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• 5.000 MAN OP VLAAMS-NATIONALE LANDDAG 

it 2.000 NIEUWE ABONNEES BEREIKT. 
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(zie blz. 8). 

• NU ALLEN NAAR ANTWERPEN OP 3 JULL 

DE BRUG 
Zondagavond, na de Landd.>g, zijn we 

met een paar vrienden naar de heide te 
Kester gereden. Onie kinderen plukten er 
bloemen — rode klaprozen blauHe koren
bloemen, witte margrieten — om er het 
grat aan de voet van de kerkhofniuur te 
teerbeek mee te versieren. Toen onze zoon 
vroeg naar het waarom, hebben we hem 
verteld over de onderwijzer uit het Payot-
tenUnd die in de eerste grote oorlog de 
plechtige eed had gezworen, al yijn 
krachten te geven \oor het welzijn van 
l i jn \olk. En terwijl »e vertelden, belcef-
icn we de tijd opnieuw, een kwar tee i / ' 
geleden (we waren toen ongeveer zo oud 
als nu onze zooni, toen wijzelf als zeer 
jonge knaap boven op de Kester-
*e heide stonden en er voor het eerst 
een landdag meemaakten, er voor het eerst 
een 'anddagrede hoorden van de Payotten-
landse voorman. De herinneringen aan die 
dag zijn vaag, nvaar bewuster reeds heb
ben we in de daaropvolgende jaren de 
grote doorbraak van het Vlaams-nationa-
lisme meegemaakt. Toen de eindoverwin
ning in het zicht kwam, brak de oorlog 
uit. en na die oorlog bleef er niets in de 
Brabantse heuvelen dat dit weggedoken 
gTM in t"» »ioek v-"" het Leerbeekte kerk
hof 

\\i|Z8lf locn — R.i o.ize ^,.j.i : ue ver-
l^ i jk iug trof ons des te scherper omdat 
wij rotsvast geloven dat deze Ildc fede
rale Landdag net al* toen aan de voor
avond ligt van de grote Vlaams-nationale 
doorbraak. 

De oorlog met zijn jarenlange ellendige 
nasleep ligt eindelijk achter de rug en 
het Vlaamse perspektief dat onze kinde
ren geboden werd te St. Kwinten^-Lcnnik 
Is zo mogelijk nog stralender dan het-
gene wijzelf — nog onbewust — mochten 
waarnemen te Kester. Van Landdag tot 
Landdag, van generatie tot generatie is 
eindelijk de brug geslagen. 

Een brug die gedragen wordt door de 
stevige landhoofden van traditie enerziids 
en anderzijds hernieuwde striidvaardlg-
heid. En als levend stmbool, als belicha
ming en van de traditie en van de strijd
vaardigheid : de tachtigjarige Van Dieren, 
«elf brug, zelf meer dan een halve eeuw 
Vlaams-nationale strijd en Vlaams-natio
nale trouw. We hoorden op de Landdag-
weide een (eveneens tachtigjarig) Daen-
sist uit Denderleeuw verklaren : <i nog 
dezelfde stem als voor veertig jaar ». Maar 
niet alleen dezelfde stem. ook hetzelfde 
geloof en dezelfde vechtlust. Er zijn al 
tachtigjarigen srevierd en nog niet zolang 
geleden, waarvan men niet hetzelfde kan 
getuigen. 

Toen hij daar stond op de achterkant 
van de molenwal. voor hijzelf het woord 
voerde, was het nog de jonge Van Dieren 
gelijk We hem leerden kennen uit de ver
halen van hen, die het eufste Borms-
proces meemaakten, de Van Dieren met 
de nervens-uitsehietende hand in 1940, de 
Van Dieren gelijk wijzelf hem beleefd 
hebben in het " center » te Sint Gillis 
telkens als hij ,< au palais » geroepen 
werd, de Van Diereu die op een beruchte 
na-oorlogse Landsbondvergac^ering het ge
wicht van zijn prestige in de weegschaal 
wierp naast ons jong en nog onervaren 
protest. 

Na de Landdag zagen we een man een
zaam de »eg opgaan naar St. Kvrintens. 

Hii h id geweigerd om nog langer het 
feestvarken te spelen. Hij gmg helemaal 
alleen de weg terug en hij droeg in zijn 
hand de tuil rode rozen die hem kort te
voren was overhandigd. Van Dieren mag 
het ons niet kwaliik nemen • op dat ogen
blik hebben we uit zijn gang en uit zijn 
houding zijn werkelijke leeftijd kunnen 
raden. En hadden we het niet zo kinder
lijk naief gevonden, we zouden voor hem 
een der klaprozen hebben geplukt die — 
toevallig? schoon toeval! — in wilde 
pracht op de grasberm naast hem bloei
den. 

We hebben ze geplukt en hij hoeft het 
niet gezien te hebben om het te weten, 
want deze wetenschap is een recht dat hij 
al strijdend heeft veroverd : wij, jonge 
nationalisten, bieden hem de bloem van 
onze haast kinderlijke bewondering. En 
de belofte, vol te houden ! 

Naast de tachtigjarige vechtlust, de tra
ditie — de jonge, hernieuwde strijdvaar
digheid. Hoe stevig de brug is stelt men 
vast bij de bedenking dat het voor een 
paar jaar praktisch onmogelijk zoo ge
weest zijn, op een dergelijke Landdag en 
stadent, een vice-praeses van het Verbond, 
te laten spreken. We verheugen er ons 

(Lees door blz. 3) 

De Tweede Landdag te Eizeringen 

Meer dan 5.000 Deelnemers zeggen 

halt aan roofpolitiek 
X 

Verdiende tiulde don Mr. V A N DIEREN 
Terwijl te Brussel de B.S.P. de 75ste verjaardag van haar stichting her

dacht, verzamelden in het Payottenland te Eizeringen (St. Kwintens-Len-
nik) de aktieve krachten van de Volksunie, onze jonge partij, die 6 jaar 
geleden gesticht werd. 

De B.S.P. groeide op 75 jaar uit van een groep met enkele mensen tot 
een partij met 2 miljoen kiezers. Te Brussel betoogde een overrijpe partij, 
nog slechts voor een klein deel idealistisch en grotendeels verburgerli'"^ 
en arrivistisch. 

In het Payottenland was het een grote groep mensen met een tegen de 
heersende groepen in persoonlijk verworven overtaiging. Geen partijschap 
om voordelen te verdelen. Maar partijschap alleen op grond van een idee : 
de Vlaams nationale. 

Gemeten met de maatstaven in gebruik voor een jonge partij was er 
veel volk, meer dan 5 000 man ; de grootste maehtsontplooiing die de 
Volksunie tot nog toe kende. 

Wij hebben de partij weten groei
en van uit onze eerst* bescheiden 
kongressen en eerste grote vergade
ringen, waar we 1.000 man samen-
kregen. 

Toen kwam een eerste doorbraak, 
wanneer we te Lier en de C.V.P.-
liberale regering en de Antwerpse 
socialistische goeverneur schaak
mat zetten en 3 000 man samen
brachten op die verboden betoging. 

Op zondag 29 mei waren het er 
5.000 die ons wachtwoord volgden. 

JONGE KARAVANEN ZETTEN 
AAN 

Deze groei van onze jonge partij 
stond ons voor ogen toen we de 
honderden wagens zagen aanschui
ven naar de weide. Van overal uit 
Vlaanderen gaven ze gehoor aan 
onze oproep en kwamen autckars 
aanrijden. Talnjk was de groep uit 
Aalst, tientallen wagens waren er 
uit Gent, maar de kroon spande 
Antwerpen die een karavaan van 63 
wagens, genummerd van 1 tot 63. 
gevormd had. Praktisch alle -wagens 
waren versierd met geel-zwarte 

banden of met leeuwenvlaggen. 
De grote weide was omzoomd met 

leeuwenvlaggen. Bovenop de mo-
lenberm, die een natuurlijk podium 
uitmaakt, staken vier Europese 
vlaggen met daartussen een Neder
landse vlag, die niet alleen een 
simfcolisch welkom betekende voor 
koningin Juliana in ons land, maar 
in diepere zin vertolkte dat deze 
bedreigde Brabantse grond Neder

lands IS en Nederlands moet blij
ven. Naar taal. naar kuituur. naar 
zeden en gebruiken. 

Nederlandse grond, die federatief 
ingeschakeld dient te worden in de 
volkerenfederatie van het nieuwe 
Europa. 

SCHITTERENDE REGIE 

Klaagt men over het algemeen 
over eindeloze vergaderingen, bede
vaarten of zangfeesten, te Eizerin
gen deed niemand dit. De sekreta-
ris F. Leplat had alles op de minuut 
uitgerekend en het gedeelte van de 
federatieve Landdag op de weide 
was op anderhalf uur klaar. 

En het was uitstekend. Zowel het 
optreden van het muziekkorps van 
het Verbond van Blauwvoetvendels, 
als de choregrafische vlaggenspe-
len van de kunstgroep Wolfsangel 
als de liederen gezongen door ba
riton Van Frachen. 

DE REDENAARS 
De eerste spreker DANIEL DE-

CONINCK voorzitter van het in
richtend komitee van de Landdag, 
begroette in zijn inleidende toe
spraak de talrijke aanwezigen. Hij 
wees er op dat deze manifestatie 
in het teken stond van de huidige 
tijdsstromingen. Federalisme is een 
eis van deze tijd. 

De Europese eenmaking kan 
slechts slagen op federale grond
slag. België echter moet eveneens 
begrijpen dat het in eigen land 
moet verzaken aan een verouderd 
staatsnationalisme en éen ongezond 
centralisme. Alleen in een federaal 
België kan het Vlaamse volk vol
ledig zich ze'f zijn en de toekomst 
zonder vrees tegemoet zien. Hij 
wees ook op de verdiensten van Mr. 
Van Dieren die gehuldigd werd als 
pionier van de Vlaamse volksstrijd. 

Met grote voldoening en geest
drift werd de stem van de jonge 
generatie aanhoord die vervolgens 
aan het woord kwam. De student 
WALTER LUYTEN, vice-preses van 
het Verbond te Leuven, hield een 
merkwaardige toespraak waaruit 
de bekommernis sprak van het bes
te deel van de huidige studenten-
generatie, die zich bewust is van 
hare verantwoordelijkheid tegen
over onze volksgemeenschap. 

Het hoogtepunt van de Landdag 
was ongetwijfeld de rede van de ge
huldigde, MON VAN DIEREN die 
bewees hoezeer hij nog steeds een 
massaal publiek weet te boeien. In 
een beeldrijke taal gaf hij uiting 
aan zijn onverwoestbaar optimis
me. Het zaad dat gezaaid werd 
kiemt en hij twijfelt er niet aan 
dat de oogst vruchtbaar zal zijn. 
Vlaanderen geeft weer levensblij-
ken en de levenskracht van ons 
volk IS ongebroken 

De bloemen die Mr. Van Dieren 
overhandigd werden, waren meer 
dan verdiend. Is die 80 jarige nog 
levenskrachtig ! 

De geliefde volksredenaar LUDO 
SELS. de voorman van de Vlaamse 
boeren — wat een pit steekt in dat 
•ventje — wist in een korte, maar 
dinamische toespraak een taal te 
spreken die recht naar het hart 
ging van de aanwezigen. Zeer ge
vat wees hij op de nood van de 
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DE LANDDAG TE EIZERINGEN 
(Vervolg van blz. 1) 

Vlaamse boer, die het slachtotter 
Is van zijn aanhankelijkheid aan 
een boerenorganisatie en een par
tij, die zijn belangen steeds weer 
verraden. 

Onze algemene sekretaris WIM 
JORISSEN, kon met grote voldoe
ning meedelen dat 2.000 nieuwe 
abonnementen op ons blad gewor
ven werden door onze onvermoei
bare propagandisten. Hij maakte 
van de gelegenheid gebruik om 
aan te stippen dat er meer volk 
aanwezig was op de Landdag om 
Van Dieren te huldigen dan in het 
Sportpaleis te Antwerpen op de 
officiële Van Cauwelaert-hulde. 

