige slakkegang voortgaat dan 
blijft de mening bij de bevolking ingang 
vinden dat men in het leger alleen kan 
vooruitgeraken, als men zijn taai verzaakt 
en zich laat inschrijven bij de officieren 
van het Franse taalstelsel. 

Als we Ijedenken dat voor ons ontelbare 
Vlamingen hun gehechtheid aan eigen 
taal met de dood of met achtervolging 
hebt>en betaald en dat ook nu nog ontel
bare Vlamingen hun persooulljke bevor
deringskans opofferen terwille van hun 
trouw aan het Vlaamse volk dan kunnen 
wij echter met overlopers geen medelij
den hebben. 

Samen met het V.V.O, verzetten wij er 
ons ten stelligste tegen dat deze overlo
pers terug zouden overgeschakeld worden 
op de Nederlandse taalrol of naar het N*. 
derlandse taalstelsel wn daanm te kun
nen beweren dat men. alzo het taaleveii-
wicht heeft hersteld. 

Alleen officierfn, die hun plicht heboen 
geraan en zich, zelfs al heeft bon dat tot 
heden oneindig veel schade berokkend, 
toch lieten inschrijven als behorende tot 
het Nederlandse taalstelsel, die officieren 
moeten beloond worden. 

VSTe maken met Minister Segers afspraak 
op 28 september 1961. Er zijn Vlaamse of. 
ficieren genoeg, die aanspraak kunnen 
maken op iDevordenng, zoveel zelfs dat 
hlJ er op die 28 september geen an
dere moet benoemen 

Alleen wanneer in alle officiensgraden 
60 % Vlamingen zijn, die werkelijk beho
ren tot onze kultuurgemeenschap, zodat 
ze hun 60 % Vlaamse onderhorigen kun
nen begrijpen en doeltreffend bevelen, al
leen dan,_zijn de zaken in orde; thans nog 
officieren^ van het Franse taalstelsel be
noemen beantwoordt aan geen enkele 
noodzakelijkheid : het zijn overtoUlge pa
radepaarden, die veel kosten en ons land 
geen dienst meer kunnen bewijzen. 

A. JEURISSEK-CLOOSTERMANS en ZONEN 
p.v.&A. Z O N H O V E N Tgi_i9a.« 

SOLLüllCfN . tONNETENTËM . ROLHEKICEN , SCHÜIFHEICICEN . TERRASMEW3ELEM 
iVtMWICHTIQ WINTiLCNDE CARAOEPOORTEN - VENETIAANSE BLINDEN "SOMBRILLA-FLEX" 

TUINRARASOLS - ALLES VOOR AFSLUITINO EN ZONNEWERINa • lUMPEERTENTEN 

Ski 

Aan alle Vlamingen verkoop tk tegen groothandelsprijzen 
40 •/. KORTING OP DE VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 
+ REISKOSTEN TERUGBETAALD. 

Wasmachines, Droogzwierders en 
Huishoudstrijkmachines 

— Eerste klas émail, weerstaat aan alle zuren. 
—- Vijf jaar waarborg tegen alle konstruktiefouten en 

tegen alle fouten In het gebruikte materiaal. 
— Service rechtstreeks van fabriek ten huize van klant. 

Algemeen vertegenwoordiger t 

Vandomme, Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen 
TEL 175.08 

Ook op zon- en feestdagen sta Ik tot uw dienst. 
WIJ LATEN NOOIT EEN KLANT IN DE STEEK, OOK NIET NA JE WAARBORG 
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BOEKHOUDING IN T NEDERLANDS ; = 

EXPERTISES 
FISKALITEIT 
ORGANISATIE 
BANKKREDIETEN 

• 

K. V. 
J. De Windesfraaf 38 
Dilbeek 

T. 21.14.58 
na 18 u. 

I Zef-elfabriek Boterberg | 
LEDEZIJDE . LEDE | 

Alleenverdeter i = 

Engel & C° I 
• ^ 

m ^ 

Eigen produkt^ 
Uitgebreid gamma 
Aan huis geleverd 

Prospektus 
op verzoel' 

TEL (053) 225 60 i 

Voor leden 
en abonnees 

Volksunie t 

r » ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - ^ -

• 

• 

FINANCIERINGEN 

HYPOTHEEK MINGEN 

GELDBELEGGINGEN 

Vlaamse onderneming 
zoekl 
degelijke medewerkers 

zich wenden i 

Kantoor blad 

onder letters F.H.O. 

. ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ . 