De laatste spreker was de voor
zitter van de Volksunie, FRANS 
VAN DER ELST. Op zijn beurt 
bracht hij — in naam van de meer 
dan 100.000 Vlamingen die hun 
stem gaven aan de Volksunie — 
hulde aan Mr. Van Dieren om 
wille van zijn trouw. Hij stipte aan 
dat Mr. Van Dieren geen hulde 
moest verwachten van de officielen 
In Belglé — de Vlaamse C.V.P.-
tninisters gaan liever het jubileum 
vieren van het anti-Vlaams, anti-
kristelijk, schunnig weekblad 
« Pourquoi-Pas •». Er zijn Vlamm-
gen die het ver gebracht hebben In 
de Bel^Bchej Staat — Mr Van Die
ren niet, want hij stond bij zijn 
volk. 

ring vasthoudt aan de talentelling 
en dat instrukties gegeven werden 
om de formulieren voor te berei
den. De Vlamingen mogen zich door 
de C.V.P.-ers niet laten misleiden. 
De Volksunie zal tot het uiter.ste 
iedere talentelling bekampen. 

Hij betreurt het dat het aktie-
komitee voor amnestie geen teken 
van leven meer geeft, en niet eens 
reageert wanneer politieke manda
tarissen die te Antwerpen mani
festeerden voor amnestie in de Ka
mer stemmen tegen een wetsvoor
stel tot afschaffing van artikel 123 
«exles. 

Om te besluiten wijst de spreker 
op de gevaren die de Nederlandse 
taal en kuituur en ons volksbestaan 
bedreigen in het eenwordend Eu
ropa, zolang wij voor ons volk geen 
minimum van zelfbeschikkings
recht, van zelfbestuur veroverd 
hebben. 

NAAR DE KROON 
Onder geleide van de muziekkapel 

ging het in opmarsj na de verga
dering naar de oude afspanning De 
Kroon te O.L. Vrouw-Lombeek, 
•waar de stoet ontbonden werd 

In de zaal van De Kroon ver-
Borgden de Blauwvoetvendels een 
program dat tot half acht liep, 
waarna het ontspanningsorkest 
Stan Philips en Vaast Alberg de 
Jongere*'lse«ig"hlfeW."< -«» '"•"» "'"' 

Ondertussen vulden de deelne
mers niet alleen het ruime binnen
plein van de stijlvolle oude afspan-
nln maar was de ganse dorpskom 
bezet naast de belendende strateh. 

Hier ontmoetten de propagan
disten en de aanhangers uit de vijf 
gouwen elkaar en voelde men de 
ware, heerlijk levende polsslag van 
onze jonge Vlaamse partij. 

Met deze tweede federale Land
dag, thans niet meer alleen Bra
bants van opvatting zoals vorig 
Jaar, maar algemeen heeft onze 
partij bewezen weer een grote stap 
vooruit gezet te hebben op het ge
bied van de stelselmatige organi
satie van de Vlaamse krachten. 
Daarnaast heeft de Landdag bewe
gen geroepen te zijn jaarlijks de 
grote Vlaams-nationale troepen-
schouw te worden. 

DANKWOORD 
Het inrichtend Komitee DANKT 

zijn medewerkers en allen die zich 
hebben ingespannen voor het wel
slagen van de grote manifestatie 
van 29 mei. Die doorbraak laat het 
beste voorzien voor de toekomst. De 
inrichters zullen niet op hun lau
weren rusten, maar de doorbraak 
naar alle zijden verbreden en ver
ruimen. 

Het liomitee verzoekt allen die 
foto's of filmstroken namen die be
reidwillig af te staan voor een foto
montage. Bij voorbaat dank : 

De Voorzitter De Sekretaris 
Daniël Deconlnck Leplat 

DE TOEKOMST VOORBEREIDEN VERZET ZICH NET VERZET ? 

Van de heilige oorlog tegen het 
links ongeloof schiet er bij de C.V.P. 
niet veel meer over. Dat is maar 
goed om de dorpse onnozelaar^ bi] 
de verkiezingen op te jagen. Lazen 
we thans niet in C.V.P.-kranten dat 
minister Meyers onregelmatigheden 
van zijn socialistische voorganger 
Leburton dekt. Nogal kras maar het 
is zo. Minister P.W. Segers deed het 
nog beter. Die geeft thans officiële 
postzegels uit van de B.S.P.! Kan 
het erger? Hun kiezers moesten in 
1958 de socialistsche geloofsbestrij-
ders verdelgen. Zji, de ministers, 
doen het nogal anders. Zij slapen 
met deze geloofsbevechters onder 
één deken. Wee hen, die ergernis 
geven! Maar ja spreekt men niet 
over een toekomstige regering 
B.S.P.-C.V.P.- Meyers en P.W. Segers 
zouden ook dan graag minister blij
ven. En och god, die ergernis weegt 
niet op tegen een mini.stertas. 

Ge hebt het al gezien beste leier. 
er is iets veranderd aan ons blad. 
Niet alleen is het aantrekkelijker 

•i'gieworden («» mfnen "Wij althans,) 
maar yi.in er ook nieuwe rubrieken 
verschenen. Deze \crandering is een 
eerste rezuUaat van de aktie voor 
het lüjwinnen van tweeduizend 
abonnementen door onze mannen. 
Daarbij zal het niet blijven, er zal 
nog meer verlieterd worden, maar 
dat houden wii \oorlopig nog ge-
lieim Van de/e koer af begint ook 
op de aohtste bladzijde een repor
tagereeks : (( Zo leeft Vlaanderen ». 
Hierin willen wij U bijdragen bren
gen over het leven van alle dagen 
van de kleine Vlaamse mens, hoe hi) 
aan zijn kost komt, In welke om
standigheden hij werkt, zijn vreug
de en zijn kommer, kortom : wij 
willen reportages brengen over het 
Vlaamse Volk zoals het nu leeft. 

Wij hopen voor onze propagan
disten, die geen middel onbeproefd 
gelaten hebben voor de uitbouw \ an 
ons blad, dat het voor hen een 
vreugde moge zijn dat blad mooier 
en beter van de persen te zien ko
men. Onze gedaehten gitan vandaag 
naar hen. 

Vertrek dan van hier nieuwe 
r< Volksunie » en wees de voortrek
ker in een nieuwe strijd. Tot spijt 
van wie het benijdt. 

De redaktie. 

SCHOPT HEM BUITEN 

De Kongolese zwarten schijnen 
niet zeer ingenomen met de nieuwe 
minister die het Belgisch Verzet, on
middellijk na 'hun els om een eigen 
minister te hebben, toegewezen 
kreeg. Zowel LoemoembaalsKalond-
jl lieten zich scherp afkeurend uit 
over Ganshof. En Wij die hoopten 
dat we die rekel, die van M. Van Die
ren ooit zo een schitterende oorvijg 
kreeg, eindelijk zouden kwijt gera
ken. Ook de negers willen hem niet. 
Voor ons mogen ze hem lustig bui
ten schoppen. En zegge dat VOOE-
noemde Gans-hof zo een goede 
vriend is van het Belgisch hof. Had 
hij in zijn repressieontwerp dan on
ze geliefde vorst Leopold l i l niet 
voorzien? De wegen van het Bel
gisch hof zijn onnaspeurbaar. 
Daarom dat men ongelijk zou heb
ben mei die heren kersen te eten. 

12 TEGEN I 

Met 12 stemmen tegen 1 verzette 
het IJzerbedevaartkomitee zich te 
gen het feit dat Prof. Fransen zou 
spreken op de Van Cauwelaerthul-
de te Antwerpen. Het komitee 
vreesde terecht dat er weer herrie 
zou zijn tegen haar voorzitter op de 
aanstaande IJzerbedevaart, zo hij 
Vlaanderens grootste verloochenaar 
zou huldigen. Prof. Fransen ging 
niet maar legde het IJzerbedevaart
komitee toch lekker in de luren door 
buiten hun weten zijn tekst op te 
sturen om hem laten voor te lezen. 

Prof. Fransen Is een eerlijk maar 
naïef man. 

Van de grote betoging van de 
B.S.P. zagen we niet alleen foto's 
van voorzitter Collard, en onder
voorzitter Van E^nde' die groetten 
zoals de huidige .of voormalige 
.staatshoofden De Gaulle en Hitler 
(Collard met twee -armen omhoog 
en Van Eynde met één). Meer zelfs 
in heel die stoet van 125.000 deel
nemers (cijfer Volksgazet) werd 
geen enkele Belgisclhé vlag meege
dragen. En evenmin, werd de Bra-
bangonne gespeeld! • En zegge dat 
het IJzerbedevaartkomitee het na 
de oorlog nodig voriÖ langs de pui-
nen van de IJzertoreri een Belgische 
vlag te hangen. • , ' ' ' 

Het Belgisch 'Veri'éi; dat waakt is 
samengekomen om K«czet aan te te
kenen. Wij wachten'inog slechts op 
hun officiële mededeling-! 

GOED ZO, GOUW'BDNDEN ! 
Ter gelegenheid van' de onthulling van 

de plaat, herinnerend S'il'n het feit dat 
MuUatuli (Douwes Oekke'r^ in 1859 te 
Brussel zijn " MAX HAVÈtA,4R » sehreef, 
kon men in de dagl>tadén tezen welke per
sonaliteiten de pleehti^Jhèid bijwoonden 

Maar wat men nerg^-ns' te lezen kreeg 
is, dat de te Brussel gevestigde Vlaamse 
Gouwbonden geweigerd hebben daar aan
wezig te zijn. omdat de gedenkplaat, ge
wijd aan een Nederlands sehriiver. twee
talig i,s en aldus het fluerkteken draagt 
van de verbeulemansfe, rjiggegraatloze 
Vlaming, die, omwille y.i^v u prestigepoli-
tiek », zijn strijdlust thulii laat en gaat 
koketteren met een franskiljons Brussels 
eigenaar, die het Kraifs,op die plaat ge-
eist had. , -,j„ 

De Vlaamse Gouwbonden te Brussel heb
ben de i< fiere Sikamliei!^.» een les gege
ven in een andere s o ^ t n VL4.AMSE 
r iERHKID ». 

Goed z o ! 
A.P.N 

EEN LIJN 
LOOPT DOOR ZIJN LEVEN 

Een paar dagen na<Jat Van Cau-
welaer^ gehuldigd werd als groot 
Vlaams voorman 'drukte 't Pallie-
terke een fotokopie af van de hu-
welijksaankondiging die Frans van 
Cauwelaert rondstuurde betreffen
de zijn kleinzoon. Di^ aankondiging 
was in het frans gesteld. 

Ons heeft dit niet verwonderd. 
Iemand die in zijn j'eugd een goede 
vriend was van Van Cauwelaert ver
telde ons hoe dringend die C.V.P. 
staatsman hem uitnodigde op de 
eerste ontvangst die hij hield als 
burgemeester van Antwerpen. Van 
Cauwelaert vreesde namelijk dat de 
Antwerpse franskiljonse zakenlieden 
niet zouden komen. Zij kwamen wel 
omdat ze klaarblijkelijk inzagen dat 
Frans geen beginselvast man was 
maar een arrivist, die zij konden ge
bruiken. 

Het jaar nadien wasde ontvangst 
bij Van Cauwelaert strikt tweetalig 
en zijn goede Vlaamse vriend een 
bekend komponist, werd niet eens 
meer uitgenodigd. Omdat onze 
staatsman vreesde onverbloemd in 
zijn hemd gezet te worden. Dat is 
dan ten voeten ^ t de voorman van 
de C.V.P. flaminganten. 

SCHILDERACHTIG VOLKJE 
De Vlamingen zullen zich, al naar

gelang hun temperament, verkneu
keld of geërgerd gevoeld hebben bij 
de toespraak van dè Brusselse bur
gemeester tot koningin Juliana. De 
eerste de beste oud-leerling, die la
gere school gelopen heeft, zou met 
enige oefening een tekst in een 
vreemde taal beter aflezen dan bur
gemeester Cooremans dit deed. Het 
is in de grond diep beschamend voor 
een stad die ooit de hoofdstad van 
Europa wilde worden. We kunnen 
daarbij bedenken dat Cooremans 
burgemeester werd mede dank zl] 
de Brusselse C.V.P. ^n liberale fla
minganten, want hlJ werd voorge
dragen door al de liberale en C.V.P. 
gemeenteraadsleden van Brussel, 

gekozen met de stemmen van die
zelfde flaminganten. 