• 

' 

> ' 

' 
^ > 
^' 

' 

• 

I 20 •/. K O R T I N G I 

fMHHmmmmmwmtwHimHwmmmtHwwHwtiuwmmi* < ^ 

• Zoekt U een ; 
• Vlaams Verzekeringsmakelaar • 
• In het Brusselse T • 
ï • : 
• wendt U tot • 

i BOB MAES j 
• A. Feldhelmstraat 20, Z A V E N T E M • 

: Tél. : 20.18.59 i 

I • i 
• Alle verzekeringstakken, S 
2 alle maatschappijen, • 
• voordelige tarieven en .• 
• afdoende hulp bl| ongevallen. ï 

mt0t0ti m0tmm0t0» 

m WIE ANTWERPEN BEZOEKT 
• 
• EET IN DE 
• 

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

• 
• 
• 

i 

Voordelige prijzen 
Volledige maaltijd vanaf 30F 

Uitbater t L Wouters 

r 
i' 

( ' 
( 
( 
( 
( ' 

( ' 
i' 

Vraag blJ het Inrichten 

van uw woning raad bij 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

ASSENEDE 

TEL (09) 78 50 57 i 
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I 
1 

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

Slaapkamers - Eetkamers - Salons i 
I T. V. - Wasmachines | 
I Gasvuren - Kinderwagens - Stoven | 
I 10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN | 
I OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 1 

I Konfanf -- Krediet* | 
i OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR f 
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Schuimrubbermatrassen 
mat 
Gebreveteerde bedekkintlagen 
(Brevet if 529768) 

Ressortmatrassen 

«^«X^M 

me' Gebreveleerde karl<aisen 
(Brevet -k 512767) 

MIIIU 

.SEAR: 
Cewatteerde bedspreien j 

llllllllll I 
Wollen dekens [ 

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

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



Leo van G hel uu/e 
Zoals bijna al onze Vlaamse kun--

ttenaars, w L. Van Gheluwe van ne
derige afkovist. In zijn gehoortedorf, 
Wannegem-Lede, zag hij het licht 
op 15 septemher 1837. De vader van 
de gevierde toondichter was Icleerma-
her zodat de eerste vereiste in het 
huisgezin was : de jongens moeten 
zo vroeg mogelijk vieeicerken. Doch 
Leo was ook koorknaap en later hel
per-koster waardoor hij tot enige 
muziekkennis kwam,. Op nog zeer 
jeugdige ouderdom, komponeerde hij 
reeds kleine stukken en zelfs een paar 
missen die in de parochiekerk gezon
gen werden. 

Zijn vader, een meer prozaïsch 
mens, wou hem ook in de richting 
van naald en draad sturen, doch 
moest weldra zijn mening herzien. 
Men ging te rade hij een familielid, 
de gekende August Gevaert die aan 
de dageraad van zijn sukses was, en 
deze spoorde de vader aan Leo naar 
het konservatarium te zenden. Het 
was dan ook pas op 19-jarige ouder
dom dat de jongem.an aan zijn muzi
kale opvoeding begon. Hij ving zijn 
nieutp leven aan viet dappere studie, 
wat rijke vruchten afwierp : eerste 
jaar prim/as in notenleer, twee jaar 
iMer voerde men van hem een ouver
ture voor groot orkest uit. 

Ver volmakingskursussen in har
monie en kontrapunt studeerde hij 
onder leiding van Andries, K. Miry 
en Gevaert. Daar m die tijd bijna 
alles uitsluitend op Franse tekst 
moest gekom.poneerd worden en hij 
er geen woord van verstond zag hij 
zich verplicht intussentijd Frans te 
leren. Traditiegetrouw moest hij ooi 
zorgen voor eigen onderhoud; daarom 
ging hij piano's stemmen en bekwam, 
een plaats als repetitor voor noten
leer en piano. Zonder meester leerde 
hij dubbel kontrapunt en fuga. 

Het was in 1863, op 26-jarige ou
derdom, dat hij voor de eerste maal 
meekaTnpte voor de begeerde Prijs 
van Rome. Het was de loffelijke ge
woonte dat slechte Franse gedichten 
voor die prijskamp toegelaten wer
den zodat de Vlamingen eens te meer 
een dubbele inspanning moesten 
doen. Met het werk « Paul et Virgi-
nie > behaalde Van Gheluw een ac-
eessit. Twee jaar later, met de Jcan-
tate « De Wind « verliep het zo goed 
vief : tijdens de wedstrijd wfrd hij 
ongesteld — een begin van typhus 

— loaardoor hij niet meer in aanmer
king kon komen. Hij voltooide deze 
partituur echter op het ziekbed en 
volgens de kenners van toen zou hij 
beslist de eerste prijs behaald heb
ben. In 1867 dong hij een derde maal 
mede met de kantate « Het Woud ». 
Hier had hij echter een geduchte 
medekamper, memand rninder dan 
de onvergetelijke H. Waelput, die 
als primus uit de wedstrijd kwam, 
terwijl Van Gheluwe als tweede be
kroond werd. 

Het was in 1872, na het ontslag 
van Waelput, dat L. Van Gheluwe 
tot bestuurder van de muziekschool 
van Brugge benoemd werd. Meer dan 
25 jaar heeft hij dit ambt schitte
rend uitgevoerd tot hij opzichter 
werd van de muziekscholen van het 
land. In deze betrekking zag hij 
vooral een middel om overal het 
Vlaams kunstprinciep te gaan predi
ken en de Vlaamse kunst haar plaats 
te doen bekleden waarop ze ten volle 
recht had. 

Lang zou dit Vlaams missiewerk 
niet duren want juist om dat missie
werk schafte men die bediening vlug 
af en Van Gheluwe zat op straat... 
(broodroof is voorwaar niet van onze 
tijden !) Dat was dan de vergelding 
voor al de jaren van werkzaamheid 
en belangloze toewijding. 

Zijn werk omvat een groot deel 
kantaten : c Paul et Virginie, Het 
Woud (met prachtig slothymne). De 
Wind, Callier's kantate, Hulde aan 
Laurent (kinderkantate), Venise Sau-
rée (uitzonderlijk op Franse tekst ge
schreven, omdat die tekst van zijn 
vriend en beschermer Van Soust 
was) en de Van Eyck's kantate ». 

In zijn orkestmuziek hebben we 
€ Phihpina en Vlaanderen » en ver
schillende ouverturen en suiten. 
Daarbij komen dan nog talrijke koor-
en zangstukken, evenals didaktisch 
werk. 

In heel zijn werk als komponist, 
evenals in zijn doen en laten als 
mens, is Van Gheluwe op iedere 
plaats en op elk ogenblik, tot aan 
zijn dood in 1914, een baanbreker 
van de jonge hernieuwde Vlaamse 
muziek geweest. Hij mag terecht be
schouwd worden als een van de vaan
deldragers, een van die apostelen van 
de Vlaamse inuziekkunst. 

Krispijn. 

Uzers 4c^fü^oie*t ons 

ER IS EEN VERKLARING 
De heer Hubert Leynen, CV.P.-senator 

•voor Limburg, doet de laatste tijd erg zijn 
best om Limburg si te zonderen van de 
rest van Vlaanderen en om de rest van 
Vlaanderen tegen Limburg op te jagen. 

Hij heeft zelfs dezelfde stelling als Re-
nard (hoe durft hij ?) en beweert dat 
Limburg ekonomisch bij Luik hoort. 

De heer Levnen beweert dat de « eko-
nomie haar eigen wetten volgt ». Dat is 
alleszins bi] hem het geval Hij zit in de 
beheerraad van een Limburgse mijn Vele 
medeleden van hem in die beheenüad zit
ten ook in de beheerraad van Luikse fa
brieken, die de Limburgse kctei verbrui
ken en die van geen mededingende fa
brieken In Limbing willen weten. 

En Hubert moet zijn pen in hun dienst 
stellen Daarom werd hij In de beheer
raad van die mijn opgenomen. Niet om
dat hij iets van kolen kent 

De ekonomie volgt inderdaad haar ei
gen wetten Zij doen persoonlike belangen 
vaak boven die van een volk gaan ! 

J.V. - Hasselt. 

JANNETJE PIERS 
Bladerend in « Het Staatsblad » (het is 

wei eens prettig) vond Ik op 16 april net 
bilan van de « Banque Crédit hypothe
caire d'Ostende, société anonyme è, Osten-
de » 

En wie vond ik in de « Conseil d'admj-
nistration » die uit drie leden bestaat ? 

M Jan Piers, Rampe Est du Kursaal 1, 
Ostende. 

Is dat dezelfde waarvan de foto zo vaak 
in De Standaard staat? 

En waarvoor die krant publiciteit 
maakt ? 

AX). - Gent. 
Kommentaar : 

Het gaat inderdaad om Jan Plers. bur
gemeester van Oostende, C.V.P. lijstaan
voerder voor het arrondissement Veume-
Diksmulde-Oostenae en schoonbroer van de 
heer De Smaele, dlrekteur van t De Stan
daard • Het Nieuwsblad •• 

Is onze leze' daar verwonderd over ? 

JEUGDWERKING 

Bij mijn vele kontakten is het mij op
gevallen hoe men de Volksunie aanziet 
als een JONGE partij. 

Die indruk ontstond niet adleen uit het 
feit dat in de Volksonie vele verantwoor
delijke personen staan jonger dan 45 jaar, 
maar vooral sedert de reis van onze twee 
Jonge durvers naar Kongo. 

Vele mensen spraken van « oudere par
tijen als de C.V.P. en de B.S.P. — de li
beralen werden zelfs niet meer vernoemd! 
— waarvan de mandatarissen zo'n schoon 
leven hebben dat ze tot negentig jaar nog 
in de kussens van de kamer kuimen luie
ren ». 

Het dinamisme van een partij als de 
Volksunie is volgens velen nodig om schot 
in het politieke leven te krijgen en om 
de rust, waarachter de partijen en de 
trusts vele duistere zaakjes konden be
kokstoven, te breken. 

Zou deze verlofperiode en de enkele we
ken daarna niet ernstig moeten gebruikt 
worden om de jongeren degelijk in te 
schiakelen in het pionierswerk van de op
bouw van onze partij ? Die jongeren ver
langen zich vesrdienstelijk te maken en 
mogen niet verloren lopen in ongevaar
lijke, maar voor Vlaanderen, dat thans 
voor zeer zware problemen staat, t<ïch 
nutteloze aktiviteiten. 