«Le Peuple > dit orgaan van de 
werkman kan het niet goed verte
ren dat Cooremans geen Frans 
sprak. Frans was de hoftaal in Ne
derland tot 1940 schrijft ze. Waar
door ze meteen een bewijs te meer 
levert dat het Frans steeds verder 
verdrongen wordt als wereldtaal. En 
prinses Beatrix kent Frans, voegen 
ze er aan toe. Of we daarmee moe

ten lachen. Iemand die werkelijk 
intellectueel wil zijn kent toch en
kele vreemde talen. Naast Engels en 
Duits komt Frans daar in West-Eu
ropa bij. Wat kennen de fransta-
lige intellektuelen ? Wij spreken niet 
eens over het Nederlands. Engels en 
Duits, Spaans of Italiaans kennen 
ze ook niet. Daarom dat de fransta-
ligen geleideüjk aan zo een schil
derachtig volkje van navelaanbid
ders worden die men als buitenis-
sigen begint te beschouwen. Wij 
vinden dit jammer omdat ze toch 
ook hoedanigheden hebben en wij 
met alle buurvolkeren graag gezond 
kontakt hebben. Wanneer komen de 
franskiljons uit hun bekrompenheid 
los? Wanneer houden ze op met zich 
Napoleon of Jeanne d'Arc te wa
nen en gaan ze iets van de wereld 
rondom hen begrijpen'' 

HAZENBLOED 

Er ging iets gebeuren ? 
En 't is gebeurd, maar niet zo 

zij gehoopt hebben. 
De morgen van de landdag kra^: -

de te vier uur 's morgens een haan. 
en met twee auto's trokken vijf
tien mannen van het < Bloc pour 
la liberté linguistique > naar St. 
Kwintens-Lennik, met de bedoehng 
daar die « sales flamands > een 
toer te draaien. 

Op de toegangswegen naar de 
weide, waar de landdag zou gehou
den worden; strooiden zij alvast 
grote spijkers, die de banden van 
de aangekondigde autokaravanen 
zouden moeten lek maken. 

En dan zou het de beurt .wor^ 
den aan de geplante vlaggemaslen 
om neergehaald te worden. 

Maar... zij hadden buiten, JÓC 
waard gerekend. 

Plots schoten een drietal Vlaan^ 
se kerels te voorschijn, en zie... d-
moedige blokmannen kregen zulk' 
panische schrik, dat zij als hazc 
vluchtten, en hals over kop in hu 
auto's duikten. 

Jammer voor hen werden f . 
nummers van hun autoplaten gen -
teerd, en loontje komt wel om zĵ  
boontje ! 

Plichtgetrouw hebben onze wacl 
ters nadien de wegen gezuiverd o 
te voorkomen, dat de melkboert • 
van het pajottenland de ,eers' • 
slachtoffers zouden worden van r' 
nagelzaaiers. 

En 's avonds brachten die nagc 
nog een flinhe stuiver in de kas v̂  
het komitee, want zij werden a 
< aandenken .> verkocht tegen 1 T. 
per stuk. En er waren verschillenc' 
kilo's. 

De Vlamingen kregen ,het go' 
en de mannen van het * Bloc 
krijgen het blok aan 't been ! 

ihïS)mh 
DE LEIDERS 

— Cfii/iii,/, l((bi ijij ook geleten dat «. de leider imn om 
ri/lk », zoals Eyslens, die andere leider, zijn vriend en cirkus-
fjenoot van Cauwelaert noemde, het livwelijh van zijn kleinzoon, 
« son petit-fils Hans Vj met franse trouwbrieren aankondigde ? 

— Casimir keek op. « Verwacht gij meer van die kerels », 
rroeg hij. En hij gooide het dagblad iraarin hij aan het lezen was 
naar zijn hond die oneindig plezier had met het aan ^tykkrii fa 
scheuren. 

— In dil blad, :ei Casiinir, is er een Lczcr.tti ibune, en als een 
lezer een fransfalige aanplokbrief van het Rode Kruis, voorzitter 
Albert, Prince de Liège, aan een Vlaamse muur ziet hangen, dan 
kunt gij onder die Lezerstribune een scherpe brief lezen. Maar 
over die franse trouwbrief van de « leider ran on<! nolk » ver-' 
schijnt geen letter, onder of naast de Lezerstribnne. 

pr — Dat IS nu eenmaal politiek, ('asiniir. Vlo/imlci, 
past bi appetite », maar de partij eerst. 

— liet /? trouwens hetzelfde met hun houding tegenover 
(i aston. 

— Welke b'astan, croeg ik. Ik ken een gedicht van Van Os-
tagcn waarin de schone versregel komt : « Gaston met zijn bom
bardon ». Maar er lopen veel Gastons, kleine en, grote 

— Het is een kleine, ivant moest hij een bombaidon hebben 
dan zou dat instrument groter zijn dan hijzelf. Daarom heeft hij 
een neiging om op zijn tenen te staan om op anderen te kunneii 
neerkijken. Welnu, in de pers die het minste woord van Gaston 
overdrukt, staat geen woord over de rede die hij uitgesproken 
heeft op het banket ran Pourquoi Pas ? 

— Maar dat is het nicest Vlanmshalcnd blad van het land ! 
— En toch heeft Gaston er gesproken en hoe ? « Op de eerste 

bladzijde verschijnen van Pourguoi Pas ? is een grote eer » ora-
kelde hij. En weet gij waar dot banket plaats had ? In het zoge
noemde Paleis van Justitie. 

— Wat ] Geven ze daar ook bunkctteii ? En als Gaston daar 
plastronncerde met buiginljes voor de dames, heeft hij dan geen 
ogenblik gedacht aan zovele van zijn vroegere (nadruk op a vroe
gere •») vrienden die daar ook langs n-erden gedeept Ier grlc(/en-
heid van hei mensenetersbanket van de repressie ? 

— En hij heeft daar niet minder dan vijf dekornlie^ uitge
deeld uit naam van de regering. Stel u voor : de regeiing Egshens 
luistert het banket op van een blad waar weel aan week de Vla
mingen worden hatelijk gemaakt. Vlamiiduiterij is vel ren deko
ratie van de regering Eyslens ir aard. 

Hijzelf heeft de cedeles daaruit gehn/ild. « Het ergste mil een 
politiek man kan overkomen, is dat men niet over hem, spreekt ». 
Letterlijk uit de banket-rede van wat m Belgié Eerste Vinitfer is. 
.Maar, kom, hij icdde geestig zijn, niet waar, dames ? 

— Maar dat zult ge niet lezen in de pers die bmucn ui len-
bare tijd zal schrijven : Stemt voor Eyiken^. 

— 't Zijn labekakken, zei Casimir. 
•^ Een zacht woord, vriend. 

Cit. 

~ I 
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DE BURGER VAN SVERDLOVSK 
Een. zienswijze wordt steeds In mindere 

of meerdere mate bepaald door een aan
tal subjektleve faktoren. Zo is het zonder 
meer klaar dat iemands zienswijze op de 
Oost-West-verliouding in belangrijke mâ  
te wordt beïnvloed door de geografische 
positie waarin hij zich bevindt. Een bur
ger van Antwerpen en een burger van 
Sverdlovsk bekijken de aktualitelt uit een 
totaal verschillende gezichtshoek; het 
beeld dat zij zich vormen moet dan ook 
totaal verschillend zijn. Voor zover de Ant
werpenaar waarde hecht aan een objec
tieve kijk op de dingen, zal hij o.m. de 
geografische faktor trachten uit te scha
kelen, m.a.w. hij zal zijn standpunt moe
ten konfronteren met dat van de man uit 
Sverdlovsk. 

De bu'-ger van Sverdlovsk voelt zich be-
di-elgd. 

Op een mooie dag wordt hij opgeschrikt 
door het vuren van een raketbatt«rij en 

verneemt hij. dat er in de buurt een Ame
rikaans vliegtuig is neergeschoten. 

De burger van Sverdlovsk is kwaad. Hi] 
vraagt zich af hoe het komt dat Pakistan 
en Nooi-wegen, die beide grenzen aan zijn 
land en enkele duizenden kilometer uit de 
bumt van Amerika liggen, door de lucht
macht van de Verenigde Staten gebruikt 
worden als spionnagebazes. Hij reallzeert 
zich dat de Sovjetunie volledig omspon
nen Is met een dergelijk net van bazes en 
steunpimten. 

Het net begint in het Oosten, niet ver 
onder Vladivostok, in Korea namelijk en 
de burger van Sverdlovsk stelt vast dat 
de Koreaanse bazes ter beschikking van de 
Amerikanen werden gesteld door Syngman 
Rhee die — om het zacht uit te drukken 
— niet al te populair is bij de Koreanen. 
Het web strekt zich uit naar het Zuiden 
over Japan waar eveneens U-2-vliegtuigen 
zijn gestationneerd en waar leden van de 

Venster op hei Buitenland 

Zij die gevreesd hadden dat het na de mislukte top tot 
een nieuwe ijstijd zou gelcomen zijn, schijnen — voorlopig — in 
het ongelijk gesteld. Het U2-incident werd voor de veiligheids
raad op eerder kalme wijze afgehandeld. De Sovj et-Unie slaag
de er niet in, het Amerikaans optreden als « agressie » te doen 
betitelen, maar er bleek eens te meer dat het in de UNO gedaan 
is met de automatische « wersterse » meerderheid, nu van langs 
om meer Afro-Aziatische landen lid worden van dit organisme. 

Ook Chroestjev zelf heeft de zaken wat gematigder aan
gepakt tijdens een lange redevoering die hij te Moskou hield 
voor de vereniging van keurarbeiders. De dreiging van Ma-
linwski, bij nieuwe spionnagevluchten de U2-bazes waar ook ter 
wereld met raketten te vernietigen, hoeft niet noodzakelijk uit
gelegd te worden als een uiting van ijstijdperk-mentaliteit; 
deze verklaring is nauwelijks scherper dan tientallen andere 
Kremlinverklaringen in de laatste jaren. De top te Parijs is wel 
eens bestempeld geworden als een laatste kans, als een ultiem 
München vóór de derde wereldoorlog. Deze historische vergelij
king heeft het in de kranten een paar dagen goed gedaan, on
danks het feit dat zij voorbijzag aan een essentieel verschil tus
sen de situatie aan de vooravond van Wereldoorlog II en thans : 
in 1938-bestond er niet, zoals thans, een evenwicht in de abso
lute vernietigingsmogelijkheid. Wordt de vrede voorlopig dan 
ook niet gered door goede wil en gezond verstand, de oorlog 
blijft nog altijd een onwaarschijnlijkheid omwille van de angst. 

Toen Chroestjev in één en dezelfde zin te Parijs ver
klaarde dat hij « die man » (waarmee hij Eisenhower bedoelde) 
niet meer wenste te zien en dat een volgende top reeds over 6 a 
8 maanden kon plaatsgrijpen, zinspeelde hij zeer duidelijk op de 
komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarbij zal wel de 
bedoeling voorgezeten hebben, het de republikeinen bij deze 
verkiezingen zuur te maken. Het ''Aet er naar uit dat dit alvast 
geen verkeerde berekening van de Rus is geweest. Inderdaad, na 
enkele dagen beleefdheidseuforie t.o.v. de «beledigde» presi
dent is nu de kritiek op Eisenhower volop losgekomen. Voor de 
senaatskommissie die een onderzoek wijdt aan het U2-incident 
bleek al dadelijk dat de Eisenhower-administratie niet van de 
eerste leugen is gestikt en dat de president op onbegrijpelijke 
wijze zeer belangrijke beslissingen overlaat aan lagere instan
ties. Kennedy, de katoliek die dingt naar de demokratische kan
didatuur voor het presidentschap, deed zijn duit in het zakje 
door te verklaren dat hij stellig te Parijs zijn ekskuzes zou 
aangeboden hebben. De volgende vlucht van de U2 schijnt een 
bombardementsvlucht boven de republikeinse stellingen te zul
len worden. 

Botert het volgens sommige berichten niet al te best 
tussen Sowjet-Rusland en China (ook d i t zou zijn invloed op 
de top hebben gehad), de zgn. « vrije wereld» is al evenmin een 
monolitisch blok. In Japan blijft de linkse oppositie een verbeten 
strijd voeren tegen het Amerikaans-Japans veiligheidsverdrag. 
De regering houdt het been stijf en zal er wellicht in slagen, de 
situatie meester te blijven, maar het dreigement van Malinowski 
heeft hier stellig niet voor dovemansoren geklonken. Ook in 
Japan heeft het U2-incident de Amerikaanse pozitie stellig niet 
versterkt. 

In Korea zijn de studenten terug op straat verschenen; 
nadat ze enkele weken geleden Syngman Rhee weg manifes
teerden, manifesteren ze thans omdat Rhee weg is. De ex-pre
sident gaat, op aanraden van zijn Oostenrijkse echtgenote en 
na zijn twaalfjarig mandaat zeker niet berooid, een (defini
tieve?) rustkuur op Hawaï houden. 

In Turkije — jarenlang narika's trouwste (en gevaar
lijkste bondgenoot — werd het Menderes-regime weggevaagd 
door een militaire staatsgreep. De nieuwe regering zal waar
schijnlijk wel trouw blijven' aan haar internationale verbinte
nissen w.o. het NATO-partnership, doch ook deze regeringswij
ziging is het zoveelst*» bewijs ervan dat de Amerikanen in de 
« vrije wereld » op een diktatuur méér of minder niet zien. 