O.W. - Leuven. 

Kommentaar : 

De generatie van 35 tot 45 jaaj, die het 
eerste harde werk heeft verricht, zal in
derdaad haar rangen openen om de jong-
sten aan het werk te zetten. Zulks zal 
verstarring verhinderen en, zoals Dr Bal
let zo helderziende schireef, ons toelaten 
om de toekomst veilig te stellen. De jeugd 
l8 grotelijks achter ons; ze kan zich ook 
Inzetten om, nu het zwaarste achter de 
rug is, nuttig mee te bouwen. 

scherm 
Het is weinig waarschijnlijk, en de le

zer zal het ook niet geloven, dat een 
avond TV-kijken volstaat om zich een vol
doende gregrond oordeel te vormen over 
de waarde van de programma's bij een 
of ander volk. Het is daarom ook niet de 
bedoeling over de Weense studio's derge
lijk verdikt aan de lezer te prezenteren. 
We auUen enkel vertellen wat we gezien 
hebben, zo, dat iedereen dan toch een in
druk heeft van wat men vanuit de Slng-
rienerstrasse door de lucht stuurt. 

Vrijdag-avond zijn we dan voor het 
scherm gaan zitten, maar omdat we het 
nuttige en het aangename liefst samen 
hebben, deden we dat dan aan de i«nd 
van Wenen, in een kleine herberg met 
wat geroezemoes van de verbruikers en 
de tabaksrook om de stemming te onder
houden. De Wieners zijn een beetje min-
luidruchtig dan wij, Vlamingen, doorgaans 
plegen te zijn, wat ons en de andere TV-
kljkers toeliet om te half-acht rustig een 
film-dokumentaire te volgen onder de li-
tel : « Avontuur onder water » Iedereen 
kent de misterieuze sfeer van het leven 
onder het wateroppervlak, de kineasten 
weten daar natuurlijk ook van, en wij 
krijgen dus op geregelde tijdstippen de 
resultaten van hun inspanningen te zien. 
Dat was hier dan terug het gevaJ. handig 
verfilmd, met sobere kommentaar 

_Te 20 uur volgde het nieuws. Dat ging 
zoals dat overal ter wereld gaat : men las 
ons de ingekorte teksten, die door de 
nieuwsagentschappen die dag waren bin-
nengestuurd, gecensureerd al naar gelang 
de politieke meerderheid van de dag en 
de kleur van de censor het nuttig en wen
selijk geacht hadden. Ovpr de stanpen van 
de Oostenrijk.se « Russen minister » dr 
Kreisky bij Dag Hammerkjöld werd nog 
nagekaart, en het deed ons nationalis
tisch hart goed te zien en te horen, dat 
men in Wenen zijn bezorgdheid toont over 
het triestige lot van de volksgenoten aan 
de andere zijde van de Brenner. Slecht 
van karakter als we zijn. konden we niet 
nalaten een voor ons dierbaar vaderland 
minder vleiende vergelijking te maken en 
even te denken aan wat onze heren mi
nisters reeds jaren vertikken te doen voor 
onze Vlaam,se volksgenoten in Zuid-Vlaan-
deren. 

Veel tijd om hierover te mijmeren kre
gen we echter niet, want te half-negen 
sneed men een brandend-aktueel en voor 
cineasten zeer winstgevend onderwerp 
aan : de moeilijke (1) jeugd. Met Jean 
Gabin. die een lijk bekijkt met het ge
zicht dat hij zou trokken bij een wieg, 
en omgekeerd, presenteerde regisseur 
Jean Dellanoy ons « een realistische ml-
lieu-studie over de verlaten jeugd : Wie 
veriorene Hunde ». We kunnen echter 
maar matige belangstelling opbrengen 
voor dit .soort van filmen. Ze hebben een 
meer dan normale interesse voor deze 
<f verloren honden ». maar voorlopig heeft 
dat alles .slechts als resultaat • een mil-
lioenen opbrengst in de zakken van de 
producers als enig gevolg ! 

Toen wij dan goed en wel overtuigd 
waren dat er een ernstig jeugdprobleem 
bestaat, maar dat niet een Gabin en Co 
het via dergelijke filmen zal oplossen, 
sloot men de dag af met de tweede 
nieuws-uitzending. 

Of die mensen van de Slngrienerstrasse 
ook zoveel last hebben met hun zaterdag
avond, weten wij met. Vorige zaterdag 
hadden ze er in elk geval een bijzonder 
gelukkige oplossing voor gevonden ! Na 
het nieuws van 20 uur kregen de kijkers, 
daar was Uw dienaar niet meer bij. he
laas, een overname van het « Folklore-
festival te Klagcnfurt am Wörthersee ». 
Het programma droeg de titel : « Volke
ren zingen en dansen ». Men kan ze met 
beide voeten aanvoelen dat dit iets gans 
anders zal gewoi'den zijn dan wat wij in 
Vlaanderen doorgaans voorgeschoteld 
krijgen a!s inzet van het week-end ! 