En uit Israël tenslotte de spektakulaiire stunt van de ont
voering van Eichman uit Buenos-Aires, waar men bezig was 
met de voorbereiding der feestelijkheden voor de 150e verja
ring van de onafhankelijkheid. We zijn benieuwd om te ver
nemen op welke juridische bazis een (stellig misdadig) man zal 
veroordeeld worden door een staat wiens oprichting en wetten 
dateren van jaren na de kriminele feiten. Ook de morele bazis 
van een staat, wiens oprichting gepaard ging met gewelddadige 
uitdrijving van of massale moord op Arabieren lijkt ons noal 
aanvechtbaar. Abyssus abyssum invocat... maar daarbij verge
ten we niet het leed van het Joodse volk gedurende de tweede 
wereldoorlog. 
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oppositie In het parlement gezwaaid heb
ben met kaarten van China die gemaakt 
werden aan de hand van luchtopnamen. 
Wat dieper in het Zuiden ligt, Formosa, 
één reusachtig Amerikaans vliègtuigmoeï 
derschip. De burger van Sverdlovsk vraagt 
zich verbaasd af, hoe enkele emigranten 
op dat eiland kunnen spreken in naam 
van de miljoenen Chinezen door wie ze 
verjaagd zijn. 

De steunpuntenring strekt zich verder 
uit over de landen van het Zuid-Azeatisch 
Verdedigingspakt naar Turkije, waar hij 
aansluiting krijgt met de steunpuntenring 
van de Nato. De burger van Sverdlovsk ia 
er van overtuigd dat de Turkse bevolking 
de Amerikaanse aanwezigheid slecht» an
der dwang aanvaardt; de opstandige be
weging tegen de regering Menderes op het 
ogenblik dat de Nato-konfei-entie plaats 
greep is hiervoor een gerede uitleg. 

Terug naar het Noorden is er Duitsland, 
een Duitsland dat geregeerd wordt door 
een kampioen van het beroeps-antikommu-
nlsme. ESï iets verder nog eindigt de ring 
In Noorwegen, eindbestemming van het 
afgeschoten spionnagevliegtuig. 

De burger uit Sverdlovsk heeft een tijd
lang betrouwen gehad in Eisenhower. 

Was Eisenhower geen bondgenoot van 
Rusland in de Grote Vaderlandse oorlog? 
En heeft de Russische leiding niet sinds 
jaar en dag aangedi-ongen op persoonlijk 
overleg met deze man, die bezield scheen 
met oprecht vredelievende bedoelingen ? 

Enkele dagen voor de topkonferentie 
wordt de U-2 afgeschoten. En het geeft de 
burger uit Sverdlovsk een schok, wanneer 
hij verneemt dat Eisenhower de spionna-
gevlucht niet alleen goedkeurt, maar nog 
verdere vluchten in het vooruitzicht stelt. 
Het geeft de burger uit Sverdlovsk een 
nieuwe schok wanneer Eisenhower vlak 
voor de topkonferentie meedeelt, dat de 
Verenigde Staten opnieuw een reeks on-
dergi'ondse kernontploffingen gaan uit
voeren. 

De burger uit Sverdlovsk vindt voor de
ze uitlatingen slechts twee verklaringen : 
ofwel is Elsenhower zelf te kwader trouw, 
ofwel zijn er in de Verenigde Staten mach
ten aan het werk waartegen zelfs Eisen
hower niet is opgewassen. In beide geval
len echter is Eisenhower niet de man om 
mee te praten. En hoezeer de burger uu 
Sverdlovsk ook op vrede is gesteld, hoe
zeer hij ook heeft verlangd dat zijn baas 
met positieve resultaten van de topkonfe
rentie zou terugkomen, hij billijkt volko
men de houding van Kroestsjev wanneer 
deze van oordeel zou zijn dat het gezon
der is te wachten met praten totdat hei 
Witte Huis een andere bewoner heef'.. 
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BINNENLANDSE SPIEGEL 
i t 

Verleden week is te Brus
sel de helft der geslaagde 
Vlaamse kandidaten in het 
examen van telegraaf bode ge
zakt voor de Franse taalproef. 

Gezegend land waar men 
voor de kleinste bediening 
Frans moet kennen en waar 
het voor de Guillaume's op de 
hoogste posten volstaat en 
verwaand en blaaskaak te zijn, 
of erger nog, waar « de he
ren » de taal van het volk mo
gen miskennen. 

Geen wet zal ooit een 
« geest » veranderen. Alleen 
een trap onder de broek ver
mag dat. Helpt ons die trap 
geven. 

KONINKLIJKE BIBLIOTEEK 

In de « Toerist », orgaan van de 
Vlaamse Toeristenbond is een stuk
je verschenen over een antwoord 
dat de voorzitter van die vereni
ging. Jozef van Overstraeten, ont
ving op een brief die hij geschre
ven had aan de hoofdkonservator 
van de Albert I bibliotheek te 
Brussel. Deze brief hande'de over 
de opschriften in de biblioteek en 
de V.T.B.-voorzitter vroeg of het 
niet mogelijk zou zijn afwisselend 
voorrang te verlenen aan een van 
beide landstalen ? Het rare (om 
niet te zeggen gekke) antwoord van 
de hoofdkonservator kwam er op 

neer dat niet hij, maar het Albert 
I biblioteefcfonds op dit ogenbUk 
verantwoordelijk ig voor de op
schriften en dat hij persoonlijk 
voorstander is van het Latijn. De 
V.T.B, voorzitter antwoordde hierop 
dat het antwoord volstrekt onbe
vredigend is en dat er scherp zal 
dienen opgelet te worden door de 
Vlamingen, in de nieuwe biblio-
teekgebouwen. Wij geloven nog 
veel meer ! Onder meer dat er met 
pekeieren zou kunnen gegooid wor
den als die onnozele Brusselaars 
niet buigen willen. 

Kongo is nog steeds (en zal nog wel een tijdje blijven) 
het probleem nummer één in <!« Belgische politiek. Het Staats
blad van 27 mei bracht de tekst van de « Fundamentele wet be
treffende het Staatsbestel van Kongo », die enkele weken gele
den in ijlmarsj door Kamer en Senaat werd gejaagd. Inmiddels 
blijft het een ope,n vraag of dit produkt van onverdroten ijver 
onzer vroede vaderen na 30 juli méér zal blijken te zijn dan een 
vodje papier. De cijfers die uit de Kongolese stembus kwamen, j 
bevestigen de extremistische en federalistische tendenzen en i 
het is uiterst twijfelachtig dat Kasa-Voeboe bvb. vrede zal j 
nemen met art. 6 van deze wet : « Kongo, zoals dit land thans j 
is begrensd, vormt een ondeelbare en demokratische s taa t» . [ 
Reeds vroeger heeft hij gedreigd met gewapende tussenkomst I 
van zijn vriend Yoeloe en de uitgesproken Loemoemba-over- [ 
winning bij de verkieziingen zal hem stellig niet milder [ 
stemmen. i 

Terwijl de passagierslijsten van de Sabena thans reeds | 
tot einde van het jaar volgeboekt zijn door terugkerende kolo- | 
nialen, vlogen in tegengestelde richting nog een paar detache- | 
menten vrijwilligers naar Leo om er de politiek van de « sterke 1 
hand» kracht bij te zetten. De aktiviteiten van minister 1 
Ganshof van der Meersch beperkten zicli voorlopig tot bezoeken 1 
en raadplegingen, waarbij de ex-auditeur-generaal toch reeds = 
de tijd vond om onverholen te dreigen met spoedprocedure en 1 
standrecht. Een eerder onverwacht gevolg van Ganshof's be- 1 
noeming is alvast de sterke stijging van de Koloniale waard.nn 1 
op de Brusselse beurs sinds midden vorige week. | 

I De heren van Kamer en Senaat hebben het verleden week 1 
= eerder rustig gedaan. Dinsdag kwamen beide vergaderingen in 1 
I plechtige zitting bijeen om Huysmans en Van Cauwelaert te 1 
1 vieren. Het ontbrak niet aan de nodige oratorische gemeen- 1 
I plaatsen en zelfs de would^be-geestigheid van Huysmans kwam | 
I slechts tot enig reliëf dank zij de ongehoorde zelfvoldane hoog- 1 
i dravendheid van Van Cauwelaert. De oppergaai werd eens te | 
I meer geschoten door Eyskens die Van Cauwelaert een « graal- 1 
I ridder » noemde. Op deze viering is wel van toepassing een | 
I citaat uit de pen van Huysmans zelf : « Laat de doden met rust, E 
= vooral wanneer zij nog leven». E 
i Woensdag werd in de Kamer de begroting van Onderwijs | 
I besproken. In een zeer opmerkelijke tussenkomst brak Van der 1 
I Eist een lans voor de oprichting van een universiteit te Ant- i 
I werpen; het zal natuurlijk niemand verbazen dat hij op onbe- 1 
I schaafde manier afgescheept werd door de minister. Het zal | 
I echter eveneens niemand verbazen wanneer deze dwaze Bel- E 
I glsch-unitaristische houding over kortere of langere tijd tot 1 
I een nieuwe hogeschoolstrijd in Vlaanderen zal leiden. 1 
I Deze week hebben de Kamerleden hun hart dan eens 1 
I terdege kunnen ophalen. Lefèvre hield te Leuven een Rerum- 1 
I novarumrede waarin hij zich heette te distanciëren van de re- f 
I gering; het gold hier (evenals bij de interpellatie Vreven enkele i 
I dagen tevoren) slechts een faze in de operatie « wederzijds hu- 1 
I welijksbedrog » die zowel aan C.V.F.-zijde als bij de liberalen op f 
I volle toeren loopt. Voordat dinsdag een vertrouwensmotie ter 1 
I stemming werd gelegd kon men des Polderbizons welluidend i 
I stemorgaan vernemen tot aan de overkant van het stadspark. | 
I Terwijl wijzelf op 29 mei in de Brabantse heuvelen de 1 
^ Blauwvoet lieten wieken, marsjeerde de 75-jarige B.S.P. door E 
I Brussel. Het indrukwekkend machtsvertoon kon niet beletten 1 
I dat oude klassestrijders met heimwee terugdachten aan de tijd E 
I rond de eeuwwisseliing, toen de bourgeois alleen buiten de partij i 
= te vinden was. § 
ï Het bezoek van de Nederlandse koningin is voor Vlaams- 1 
I nationalisten met al dan niet verdoken repubhkeinse simpatiën 1 
I natuurlijk geen rede om aan vendelzwaaien te doen. Inmiddels | 
I is het wel nuttig dat ook op die wijze eens de klemtoon wordt E 
I gelegd op de eenheid van de Dietse stam. De meest charmante i 
I • propagandisten voor deze eenheid zijn de Nederlandse TV- | 
I ladys die een weekje in Vlaanderen komen aankondigen. 1 
I Hare Majesteit zal allicht iets beter ontvangen worden 1 
I dan haar landgenoten die een paar dagen tevoren in het kader E 
I van het Avant-Garde-festival door de Brusselse snobs werden 1 
I uitgejouwd. Ook op de slotzitting van de Elisabeth-wedstrijd f 
^ kwam het tot taalincidenten nadat een speakerin een neder- 1 
I landstalige aankondiging had gedaan. = 
I Voor penitentie mochten de officiële vertegenwoordigers 1 
I der Brussels kuituur vier dagen lang Nederlandse welkomst- E 
I woorden radbraken voor Hare Majesteit. | 
I ' 1-6-1960 I 
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DE BR UQ 
(Vervolg van blz. 1) 

dubbel cai : de Volksunie Is geen clan, 
geen gemobiliseerd kleurpartijen-gezel-
schap. 

Sinds Van Himbeeck te tier weet ieder
een dat Volksunie-manifestaties wat an
ders zijn dau welsprekendheidstornooien 
voor partij-mandatarissen. 

We zijn op de Landdag B.J.B.-ers in 
uniform tegen het lijf gelopen, we hebben 
er gesproken met een K.A.J.-Ieider en met 
een voorzitter van een Jong-Davidsfonds-
afdeling, wij hebben er de hand gedrukt 
van een weerstander. En we zijn er ons 
van bewust geworden dat hier meer stond 
dan een partij : met zijn vijfduizend sa
men een gezonde doorsnee van gans het 
Vlaamse volk, een werkelijke prefigura
tie van het vrije, federale Vlaanderen. Wie 
zijn hart te luisteren legde te St. Kwin-
tens-Lennik kon meer vernemen dan het 
klapperen van een spandoek-belofte in de 
Brabantse wind : hier sprak de stem van 
gans een volk. Dat is onze trots, dat is 
ome verantwoordelijkheid. 

De Landdag is een geheel : de weide, 
de molenwal met de vlaggen in de lucht, 
het Brabantse landschap — ons Vlaamse 
Brabant ! —, de redevoeringen, de men
sen. Elders in dit blad vindt U de details 
uit dit geheel : het welkomwoord van 
Daniël Deconinek, de jeugdige strijdrede 
van W. Luyten, het gespierde zegebuUe-
tijn van Wim Jorissen, de immer-jonge 
taal van Van Dieren, de nagels-met-kop
pen van Ludo Sels, het slotwoord van Van 
der Eist. 

Van op de hoogte zagen wij dp lange 
kolonne aanrijden : de drie-en-zestig wa
gens uit Antwerpen, de tientallen wagens 
uit het Gentse en al de anderen : uit alle 
steden en dorpen van het Vlaamse land. 
Van op de hoogte zagen we de kolonne 
wegrijden. En we wisten : tussen komen 
en gaan reed de eindeloze stoet over de 
brug. Over de brug en terug het Vlaamse 
land in : om te verkondigen dat nu de 
weg vrij en breed-open ligt voor de op-
marsj die niet meer te stuiten is. 

Toon V. O 
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DE VLAAMSE BEWEGING lOT 1914 
De heer Lode Wils, doktor in de 

rechten, doktor in de wijsbegeerte 
en letteren, promoveerde voor en
kele jaren te Leuven met een dis
sertatie over Kanunnik J.B. David, 
die achteraf verscheen in de publi
caties van het Davidsfonds. Het 
was een flinke studie en een goede 
bijdrage tot de geschiedenis van de 
eerste jaren der vlaamse beweging. 
Zij was echter beperkt in haar voor
werp, doordien de kanunnik zelf 
niet in de politieke strijd van de be
weging had gestaan en doordien hij 
anderzijds slechts één aspekt ervan, 
nl. de convervatief-traditionalisti-
sche gedachte en de zeer onvoor
waardelijk belgisch-loyalistische 
opvatting ervan vertegenwoordigde. 

EERDER SPRINGEN 
DAN STOK LANG IS. 

De heer Wils is niet volledig los
gekomen uit zijn eerste onderzoek
thema en dit werd hem noodlottig 
toen hij, voor een paar jaren, poog
de over te gaan tot een synthefsch 
overzicht van de Vlaamse gedachte. 
Deze studie verscheen, ia de reeks 
Verhandelingen van de Katholieke 
Vlaamse Hogeschooluitbreiding on
der de titel : De ontwikkeling: van 
de gedachteninhoud der Vlaamse 
beweging tot 1914. De schrijver stel
de zijn eigen visie voor op de be
weging. Deze visie kan samengevat 
worden in twee stellingen : ten 
eerste, dat de Vlaamse beweging 
voor 1914 nooit een nationalistische 
inhoud gehad heeft; ten tweede, 
dat deze beweging overwegend ka
tholiek-conservatief van strekking 
en van betekenis is geweest. Deze 
brochure van de heer Wils werd met 
zeer gemengde gevoelens ontvangen. 
Bij de katholieke militanten werd 
zij begroet als een prachtig stuk 
werk, bij de kenners van de ge-
i^chledenis der Vlaamse beweging 
werd zij beschouwd als een essai 
met onvoldeonde historische stof
fering, bizonder voor wat betreft de 
periode na 1880. Het is een feit dat 
de heer Wils toen verder heeft wil
len springen dan zijn stok lang was. 
Zijn feitenkennis was blijkbaar niet 
groot en niet grondig genoeg om 
zich aan een nieuwe synthese te 
wagen en het lag er daarbij vin-
gerdik op dat de brochure in dienst 
stond, niet van de geschiedenis, 
maar van een bepaalde politieke 
opvatting. 

GESCHIEDENIS ALS BEWIJS. 

De heer Wils wilde door de ge
schiedenis bewijzen dat de anti-
nationalistische vleugel der kato-
lleke partij in Vlaanderen de ware 
traditie van de beweging vertegen
woordigde. 

De heer WlLs vergat verschillende 
zaken. Ten eerste dat de geschiede
nis niets moet en niets kan be
wijzen : zij moet alleen dienen om 
te begrijpen hoe het was en werd 
In het verleden en het heden daar
uit gegroeid is. Een eerste gevolg 
hiervan is dat hoe de beweging was 
In het verleden nog geen argument 
Is opdat zij aldus zou moeten blij
ven in de toekomst. Traditie d.w.z. 
eerbied voor het gegroeide In de 
ontwikkeling naar de toekomst is 
nog gans wat anders dan conserva
tisme dat verstarring wordt en dood 
Indien het de wet van de nieuwe 
tijd niet begrijpt. Een tweede ge
volg hiervan is dat hedendaagse 
oplossingen alleen maar kunnen 
getoetst worden aan het verleden, 
Indien de gegevens van het vraag
stuk dezelfde blijven. De flamin
ganten zelf hebben dit, ten dele 
althans, reeds voor 1914 begrepen : 
de beweging werd, van zuiver let
terkundig, politiek; van onzijdig 
politiek werd zij een onderdeel der 
partijpolitiek en later predikte men 
kultuurflamingantisme. Wat de heer 
Wils verder ook vergat was dat na
tionalisme niet identiek is met 
« België kapot » schreeuwen of met 
« doelbewust » streven naar de ver
nietiging van de belgische staat. 
Leefden de eerste flaminganten niet 
in de begoocheling dat zlJ België 

zouden veroveren omdat de Vlamin-
sche nationaliteit konden vertegen
woordigen, daar de Walen frans 
spraken en dus halve fransen wa
ren ? 

PRODUKTIE OPDRIJVEN. 

Sedert de heer Wils deze brochure 
schreef over de Vlaamse gedachte, 
heeft hij zich verder grspeciali-
seerd in de geschiedenis der Vlaam
se beweging. Hij schreef en publi
ceerde reeds tal van kleinere stu
dies over zeer uiteenlopende onder
werpen. Men krijgt de indruk dat 
hij, om de een of andre reden, het 
aantal zijner publicatie-titels moet 
opdrijven. Van deze indruk konden 
wij ons ook niet ontdoen bij de le
zing van zijn laatste publicatie : 
De politieke oriëntering van de 
Vlaamse beweging 1840-1857, zo pas 
verschenen in dezelfde reeks Ver
handelingen. Hij wil aantonen 
waarom en hoe de « Vlaamse bewe
ging overwegend godsdienstig-kato-
liek en politiek rechts is •», hij wil 
aantonen hoe dit groeide, aan de 
hand van de politieke verhoudingen 
in de beweging, bizonder te Antwer
pen van 1840 tot 1857. 

Het is een feit, zoals wij hierbo
ven aanstipten, dat de flaminganten 
aanvankelijk buiten de partijen-
strijd wilden blijven maar dat, naar 
het einde der jaren 1850 de poli
tiek van de Vlaamse machtsverove-
rlng langs de partijen om de over
hand kreeg, zonder dat daarom de 
de droom van een Vlaamse macht-
— onafhankelijk van de partijen — 
verdween. Het zou buitengewoon in
teressant zijn te kunnen nagaan 
hoe deze politieke ontwikkeling 
heeft plaats gehad en bizonder wel
ke overwegingen daartoe geleid heb
ben. Wij dachten het antwoord te 
vinden bij de heer Wils en moeten 
spijtig genoeg bekennen dat wij te
leurgesteld zijn. 

KLEURENBUND. 

Wij geloven dat de heer Wils zich 
eens te meer heeft kleurenblind ge
staard in zijn partijdige visie : de 
pogingen van de flaminganten om 
een eigen partij te vormen zijn voor 
hem niets anders dan unionisme-
politiek en de Vlaamse beweging 
moest naar « rechts » afglijden om

dat zij « de zuigkracht van de ka-
tolleke vlaamsgezmdheid J' onder
ging. Hij schrijft dit laatste naar 
aanleiding van het 2gn. '< verraad » 
van Conscience, dan wanneer deze 
juist altijd buiten het partijwezen 
heeft willen staan. De heer Wils ge
bruikt daarbij steeds de uitdrukking 
•< de Vlaamse beweging > alsof dit 
een eenheid was. Hij weet toch al 
te best dat dit niet het geval is en 
hij bewijst het ons waar hijzelf op 
blz. 34 erop wijst hoe eenzelfde toe
stand « de Vlaamse beweging > naar 
rechts dreigde te oriënteren met als 
gevolg dat «verschillende flamin
ganten » openlijk de liberale kant 
kozen. 

LIBERALEN VOOR. 

KATOLIEKEN NA 1900. 

De Vlaamse beweging is niet onder 
één noemer te brengen en wij heb
ben, voor wat ons betreft, steeds de 
indruk gehad dal het aandeel van 
de liberalen in de beweging voor 
1900 heel wat groter is dan dit der 
katoüeken. De katolieke Vlaamse 
beweging is pas van betekenis ge
worden rond de jaren 1900, indien 
men een uitzondering maakt voor 
de westvlaamse groep die trouwens 
politiek ook geen betekenis had. 
Voor wat de periode 1840-1857 be
treft is geen antwoord op de gestel
de vraag mogelijk zonder een voor
afgaande studie voor de grote figu
ren die de richting van de bewegine 
bepaalden. 

Wij bezitten aldus geen biografie 
van enige waarde over J.P. Willems, 
Dr. Snellaert, Conscience en Jan De 
Laet. Het is door de studie van de
ze persoonlijkheden, op de achter
grond van de belgische politieke 
verhoudingen, dat men de werke
lijke ontwikkeling der beweging zal 
begrijpen. De genoemde persoon
lijkheden zijn elk typerend voor 
hun kring en zij hebben ook in gro
te mate de ontwikkeling der bewe
ging bepaald. 

KATOLIEK EN KATOLIEK 

Daarbij moet Verder gewaar
schuwd worden tégen een al te 
sterke identifikatie van katoliek 
in Vlaanderen en Vlaamsgezind. De 
houding van vele flaminganten 

De Boerenbondboer en de Vrije Boer. 

werd in die tijd bepaald niet door 
de vlaamsgezlndheid van de kato
üeken, maar door het katoliek 
zijn van ons land. Wils weet dit 
best en bewijst het (o.m. blz. 22 de 
uitspraak van Van Kerckhoven), 
maar hij verwart hier met de ka
tolieke partij - die trouwens nog 
niet bestond. Hij heeft wel gelijk 
waar hij zegt dat de Vlaamse be
weging de aansluiting aan de libe-
lale gedachte gemist heeft, hoofd
zakelijk omdat de liberale bour
geoisie verfranst was. De kato
lieke burgerij was evenzeer ver
franst, maar zij bleef elektoraal 
gebonden aan de katolieke kiezers 
met op de achtergrond de bekom
mernis van de Kerk om Vlaande
ren in zijn minder volk Vlaams te 
houden ten einde het katoliek te 
houden. 

NOOD AAN BEZINKING 

Wij willen deze al te lange kri
tiek besluiten met een raad aan de 
heer Wils. Hij heeft bewezen een 
specialist te zijn in de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging en heeft 
het vooralsnog niet meer nodig om 
telkens, overhaastig, volgens een 
bepaalde partij visie, de resultaten 
van zijn opsporingswerk mede te 
delen. Hij zou best doen zijn weten-
.schap een paar jaren te laten be
zinken : misschien wordt zijn aan
gekondigd werk over de Antwerpse 
Meeting dan wel een definitief 
werk. Zijn studies zijn dit voorals
nog niet... 

P O M P E N OF V E R G A A N 
Zowat 10 jaar geleden werd in 

een Vlaams weekblad een debat ge
houden tussen voor- en tegenstan
ders van het federalisme. In het 
proza van de tegenstanders kwamen 
naast juridisch ingeklede smoesjes, 
ook afleidingsmaneuvers voor. Zo 
schreef de nieuwbakken C.V.P. se
nator K. van Cauwelaert — U kent 
deze gentleman nog wel, hij was het 
die ons van Vlaams hoogverraad be
schuldigde omdat wij met eigen 
lijsten opkwamen — dat de Vlaamse 
kwestie zou opgelost worden langs 
wegen van geleidelijkheid. Hij vond 
dat zo duidelijk dat hij het niet 
eens nodig vond die wegen aan te 
wijzen. Intussen moet het voor de 
naïefste onder de naïeven, die in die 
mistige formulering hebben geloofd 
duidelijk zijn geworden wat voor 
akelige mop genoemde gentleman 
hen heeft opgedist. 