Zoals vooi'aan reeds werd gezegd, vol
staan twee dagen niet om zich een me
ning te vormen. We trekken uit dit alles 
dan ook nog geen enkel besluit. We ho
pen in elk geval over een paar weken op 
enkele vergelijkingspunten nader te kun
nen ingaan. 

Voor de rest, een harteUjke Vlaamse 
groet uit Wenen, stad aan de boorden 
van de Donau, die deze tijd van het jaar 
echter helemaal niet zo blauw Ls als som
mige muziekliefhebbers wel zouden den
ken 1 

J.V.B. 
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HERMES 
SCHOOL 
54. ZUIDLAAN 

211, M. LEMONNIERLAAN 
IEL. 11 00.33 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSSEN 
STENO- en DAKTYLOGRAFIE 

fn vier talen 

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

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

HANDELSCOJtRESPONDENTIE 

Da School waar Vlamingen 
zich thul voelen. 

BETER «n VOORDELIGER 

Voor en tegen Benard 
in de Linkse pers 

Vorige week gaven we enkele citaten uit 
de rechtse pers. We konden eruit opma
ken dat Renard vooral gevreesd wiwxlt 
omdat hij de eenheid van het land in ge
vaar brengt en het kapitalisme een lelilke 
slag zou kunnen toebrengen Dit is van 
aard om al diegenen ongerust te maken 
die de huidige gang van zaken goed vin
den. 

Vandaag geven we uittreksels uit enke
le linkse bladen. OnmlddeUljk valt de on
enigheid op. Renard heeft simpathie bij 
de linkse socialisten maar ondervindt felle 
tegenstand bij de zgn. « rechtse » socia
listen, die vooral talrijk zijn in Vlaajide-
ren. 

VOORUIT 
VOOR ALLES EENHEID (2i-5-6I) 

« Wij blijven er bij : de Belgische so
cialisten dienen gezamenlijk, als een blok, 
te ijveren voor een programma dat ge
meenschappelijk moet zijn en blijven. 

Waar een splijtzwam in de socialisti
sche gelederen wordt gedreven, rijst een 
gevaar voor de socialistische eenheid, voor 
de zuiverheid van onze socialistische stel
lingen en zelfs voor de nationale er-nheid 
van dit land. •» 
M.P.W. OVERBODIG (19-6-61) 

« De Waal.se en Vlaamse socialisten 
dienen het probleem van de Waals-
Vlaamse verhoudingen, dat een politiek 
probleem met economische en sociale uit
lopers ls. f«unen te onderzoeken in de 
B.S.P. en niet in « iwessure groups » zon
der politieke verantwoordehjkheid. 
HET RISICO (26-6-61) 

« Nu. de minderheid die op de hand van 
de federalist Renard staat, meent dade-
lijk het fedeialisme in het A-B.V.V te 
m&-ten voorstellen, zonder dat ze er v a i -
aLsnog van verzekerd kan zijn dat het fe-

za worden doorgevoerd . .., , .: ,..., 
Zoals de toostanden than.» 7'jn. bestaat 

het risico dat. zo de federalisten ,V*R Jla, , 
nard hun slag m het A B.V.V. m,ochte)a. 
thuishalon, alleen de -socialistisctie vakbe
weging verzwakt en verdeeld zoukomen 
te staan in een eenheidsstaat, waar al de 
andere sociale en econmnischo organisa
ties h-on eenheid zonden handhaven » 

COMBAT 
EENDRACHT, GEEN EENHEID 

André Genot schreef op 8 Juni J.1. : 
« Wat er dus dient gedaan : de midde

len, metoden en sirakturen opzoeken die 
niet enkel moeten dienen tot het m stand 
houden van ene ogenschijnlijke eenheid, 
die sïechts oppervlakkig is en meer schiin 
dan werkelijkheid. We! mo?t een diepf»e 
eendracht tot stand gebi-acht worden Een 
eendracht die aan onze beide volkeren, en 
meer bepaald aan het werkende gedeelte 
ervan, moet toelaten samen te streven 
naar gemeenschappeUJke en duidelijke 
doeleinden, terwijl zij toch hUn eigen per
soonlijkheid en vnjheid van besUs.sing be
houden. » 

strijden ook voor ons, Vlamingen, nositief 
goed is : federalisme en e^-'---~iische 
struktuurhervca-mlngen. 

« Wij doen dit omdat wij voora. oekom-
merd zijn om de eendracht van de ai-bel-
dende klasse welke noodzakelijk is zowel 
de structuurhervormingen als het federa
lisme af te dwingen die alleen het samen-
bestaan en de ontplooiing van beide volks-
gemeenschappen kunnen waarborgen; 
omdat wij ten allen prijze willen vermij. 
den dat een kloof ontstaat tussen Waalse 
en Vlaamse arbeiders. 

Maar dat schijnt nu precies nin het 
opzet te zijn van sommige van onze 
Vlaamse syndicalisten en politici die met 
de reactie meehuilen tegen Waalse kame
raden welke, in tegenstelling met hen, de 
stuwende kracht geweest ziln tn de strijd 
voor de structuurhervormingen en in de 
stakingen. Zij die sedert enkele maanden 
plots zo vlaamsgezind gaan doen zonder 
ooit werkelijk iets voor de Vlaamsp zaak 
gedaan te hebben, die geen vinger ver
roerd hebben om' de teleurgang van de 
Vlaamse textielnijverheid tegen X'-- gaaa, 
die de structuurhervormingen nooit ern
stig hebben opgenomen en letteriijk niets 
gedaan hebben om de Vlaamse arbeiders 
ervoor te winnen, die de staking meege
maakt hebben vanuit hun burelen van de 
Hoogstraat of toen uitblonken door eoi 
slUzwijgendheid waaraan wit niet gewoon 
zijn van hunnentwege, zij allen zijn wer
kelijk .slecht geplaatst om thans zo hoog 
van de toren te blaz/̂ n tosr̂ n on'" Waal
se makkers. 

Wij weigeren hen op dit terrein te vo^ 
gen. i) 

voi-KifCAZET 
iW^SlorHISME? 

Op 3 juli jl. schreef S.vndlcallst : 
« On^ arbeidersbeweging bestaat drie. 

•kwart eei>iw, en steeds zijn wil socialisten 
fTPweest Vdor wij 'v>arif'ingeh Waren 

Wij hebben ook in het recente verleden 
etecdsrr'nheid-met de Walen gewenst en 
nagestreefd, hoe diep wi) op sommige 
CT'ïiljH'-ken ook vernederd werden. 

En ?e'fs wanneer morgen door harts-
tochtp'i'te propagandist.on van de Waals» 
vo!ksb'w-p-ing redevoeringen word«>n uit-
gespiolien waarvan elke vrtzin een u-aak-
.slag voor elke Vlaming ls, dan nog zuilen 
wij bereid zijn te praten. » 

LINKS 
HADDEN WE MAAR EEN VLAAMSE 
REN.-iED 

Dit socialistisch weekblad dat van meet 
af aan konsekwent Vlaamsgezmd was ver
zette zich in zijn nummer van 24 juni jl. 
heftig tegen de onsocialistische houding 
van vele Vlaamse socialisten 

Het blad zegt dat de vergi&,singen der 
Renardlsten ons niet uit het oog mogen 
doen verliezen dat de zaak waarvoor zij 

KO.MAIF:NTA.4R 

Het dobat onder de socialisten i.v m het 
federalisme knjgt meer en meer het ka
rakter van een tegenstelling tussen twee 
soorten socialisten : zij die niet meer ge
loven in een socialLsti.sche maatschappij 
en het socialisme enkel no« zien als een 
beweging die erover waakt de arbeiders 
mee te laten genieten van de stijgoncie 
welvaart door regelmatig nieuwe toegevin
gen af te dwingen van de t kapitalisten ». 
In dit opzicht bestaat er tusstn n-n en 
het A.C.V. geen noemenswaardig vprscllfl 
meer. De andere soort socialisten gelooft 
nog wel in een maatschaM)iJ waarin het 
werkende volk zelf zijn lot bepaalt Eta 
gans hun streven is gericht naar dit doel. 
Wie zal het halen in België 7 

P.M. 

ZIEKENVERVOER DAG EN NACHT 
Tel. 58.414 

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

mm 

http://Oostenrijk.se
http://Waal.se
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uit de druiven van de vlaamse gemeenten 
OVERUSE- HOEI LA ART 

ïn da laeaval la i 

EEN PRODUKT I S C A 
INHOUD : eoci,/4oci, H. R. BRUa.Majt71 

V O O R ALLE INLICHTINGEN : 

A N T W E R P E N : A . BORGS, 36 , Lanteernhofstraal 
Borgerhout — T e l 30 .04 .23 

BRUSSEL : Walter Verheirstraeten 
95 , Kleine Molenstraat, Anderlecht 

Tel. 78 .15 .48 

Bil DE GENTSE DOKWERKERS 
Iedereen hent de stoere honken, ruw van schors, geweldig in hun uit

spraak maar met een gouden hart, die onze dokwerkers zijn. Gesindikeerd hij 
A.B.V.V, of A.C.V. worden deze mannen als stoottroepen dikwijls misbruikt 
hij de sporadischeuithreidende stakingen. Dan erkent men in de sindikale mid
dens de macht die er van deze ruwe honken uitgaat. 

storten in de kas, ontvangen ech
ter bij gebeurlijke werkloosheid, 
maar de gewone werkloosheidsver
goeding. De vraag stelt zich dan ook 
duidelijk bij deze : wat doen onze 
syndikaten met onze bijdrage ? 
Waarom verdedigen ze op geen 
doeltreffende wijze onze belangen? 
Waarom blijven we 2-3 en zelfs 4 
jaar lang kandidaat, terwijl er 
jaarlijks, aan de Gentse dokken al
thans een 15-tal dokkers op rust 
gaan. Waarom dit verschil 

Wanneer het echter voor de be
langen van diezelfde dokwerkers 
gaat, dan komen och arme de syn
dikaten zo moeilijk in beweging. 
Wanneer een baas, alhoewel er man
nen genoeg aan te werven zijn, een 
halve dag zonder volk met behulp 
van een kraanman alleen een schip 
begint te lossen, wanneer onze dok-
werkers bij hun groep, daartegen 
protestëWefft,' ttón kan noch liet 
A.C.V. noch het A.B.V.V. daaraan 
verhelpen. 