Hoever zijn wij opgeschoten 
langs die geheimzinnige wegen ? 

In al de regeringen is een Waals
franskiljons overwicht. Bij de ho
gere officieren is er één Vlaming 
op 8. Op buitenlandse zaken is de 
toestand in de laatste 10 jaar ver
slecht. Voor sommige kategoriën is 
de verhouding 1 Vlaming op 13. In 
de centrale besturen en aan de top 
van de parastatale instellingen zijn 
de Vlamingen een minderheid. In 
de nationale werken zitten overwe
gend Walen en franskiljons, waar
onder dokters aan de kust die niet 
eens behoorlijk de taal van de pa

tiënten kennen. De W.T. zat volge
propt met franstaligen. 

door Relmond Mattheyssens. 

In Vlaanderen zijn nog steeds 
70 % van de werklozen, en hon
derdduizenden pendelarbeiders. 
Vlaanderen is ipet uitzondering 
van de Antwerpse agglomeratie een 
gebied van lage lonen. Wallonië 
heeft in de loop van de laatste 10 
jaar tientallen miljarden opgeslokt 
voor zijn verlieslatende en over-
b'odige mijnen. En als die dan moe
ten worden gesloten dan zorgt de 
regering er voor dat de werklozen 
gedurende maanden hun volle 
loon trekken. Maar in de Kempen 
blijft het kolenbekken improduk-
tief. De Kempische kolen worden 
naar Tertre vervoerd, tot gas ver
werkt en aan Antwerpen geleverd 
tegen 1 F. per m3 te veel wegens 
de hoge vervoerkosten. Bij de eco
nomische omschakeling wordt Wal
lonië opnieuw bevoordeeld, om zo 
zijn bevoorrechte positie voor de 
komende decennia te vrijwaren. 

Er zijn bijna dubbel zoveel neder-
landstalige leerlingen als fransta-
lige in het lager onderwijs, maar 
in het hoger onderwijs is de ver
houding omgekeerd. De intelektuele 
achterstand van Vlaanderen is vol
gens burgemeester Craeybeckx 
* ontstellend, bedroevend en be
schamend >. En toch komt er geen 
universiteit te Antwerpen. 

Onze grens is bedreigd en de 
Brusselse agglomeratie is als een 
bruggehoofd uitgebouwd, van waar
uit de verovering van Vlaams Bra
bant zich zal voltrekken. Het Ak-
tiecomité Brussel-Taalgrens heeft 
de toestand van wettige zelfverde
diging uitgeroepen. 

Wij zouden kunnen verder gaan. 
Het verhaal is eentonig... 

De feiten bewijzen het ramp
zalig bankroet van de geleidelijk
heid en het demografisch argu
ment. Wij kunnen nooit in deze 
eenheidsstaat de positie bezetten 
waarop wij recht hebben. 

De anti-Vlaamse machten zullen 
zich verwoeder nog hiertegen ver
zetten, dan zij zich verzetten en 
verzet hebben, tegen elk van onze 
pogingen om ons uit onze minder-
waardiheidspositie op te werken. 
En in de onmogelijke veronderstel
ling dat wij dit verzet zouden bre
ken, zullen zij deze staat torpede
ren, omdat hij voor hen zijn be
staansreden heeft verloren. 

Wij kunnen hoogstens onze min
derwaardigheidspositie verbeteren, 
ten koste van slopend energiever
bruik en onder de verlammende 
doem van de steeds opnieuw op
duikende bedreiging. 

Wij zijn als opvarenden in een 
lekke boot, waarin onmiddellijk het 
waterpeil stijgt wanneer met pom
pen wordt opgehouden. Wij moeten 
dringend uit deze noodtoestand ge
raken. Wij moeten krachtig koers 
zetten op het federalisme. 

EDINGENAREN ! 
1 Wij houden er van U me<5 te de

len dat het taalvergelijk z^als het 
op het laatste kongres van de 
C.V.P. gestemd werd IN NIETS het 
huidig talenstelsel van onze stad 
WIJZIGT : dit om de vragen te be
antwoorden die ons gesteld werden 
door medeburgers. » 

Deze tekst werd uitsluitend in 
het Frans meegedeeld aan alle 
C.V.P.-ers en kandidaat C.V.P.. ers 
te Edingen, Vlaams stadje wi\ar 
geen enkele Vlaamse klas bestaat. 

In de besluiten van de kommissie 
Harmei werd met algemene stem
men van alle Walen en Vlaming<>n 
Edingen als uitsluitend Vlaamse 
stad erkend en werd beslist dat het 
onderwijs er uitsluitend Nederlands 
zou zijn. 

De C.V.P.. schild en zwaard van 
Vlaanderen, lost dat nogal eens an
ders op. < Geen duimbreed Vlaamse 
grond wordt prijsgegeven » zou 
Schildwacht schrijven voor h e t ' 
« hard maar schoon kongres > te. 
Charleroi. f,,j 

HET ZWAARD GETROKKEN ; 
De SUndaard heeft weer enkele dagen 

op de kap minister Wigny gezeten in ver
band niet de 80 '^ fran^talijfen in de top-
diploniatie. 

We herinneren ons dat reeds sinds 1950 
elk jaar de Vlaamse C.V.P.-kranten schrij. 
von dat het nu lang genoeg geduurd 
heeft. Het is verder zo gebleven onder de 
4 jaar C.V.P.-bcwind, de 4 jaar links-be
wind en het blijft zo onder Kyskens. l iet 
tekent treffend het onvermogen van de 
kleurflaminganten. Zij krijg?n niets ge
daan in hun partijen. Met hun stemmen 
komen de franstaligen aan het bewind (in 
de regering Eyskens 16 ministers op 20 
die aan huis Frans spreken!) en wordt 
Vlaanderen verder voor de gek gehouden. 
De houding van de flaminganten In de 
kleurpartijen komt neer op onbewust ver
raad. Objektief gezien zijn zij het die 
Vlaanderen verraden. Al zijn ze het ?ich 
subjektief niet bewust. Het is hun poli
tieke onderontwikkeling, gespijsd door 
kranten van het dag van De Standaard, 
die maakt dat de Vlaamse Beweging ach
teruit boert in plaats van vooruit. 

NA DE SLAG 
Na de slag, die eindigde met de (oed-

keuriug van de begroting voor buiten
landse zaken — zoals we dit in ons vorig 
nummer voorspeld hadden — schreef De 
Standaard om de aftocht te dekken dat 
Wigny beloofd had dat binnen het jaar 
taalrvenwicht zou zijn in de top-diploniar 
tie ! 

Wij zullen zo vrij zijn dit artikeltje van 
21-22 mei 11. te bewaren tot volgend jaar. 
Wij kunnen hen dit dan elk jaar sturen 
na de stemming van die begroting. Het 
afdrukken ervan wordt zo een vaste tra
ditie. 

Een eigeji medewerker van De Stan
daard Scrutator komt daarbij nog een 
domper zetten op hun beloften vreugde
vuur door aan te stippen dat geen enkele 
zogezegde Nederlandstalige ambassadeur 
het Nederlands gebruikt als diplomatieke 
(aai. Zelfs — is dit woord niet te veel'.' — 
de oud CV.P.-voorzitter, de Antwerpenaar 
Vander Straeten-Waillet, niet, die dan nog 
ambassadeur is te Den Haag. 

C.V.P.-flaminganten wat wordt met jul
lie gesold. De eunuken aan het Perzisch 

DOLLE KELLNER GEVONDEN 
Te Leopoldsburg hebben wij een 

eigenaardige vondst gedaan : een 
dolgeworden kellner. 

De man werd ontdekt in de plaat
selijke mess van de officieren en 
bleek niet anders dan een taaltje 
te brabbelen dat veel gelijkenis had 
met het jargon dat gebezigd wordt 
door het uitschot van de Partjse on
derwereld. Wie inlichtingen kan 
verstrekken over de plaats waaruit 
de man ontsnapt is, gelieve dit zo 
vlug mogelijk te laten weten. 
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MIJN STANDPUNT ALS VRIJZINNIG LID VAN 

DE V O L K S U N I E 

BESCHOUWINGEN 

BM EEN KONGRES 

Op zondag 24 apiU 1960 hield het Alge
meen Vlaams Vakverbond 7ijn merk-
waai-dig kongres m een der vergadei/^len 
van het lokaal « Walthra » te Brussel 

Verslag o\er dat konpros zal gegeven 
worden in het vakblad « Recht en 
Plicln », verkrijgbaar op het sekreianaat 
van het A V V , Pletmckxstraat 38, Brus
sel 1, en deze bijdrage is niet als zodanig 
bedoeld. Enkel wenst steller te onderlij
nen hbe verheugend het is vast te stellen 
da t In alle Vlaamse middens een^clfde 
geest doordringt en wel deze van bezorgd
heid voor het welzijn van het Vlaamse 
volk en in bijzonder voor de eenvoudigsten 
onder dit volk 

Deze laatste bezorgdheid kwam o a tot 
ui tmg In de zeer opmerkenswaaidige 
eis dat de mdexvei hoging van de lonen 
niet zou gebeuren percentsgewijze, maar 
Bou algemeen zijn, en voor iedereen (hiJ 
weze handlanger of hij wez» du-ekteur) 
de werkelijke stijging van de le\ens-
duurte dekken. 

Als het vlees in prijs gestegen is, dan 
Is dit vlees inderdaad zo wel duiu-der 
voor de handlanger als voor de direkteur. 
Waarom zou de eerste dan maar 50 frank 
opslag krijgen en de tweede 500? 

Het beginsel, \erafdigd door het A V.V. 
5s de zuivere logika /elf en het is een eer 
voor deze vakvereniging, dat zij de énige 
is die het verdedigt. Zij bewijst hierdoor 
een oprechte bezorgdheid te bezitten voor 
de eenvoudigen en niet zoals de andere 
verenigingen eerst aan de gi-ote omes te 
denken en dan wat kruimeltjes aan te 
bieden aan hen, die zich niet kunnen ver
dedigen. 

Die bezorgdheid voor de zwakken kwam 
0<* tot uitmg in een pakkende aanval 
van de voorzitter van do Vlaamse Be-
diendencentrale op de harteloosheid van 
ons huidige weikloosheidsveigoedings-
stelsel. 

Terwijl in Wallonië het probleem van 
de werkloze bedienden haast onbestaande 
is, sijn in Vlaanderen duizenden bedien
den en ook tienduizenden werklieden van
af hun 55ste jaar gedwongen tot werkloos
heid aan 100 frank per dag. 

Gij, Vlamingen die het goed hebt be
seft gij wat ïoiets betekent voor deze be
dienden en ai-beideis? Nog tien jaar vóór 
zich te hebben met dergelijk inkomen, 
da t te laas Is om te leven en te hoog om 
te sterven. Beseft gij ook dat die ellende 
een van de wrange vruchten is van het 
Belgisclie ekonomische unitaiisme ? 

Als men over dat pijnlijk vTaagstuk even 
dieper nadenkt, dan begrijpt men des te 
beter waarom zovele Vlammgen zich met 
verbetenheid geworpen hebben in de 
Vlaams-nationale strijd vooi- federalisme 
en men begrijpt veel minder de saafse vol
gers van de unitaiiötische kleurpai-tijen. 
*le, mogelijk tevi-eden omdat ZIJ HET 
NIET ZO SLECHT HEBBEN, aanvaarden 
dat zoveel ellende in Vlaanderen voor 
eeuwig en altijd zou bestendigd blijven. 

M. V D. - Brussel. 

den stellen met het water en enkele over
gebleven vetoogjcs. PedoralLsme. Vlaamse 
vrienden, betekent voor gans de Vlajnise 
gemeenschap een zeei giote spiong voor
uit naar welvaart. 

WIJ verwijten aan de B .SP dat zij, die 
zou moeten bekommeid zijn om de wel-
vaa i t van de eenvoudigen in Vlaandei-en. 
met genoeg duif opbrengt om liet roer 
om te wei pen en zich met ons en mot de 
fedei allsten uit de nndei-e pai-tijen — er 
bestaan er tienduizenden ! — m te ssetten 
voor de beslissende strijd Tei-wijl zij op 
29 mei hun harde stiijd uit het verleden 
in herinneiing brengen, hopen wij dat ze 
beselfen dat er een nituwe harde, ver
jongde strijd voor de boeg s taat en da t 
de voorlioedc in deze stiijd op diezelfde 
dag bijeenkomt. 