WiHeW^to daaraan niet helpen 
omdat de grote bonzen toch zo 
graag op goeie voet leven met die-
zelfde-tezéfi. ""ïfi-^-»'^ "'ff &EpC' 

Intussentijd kan onze dokwerker 
stempelen. Men houdt er alhier ook 
twee soorten dokwerkers op na, in
gedeeld in categorie A en K. An
ciens en Kandidaten betalen een 
zelfde bijdrage aan bun syndikaat, 
voor het kristelijke 30 F en voor 
het socialistische 31F per week. Bei
de categoriën ontvangen wanneer ze 
werken hetzelfde loon, worden op 
dezelfde basis afgehouden, zoals 
men weet betalen de dokkers extra 
voor hun solidariteitsfonds, die hen 
dan ook recht geeft op een hoge 
werkloosheidsvergoeding. Welnu de
ze van categorie K die evenveel be
talen als de andere, dus evenveel 

Het verdeel en heers-sisteem dat 
die heren uit de syndicale middens 
gebruiken, is het enige antwoord dat 
gegeven kan worden. Als betalend 
lid zijn we welkom, als ons recht 
op eisend lid. kan men ons missen. 

Recht, wat is ons recht? Wanneer 
mineralen gelost worden, wanneer 
er zulkdanige stof rond vliegt dat 
men geen meter ver verwijderd ziet, 
wanneer de kraanman het werk 
tijdelijk stop zetten moet om het 
stof te laten optrekken. Wanneer 
men daarin 8 uur zwaar werk ver
richten moet. dan ontvangen we als 
extra, 10 F meer per dag. Is dat 
ons recht ? Vandaag nog worden 
die vragen gesteld, morgen wellicht 
niet meer, want ook bij de Gentse 
dokwerkers gaan de ogen open. 

K.V.D. 

GIZENGA HUMANER 
D A N THEO LEFEVRE 

O P E R A T I E 

NUMGANGA 
MANDEFO 

Toen het vliegtuig, dat ons van Leo naar Stan bracht, op het vliegveld 
aldaar begon te landen, gaven we m,ekaar, Daniël en ik, de hand en zeiden 
we : « Op hoop van zegen ! ». 

Zo een vrome wens mochten we wel uiten, want nauwelijks was de tra/p 
aangeschoven of de zwarte soldaten kwamen ons vliegtuig binnen, zetten alle 
passagiers op een rijtje en t voorwaarts » dan. 

In de ontvangstzaal vioesfcn we 4 kontrole's door, wat een paar uur in 
beslag nüm. 

Van dan af echter liep alles op wieltjes. We bezochten de Heer Manzi-
kala, de president van de Oostprovincie. We werden er voorgesteld aan de 
weduwe en de 5 kinderen van de vorige voorzitter van de Oostprovincie, de 
Heer Finant, die op beestachtige wijze te Bakwanga door de mannen van 
Kalondji afgeslacht werd samen met koviwandant Fataki en nog enkele an
dere. 

We werden eveneens ontvangen op het 
hoofdkwartier van het leger door de chef 
van de generale staf en zijn medewer
kers. 

Overal vonden we vpel begrip voor onze 
« missie der menselijkheid ». De gizen-
gisten waardeerden vooral 2 punten : 1) 
dat we kwamen uit naam van de fami
ne's en dat we beroep deden op hjun ge
voelens van klangeest en 2) dat we niet 
kwamen uit naam van de Belgische rege
ring. 

door Dr Herman Le Comple 

Want, kabisa — we weten zeer goed — 
dat er reeds verschillende (onbeholpen) 
pogingen gedaan waren door de Belgische 
regering, die hiervoor reeds verschillende 
personen opgestuurd had : onder andere 
een zekere Joie, een belg die te Stanley-
stad verblijft; ooft de joemalist Davis-
ter; evenals Madame Blouin, de zwarte 
engel van Kasjamura; en zelfs had men 
reeds de Negus van Ethiopië aangespro
ken. 

Maar we weten nog veel beter, kabisa 
ya kabisa, het staat als een paal boven 
water, dat al deze pogingen (dus ook die 
van de kommunistische agente uit Gui
nea, Madame Blouin) schipbreuk hebben 
geleden, doodeenvoudig omdat de zwarte 
machthebbers van Stan geen betrekkin
gen wensten te hebben niet de Belgische 
regering. 

Wat was het antwoord van Gizenga, 
toen hij een brief kreeg van Spaak, waar
in deze (( dii^omaat », die de Vlamingen 
te stom vindt, om in de diplomatie te 
gaan, 7 miljoen aanbood ? << Je m'en fou 
de son argent ». 