Tcnzjj de BS.P een oudeiling. wenst te 
olijven lijdende aan adei-verkalkmg 

VlA.Tms socialistisch federalist. 

»ira ik mo, jia ve»» ervaren, ia go j.iar, 
overtuigde, dat dil uiel .illein inijii rceJit 
«•as (wie zal me dit afdoende lieslrijdeii?) 
maar een plicht, pezven de biiiuoiilamlsc en 
)>uitenI.Ti)dse loe-il.iiid. zult gij allen, die 
me kennen, \olmondig getuigen. Geen' na-
tioiiaUst, die om eraoeulijk alie grotere 
Tolksierbindingen »er«erpt uit eigen-
ïucht, maar w u naUonaUst, die het eigen 
volk wil beschermen en \er \olDnken niet 
eigeji, of zeJfs \ a n buiten aamaa rde hulp 
indien dexe te \eranl»oorden xalt « (Pa
ter Strac'ke in ujii d.)nKn onrd tijdens zijn 
viering te Antwerpe-i op 12-12-55). 

Op het einde van dit ja.ar wordt licm 
nogmaals een hulde gebracht, nu Ic Aalst, 
omdat het 50 jaar geleden is, dat hij er 
rettiriealeraar werd eu er een leer grote 
invloed had op zijn leerlingen, die hij 
Vlaming en flaiiiing.int ma.ikte. Ook was 
het hier en in die tijd, dat hij (denken 
we maar aan de xoedlngsbodeni van het 
Uaensisme) zijn • *rm Vlaanderen » 
schreef. 

Ook op (leze \ierinjr zal het hcie Vlaam
se tolk \ertegeimoordigd zijn. 

Dr Herman Le Compte - Hekelgem. 

Oiiz^ tachtigjarig, medewerker uit Meehelen de hr^r * , 
wapent met. H.j behoort tot de eehte vriVrl „ , - . . K ' ^•"'"'"^^haeren. 
' hun gedacht Iaat ^ vrijrinmgen, dieg,.„,.„ d,e ,eder-

r>nt 
een hun gedacht Iaat. 

doen 
Hij iroeg ons ,ol^.„.w. .....f „ . , h „ „ .,, ,^ „^„^^^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

VfERiNG VAN TACHTieJARfGEN 

IK BEGIJP HEN NIET 
Op 29 mei aanstaande zullen twee par

tijen in Brabant een bijeenkomst beleg
gen. De B.6 P. viert haar 75-]ang bestaan, 
terwijl de Vlaams-Nationalisten hun 
tweede Landdag houden. 

De eerste doet me denken aan een ou
derling, die lierinnermgen wil ophalen uit 
zijn jeugd, toen hij nog steik en levens
lustig was. Want, de B S P. is me als par
tij verkalkt; ze kan zich maar met aan
passen aan de moderne vei-schijnselen, 
vooral dan niet in het Vlaamse land. Ze 
vodt de polsslag niet van het Vlaamse 
volk en zelfs de medewerkers a a a 
« Lmks » missen verbeelding: ze vrezen 
durvende dmgen neer te schrijven en, ais 
hun Waalse partijgenoten het doen bv. in 
velband met het federalisme, dan geba
ren ze van ki ommenaas. 

Het slippertje, gemaakt door baron 
Guillaume, heeft nochtans weer eens dul-
del';k bewezen dat wij op een slecht spoor 
zijn m du ;and en dat wij, Vlammgen, 
noOit onze achterstand zullen inhalen, in
dien alles blijft voortsukkelen zoals we nu 
bezig zijn. 

Wat gebeurde met bai-Mi GuiUaume is 
geen alleenstaande gebeurtenis; het is iets 
dat zich m het unitaire België dagelijks 
voordoet t»j honderden gelegenheden. 

Enkel m de verenigingen, die volledig 
onafnankelijk zijn als V.T_B. V A B de 
Bo.id (ier Ki-oostrijke Gezinnen van Vlaan-
d c e n en de Vlaamse Kultuurverenigmgen, 
enkel m die vei-enigmgen kan de Vlammg 
zica thuisvoelen, maar m al de rest is hij 
vuilmeid, bloedgever, vertaalslaaf, krui
pend dier, betalend lid of mossel. Er kan 
geea enkel voorbeeld aangehaald worden 
van een unitaire vereniging, partij of groe-
permg, waar, geiugsteund door hun 130-
Jang sociaal overwicht, de franstaligen het 
vet van de soep met scheppen 

Ik begrijp dan ook de socialisten niet, 
die hun kop in het zand blijven steken 
en blijven geloven m het unitarisme. Zien 
zij dan niet dat het unitarisme minstens 
5 miljard per jaar ontneemt aan de 
Vlaamse mensen ? Zien zij niet dat die 5 
miljard in de zakken van de Vlammgen 
moeten k<Mnen, indien de Vlamingen, 
dank ziJ bet federalisme, oaas worden in 
eigea huis. Tbhas wordt het vet van de 
soep afgeschept door franskiljons en 
Iranstaaigen. terwijl wU ons moeten tevre-

Oxerlaatst heeft t r a n s Vaji Cauwelaert 
zich laten vieren te Antwerpen ter gele
genheid van tijn taehtlgsie verja.vrdag. 
I>n pa.ir dagen later heeft hij, samen met 
Kamiel Uuysmans, nuginaals zichzelf ge-
Jiiildigd, ditmaal in het parlement. 

Het doet maar triest aan te zien hoe 
deze man, die eens zulke grote verwach
tingen wekte, nu aUecn gevierd kan wor
den door zijn partij en hoe het levende 
en gezonde Vlaanderen afwezig was en 
verre bleef van deze hulde. Waren er 
Vlaamse studenten ? Neen, noch het Ver
bond van Gent, noch dat van Leuven. Was 
er het A.V.OJI.V., het Algemeen Vlaams 
Oud-Hoogstudentenverbond ? Al evenmin 
H a r e n er andere Vlaamse verenigingen of 
organismen ? Geen enkele. Er was wel de 
partij , waaraan hij zijn ziel lerkoeht, maar 
er waren geen Vlamingen, 

Wat een tegenstelling daarentegen de 
\lering van mensen, die hun ideaal \ au 
in hun jonge jeugd lot in hun hoge ouder

dom weten trouw te bUjven ! Toen bvb. 
Pater Straeke een paar jaar terug voor 
zijn tachtigste verjaardag gehuldigd werd, 
maakten naast de meer dan 300 \oora.in-
staande Vlamingen ook 43 Vlaamse ver
enigingen deel uit xan het bescherir.komi-
t e e ' Ik kan ze hier dan ook met aUc 
opnoemen, maar om een vergelijking te 
kunnen trekken met de beschamend-arm
zalige vierhig xan Van Cauwelaert, noem 
Ik er toch enkele : A.N.V. (Algemeen Ne
derlands Verbond) — A.N.Z. (Algemeen 
Nederlands Zangverbond) — K.VJI.V. van 

Leuven en van Gent — A.V.OJI.V — 
V , T 3 . — K.VJI.Ü. (Katoiieke Vlaamse 
Hogesehooluitbreiding) — Erasmusgenoot-
schap — V.V.K.S. (Vlaams Verbond der 
Katetieke Scouts) — VjG.\. (Vlaams Ge-
neesherenverbond) — Davidsfonds — 
Ruusbroecgenootschap en nog zovele an
dere. 

Pater Stareke heeft tegenkanting onder
vonden (is door l i jn oversten menigmaal 
In ballingschap gestuurd geweest) en 
heeft «elfs enkele jaren gevangenschap 
gekend, maar hij is no«U van de linie, 
van de Ujn, die hlJ zkluelf getrokken had, 
afgeweken : « Dat Ik altUd een besliste 
Vlaams VationaUst geweest ben. van zo-

PATER STRAGKE 

EN VLAAMS-NATIONAUSME 
Het is belangwekkend B»g een paar uit

treksels te geven u u het dankwoord van 
Pater Straeke op zijn viering in Antwer
pen op 12-12-55. 

Over de Volksunie, zonder ze met name 
te noemen, zegt hIj het volgende : 

• ( Salus populi (non . salus senatus vel 
pleWs) suprenia le \ . Regeerders en gere-
geerden zijn het eeiidra<htige volk. Geen 
parUJ heeft het recht alleen in handen. 

Vlaanderen is het vaderland en \adér-
huis van alle Vlamingen en elke te v.-rde-
digen opinie, die dc;or hondeidvccrti3n-
dui«>nd Vlamingen onder wie hoogstaan
de inteilektuelen en priesters aanwezig 
/ijn, openbaar werd vooigcdiagen, moet 
worden, niet alleen g'hoord, maar in acht 
genomen woiden, door hunne geloofsgeno
ten dan voorzeker 

Hoewel deze woorden reeds 5 jaar gele
den uitgesproken werden, zijn ze toch weer 
aktueel, als men denkt aan het machts
misbruik, door de CV.P. de laatste ma»n-
lU'i» aangewend om de Vlaams-Nationale 
Fart i i proberen te nekken (de 5 percent-
grens voor de \olgende verkiezingen). 

Pater Straeke vervolgt aan het adres 
van de CV.P. : -. Er zün wellicht 410.000 
Vlaamse mensen, die in hun hart gewon
nen zijn voor df Amnestie en Staatslier-
vanuinr 

Geen partij noch rrgrring heeft het 
recht die eis hooghartig af te wijzen, noch 
zijn mogelijkheden zo te omrastereii do«r 
machtsniihbruik, dat men hem \ernietigen 
zou Een katoiieke partij , die iets wat 
niet onchristelijk is. dat zelfs op christe
lijke gronden wordt bepleit : amnestie en 
zelfbeschikkingsrecht verwerpt, overtreedt 
hare bevoegdheid en verdient van haar 
katoiiek predikaat te werden beroofd, in
dien ze hooghartig in woord, of inderdaad, 
haar ogen, oren en hart ervoor sluit » 

Dat onze i< Grote staatslieden, die het 
buitenland ons benijdt deze teksten van 
Öe«e grote geleerde rn wetenschapsmens, 
van deze hoogstaande priester eens in ge
weten overwegen. 

Dr. Herman t e Canipte - Hekelgem. 

Ik veuiecm. /o luisl, dal een .sipafso 
meeloper van de C V P zich inspant om 
Vlaamsgc/inde kaloheken er van te 
weeihouden bij de Volk.siinip aan te slui
ten, door mij. als oud-kandidaat senator 
vsn die unie, te doen doorgaan voor een 
vijand van liet geloof, omdat ik een \ n j -
''innige ben. 

Na de banbiik.sems \ a n de bisschop
pen van Brugge en Gent was zo iets te 
verwachten. 

Dat hij die giove leiigm aanvaaidt be
wijst dat hij zich bewust is van de ster
ke bedieiging dic voor de C V P uitgaat 
van de Volksunie 

Ik laai daar. naiuuilijk gcon gra"; ovw 
gloeien. 

Ter geruststelling \ an de argelozen die 
zich daaidoor nog zouden kunnen laten 
beïnvloeden, verklaar ik, met de meeste 
nadruk (en de andeie vrij/innige leden 
zullen wel datzelfde s andpunt innemen) 
dat Ik geen.s/ms gekain sta tegen de gods
dienst belangen 

Mijn aansluiting bij de Volksunie levert 
daarvan liet bewijs vermits de eerbiedi
ging van die belangen een van haar pro
grammapunten IS. 

Andeideels .stel ik mij. als waar denio-
kiaat . de vraag of men daarin de toepas
sing niet moet /len van de verdelende 
lechtvaardigheid. welke de Volksurue, de-
mokrat'.sclie organisat-e bij uitstek, tot leid-
di-aad moet dienen. 

De hoogstaande (.') politieke farizeers 
van zijn partij indachtig, meent die ge-
wikste kicsdraver mij met hen over éen 
kam te kunnen sciieren. 

In de andere kleurparlijen U het tiou-
wrns, ook heel gewoon zijn verbintenissen 
met na te komen, in t bijzonder als het 
om Vlaanderen gaat. maar die kunnen 
geen mi.sbruik maken van he- getoof. 

Verder s'.uit hel iich bekennen tot het 
Vlaams-nat lonahsme m zich het nastre
ven van het geluk \ai\ alle Vlamingen 
zonder onderscheid. 

Dat MC'dt dus ook \oor mij 
Hoe zou Ik dan er zelfs m.iar kiurnen 

aan dfiiiken de gelovigen te bei oven van 
de git)!e troost die de gedachte hun geeft 
h ieniamaa 's ecuwig geiukkig te zullen zijn 

Ik neem liet, vanzeltsprekend op, zoals 
overigens mijn gelovige strijdgenoten, te
gen de hogere geestelijkheid waar zij ge
mene zaak maakt met de bestujdeis van 
het Vlaamse recht. 