Ik zeg niet dat Gizenga niet zou toege-
hapt hebben, als men 100 of 200 miljoen 
aangeboden had. Maar een armzalige 7 
miljoen! Dat is belachelijk. Dat is nog 
niet eens 1 miljoen per man. Hoeveel mil
jarden kosten onze straaljagers, die al 
verouderd zijn van voor ze geleverd wor
den ? En voor onze 8 Vlaamse jongens 
had men nog niet eens 1 miljoen over 
per man '. 

In elk geval, van als ons opzet begon 
uit te lekken een tijdje voor ons vertrek, 
is iedereen in gang geschoten. Ik zeg niet 
dat er voor ons geen pogingen onderno
men zijn, maar dat alles ging slechts ma-
lembe, malembe, langzaam, langzaam. 

Zodanig dat wij wel mogen zeggen dat 
wij de eindfase in gang gestoken hebben. 
Want inderdaad de regering gunde ons 
geen sukses en wou zelf de pluimen op 
haar hoed steken. Zo ook de L'no; zo ook 
de franse ambassadeur. En zo heeft led r-
een zijn uiterste best gedaan om de 8 ge
vangenen te bevrijden uit schrik voor ons. 

Gizenga en zijn mannen hebben even
eens uit vrees voor ons gehandeld, niet 
om ons voor te zijn en de pluimen op 
hun eigen hoed te steken maar uit schrik 
voor het wereldschandaal dat wij van de 
zaak gingen maken. 

Want, de regeerders van de Oostprovln-
rie lezen regelmatig : Le Soir, La Libre 
Belgique, Le Drapeau Rouge en een aan

tal buitenlandse kranten. Die mannen 
schijnen zeer gevoelig te zijn Tomr al wat 
In de wereldpers over hen verschijnt. 

Daarom was het goed dat, toen wij ver
trokken zijn, onze aktie gepaard gegaan 
Is met een geweldige reklamekampagne. 
Aldus wisten Gizenga en zijn mensen 
langs radio Katanga en radio Brazzaville 
reeds van op voorhand dat wij afkwamen 
en wat we zinnens waren. We hadden 
trouwens op voorhand verklaard dat het 
minste resultaat dat wij van onze onder
neming verwachtten, was de aandacht 
van bed de wereld op het lot van deze 8 
soldaten te vestigen. 

Gbenye en zijn kollega's hebben het 
echter niet zo ver laten komen en heb
ben onze 8 jongens vrijgelaten, zonder 
enige voorwaarde. En hierin heeft ook 
het feit een rol gespeeld dat ze wel iets 
tegen de Belgische regering hadden maar 
niets tegen het Belgische volk. 

Ze hebben willen een gebaar stellen en 
laten zien dat ze grootmoedig kunnen zijn. 

Dat waren trouwens de woorden, die 
Gbenye zondagmorgen gebruikte tegen de 
E.H. Leper : (( We zijn toch grootmoedig 
geweest, nietwaar ? » 

Als we nu bedenken dat in Sint Gilles 
nog altijd een 100-tal gevangenen zitten 
na 17 jaar en dat er nog geen sprake is 
van ze te laten gaan; en als we dan zien 
dat de zwarten, die zogezegd onbeschaafd 
zijn na 5 maand reeds hun gevangenen 
loslaten, moeten we toch zeggen dat het 
hoog tijd wordt dat Theo Lefèvre een be
zoekje brengt aan Afrika om er zich door 
de zwarten te laten heropvoeden. 

om beter te wonen 
n d b I 

KUK 
a r c h i l f l c l u u r 
I n r I c h ) i n g I 
komfort • k u n i t j 

honderden foto 's 
a d v i e z f t n • t i p s 
n i e u w e i d e e ë n 
unieke documentatie 

vraas gratis proefnr. 
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W!e Gent bezoekt. 

Het stadhuis bevi/ondert, 

loopt zeker even aan bij RIK, ( 

in café «RUBENSHOF» ; 

BORLUUTSTRAAT 13, GENT ' 

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

Antverpïa 
Grot« keus in 

Stijl- en Moderne Meubelen 
Matrassen - Tapijten - Keukens 

SINT-CUMARUSSTRAAT 28-30, ANTWERPEN 
TELEFOON : 32.94 77 

Krediet zondei Bank Staed* de beste verzorging 
.PECIAIE v/ERMIMOERING MET DEZE AANKONDIGING 

§ 
SrENENS 

K O E L K A S T E N 
DE VERMAARDE SIEMENS 

I 

T.V. - Wasmachines - Radio 
-enz... 

ALLE ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN 

Uw verdeler : A * B« K* 

Heimstraal- 160 - Borgerhout - Antwerpen 
Tel. 49.49.29 

stuur ons een kaartje en vraag om dokumen-
tatle of het bezoek van onze provinciale 
afgevaardigde. 

VOOR LEZERS VAN ONS BLAD UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN 