Nog steeds staat zij ^an de kant der 
burgerij. De reden is met ver te zoeken. 

Het zou er voor de Kerk en Vlaanderen 
heel anders uitgezien hebben hadden zij 
naar he; voorbeeld van een pastoor D a m 
e a . de zijde gekozen van de kleine m a i 

En nu wend ik mij in 't bijzonder 'O' 
de aibeiders die zich afzijdig houden om
dat ZIJ m onze rangen ook geestelijken 
(het zijn er enkel lagere) en katoiieke 
jeugdgioepen zien opstappen 

Zo zij die er van verdenken onze .strijd 
te willen verklerikalizeren. dan is het on-
ijegrijpeUjk AtWzij * u i v - h e t - t e r r e m w i t -
laten. 

ALs onzijdige parUj kan de Volksunie 
^elf niemand uitsluiten. 

Of weten zij nog niet de Vlaams-naüo-
nale strijd tot hoofddoel heeft de belangen 
van de Vlaamse hand- en geestesarbeidets 
te bevorderen, welke belangen do«r de 
kleurparUjeii steeds athteniitgesteld wor
den, wat trouwens onvermijdelijk is door
dat de Vlaaiiisvijaniige machten er de plak 
zwaaien. 

En heu, < M nj nog niet begiepen d.i 
van het maatschappelijk standpunt 
zien, verkeerd is het geloof te bestri, """ 

Zomin als wij, vrijzinnige Vlaams-n.. o 
nalisten, mogen zij zich laten weerho.idea 
tiooi- hun vijandschap jegens de gees t* 
Jijken, d.e tiouwens niet voor allen ge-
lechtvaard.gd is. Misbruiken bestaan m 
al.e mstellmgen, dit gezegd zijnde zonder 
ze te verontschuldigen. 

Vrijzinnigen overigens hebben wij fe
deralisten, ook nodig I 

Bij do voorlaatste verkiezingen hebben 
de Viaams-nationalisten zich aangemeld als 
' Kristelijke Volksunie » maar z«ndev bi|-

va'. •' 

De hogere geestelijkheid iw.^araan de 
iagere o\er t algemeen slaafs gehoor
zaamt) heeft zich daardooi met laten 
weerhouden 'egen hen m 't ku j t te tre
den, evenmin als de katoiieke bladen. Aan 
de C V P mocht met eoiaakt worden, hoe 
eig haar 'ekortkomingen ook waren. 

De laatste V(;rkiezingsstrijd weid gevoerd 
onder de onzijdige naam « Volksunie » om 
ook niet-katoheken te wmnen. 

Nog was er geen vooiuiLgang en du om 
de eenvoudige -leden dat de Volksunie nog 
.steeds aangeschreven stond als een kleri
kale partij. .De dooddoener « parü j der 
zwaiten had zo goed als afgedaan ») 

Het dringt zich dus op die faam weg 
t • werken. 

Dat de meeste leideis der Volksunie ge-
ovigen zijn moet niet herhaald wwden. 

Van de zijde der katolieken is niet veel 
aanwinst te verwachten. 

De verbittering zal onder hen wel stij
gen, maar alvorens de C V P . ontrouw te 
worden zullen zij met hun geweten strijd 
te voeicn hebben. Helaas, voor on.s, veel 
'e lang. 

De lmks gerichte m.m keni die stujd 
niet 

Dat hij onverschillig zou s taan tegen
over c!c Vlaamse Bcwtging i- niet waar. 
De 'eideis zijn de ,':chuld van zijn afzij
digheid 

Was ten tijde van J a n Van Rijswijck, 
burgemeester van Antwerpen, de liberale 
Ijartij niet Vlaamsgezind ? 

En als ze nu zo erg verschiompeld is, 
moet dit toegeschreven worden a a n het feit 
(iat fi-an.skiljons zowel als reaktJonnaircn 
er de plak zijn gaan zwaaien 7 

De niet-kaU^eken dienen er enkel van 
ovei-tuigd te wojden dat onze parti j on
zijdig :s. 

Onze gegronde kritiek op de hogere 
geestelijken is een stap in de goede rich
ting 

Laten onze piopagandisteii en ook de 
Andcie leden dus geen gelegenheid voor
bijgaan om de links gerichte man daar
op te wijzen, terwijl zij hem aantonen 
eiat alleen de Volksunie een afdoende op
lossing kan doen geven aan het Vlaamse 
vraagstuk dat het bevorderen van zijn 
stoffelijke belangen als hoofdpunt heeft. 

Brengen wiJ anderdeels de openbare 
mening de overtuiging bij dat de Volks
unie mets gemeens heeft met de andere 
partijen, dan winnen wiJ voorzeker ook 
veel wit slemmcis 

Tot wit, stemmr vvoiden nu tal van 
kiezers gedreven < „gi hun ftJkeer voor 
het geknoei der kleuipartijen. 

Zoals Scrutator de zo hoo^ m aanzien 
.staande medewerker van « De Standaard a 
het nog onlangs geschreven heeft, mag 
de Vlaamse Beweging .-echts noch links 
gericht zijn 

A. Verschaei-en - Meehelen. 

SCHIJN EN WEZEN 
Lit M Jong Kultuurleven ), ide jaarg. 

nr 7 bh . 317 nemen we bijgaand stuk 
over. De jonge (?) schrijver liet klaar in 
de Belgische toestanden. 

« Ik ben helemaal niet kwaad op die 
bai-on » sei mijn vnend Prosper. 

« Hij is wel ambassadeur geweest, maar 
heeft bhjkbaar het buükruit niet uitgevon
den, anders was hij m die uitsluitend 
Vlaamse omgevmg met 2» scliandehjk 
door de mand gevallen. Maar veronderstel 
eens, dat hij die paar Nederlandse dank-
wocHden goed uit het hoofd geleerd had 
en schijnbaar vlot had kunnen debiteren. 
Dan had hij zijn Prans achterwege gela
ten en zou aUes zogez^xi m orde zijn ge
weest. Dan had onze fameuze Lamme 
Goedzak rustig voort kunnen sluimeren 
Daarom ben ik helemaal niet kwaad on 
die baron; hij heeft voor het grootst 
denkbare Vlaamse podium opnieuw bewe-
^ n dat het stelsel niet d e u r - Sommige 
Vlamingen betuigen hun Instemmmg ala 
« n Brusselse senator zegt dat baron 
Oiuüaut te t« Oostende eeo dipkimatiek. 
o a t e r heeft tealagen. D i t Is goedbedoelde 

PJcae 
vervaging van oe vernoudmgen : de di
plomatieke flater was reeds begaan (door 
anderen) toen baron GuUlaume tot voor
zitter van een comité voor geheel Belglé, 
dus ook voor Vlaanderen, benoemd werd. 

Da t dit mogelijk is, dat men dit durft 
of, erger nog, in de hoogste Instanties 
onnozel-weg « gewoon > vindt, wijst op 
een feodale mentaliteit die de Vlamingen 
nog altijd als hor igüi behandelt. Deze 
mentiüiteit brengt mee, da t men zich aan 
de top alleen met Frans geheel op zijn 
gemak voelt, zolang de voorschrlftea en 
bevelen door gewetöisvoUe vertalers in he t 
Nederlands kunnen worden overgezet. 

En zolang men op he t hoogste niveau 
deae vertaakle kultuiir kan volhouden, is 
onze Lamme Goedzak tevreden. Welnu, 
dit spel zijn wij beu, v e ^ erger beu dan 
Vermejlen toet veertig j aa r geleden al 
was . » 

'Pidelius' Humeurige Dagboekbladen.) 

FIGUREN UIT NET ÏERLEDEN 
He* aprU-melnumnier TKH DietsUnd-

Ettr»pa doet een poging om figuren als 

Dr, Borms en Joris \ an Severen objektief 
te belichten in het raam van de geschie
denis van de Vlaamse Beweging. 

Cit het artikel \ a n Karel Dillen over 
Dr. Borms nemen we een uHtreksel over : 

El- was echter nog ander kommentaar 
en we hebben weer spijt dat we het niet 
allemaal m extenso kunnen brengen. 
Stichtende lektuur voor de jwigeren, die 
het destijds niet meemaakten en even 
stichtende lektuur voor hen, die het des
tijds zelf ge.schreven hebben en daaraan 
waarschijnlijk nu niet zeer graag herin
nerd worden, maar die toch mogen weten, 
dat er nog enkelen in Vlaanderen zijn met 
geheugen. We bedoelen h i » het Viaams-
kristelijk kommentaai- uit die d a g e a Mis
schien wel enigzins verbazingwekkend als 
men weet welke Vlaamse iiefdesverklarmg 
men vandaag kan aanhoren Een fraaie 
toetssteen knjgt men alleszins 

Was het toen professor Klujskens met 
die zich liet ontvallen « Wij zijn er van 
a l » ? 

Schreef he t toenmalig « Handelsblad » 
toen niet over « de Germaanse paljassen-
dokter Borms » ? 

Schreef de « Gazet van Antwerpen » 
niet : « Hij was een typisch exponent 
van het bekrompen, gedesoriënteerd 
Vlaams-nationalisme... » 7 

Schreef c De Nieuwe Standaard » niet : 
t Dr. Bonn» heeft ditmaal Biet rijn leven 
geboet voor een gedragslijn, die door de 
eeuwen in alle scherpte als bewijs van een 
lage verraderlijke aanleg wordt uitgelegd 

en ooor de meesten, die de Vlaamse Bewe
ging kennen, ais een betreurenswaardig 
pathologisch geval . » ? 

Kommen taar bij dit Belgisch en Vlaams, 
humanistisch en kristelijk kommentaar is 
wel overbodig. Overbodige her innenng ^ 
het zeker n i e t 

Gelukkig was dit me t alles Wij den
ken dankbaar aan Rommelpot Wij den
ken dankbaar aan de Piet Punt-vevzen en 
we denken vooral dankbaar aan het 
Bomi&gedicht van Willem Elsschot 

Inlichtingen betreffende Dietdand-Eu-
ropa op het adres van Herman Senaeve 
Schriek 287 Mariaburg 

LOGISCH BLIJVEN 
Wij hebben veel sim pa tie voor i< ha, 

Wallonië llbre > dat al thans in rijn voor
naamste medewerkers het federalisme 
voorstaat. Toch is het blad niet altijd lo
gisch. De federalistische geest eist afzien 
van veroveringsdrang op de andere volke
ren. In zijn meinummer verzet La Wallo
nië libre zich tegen < Band i het blad 
en de organisatie van de Vlamingen in 
WalUwie maar verheugt zich anderzijds 
over de verfransing van Herkenraat In 
Overmaas en verdedigt voor Vlaams Bra
bant de talentelling en de tweetaligheid. 

Dat begHjpen wij nu n i e t Het Is het 
«ea of het auder. De Waalse federalisten 
beschouwen we als bondgenoten, de fran«-
talige imperlaUsten als de vijand. 

Dubbeizlnnlgheld kan alleen he t wan
trouwen In Vlaanderen tegen alle frans-
taMcen voeden. 
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ST. TRUIDEN 
VAN C.V.P.-FAVORITISME GESPRO
KEN! 

Bij de C.O.O. te St. Truiden was een 
betrekking te begeven van maatschappe
lijk assistente .Een tiental kandidaten bo
den zich aan. waarvan er zeven aan d« 
vereiste voorwaai-den beantwoordden. 

Dagen op voorhand werd de naam 
reeds vernoemd van da toekomstige titu
laris. De T.V.-vedette Minister Meyers liad 
aan Burgemeester Scheepers « zijn » kan
didaat opgedrongen. 

Volksvertegenwoordiger Bertrand, hier
door gekrenkt, stelde 't neefje van zijn 
privé-sekretaris als tegenkandidaat en na 
veel palaberen zou deze dan « de » kan
didaat zijn. Of hij nu Trulenaar is of niet 
dat is bijzaak. 

De einduitslag bewees eens te meer dat 
de rasechte Truienaren, die langs d« 
C.V.P. In bedoelde Commissie zetelen daar 
niets te doen hebben dan t« knikken en 
de bevelen uit te voeren van de vreemde
lingen, die er de plak zwaaien. 

In St. Truiden zijn waarschijnlijk nog 
geen doppers genoeg I Vi-aag dat maar 
eens aan de archltekteiL 

Maakte Immers ook geen vreemdeling 
het peperdure ontwerp van 't geplande te
huis voor ouderen van dagen, daar waar 
't voorstel tot uitschrijving van een prijs
kamp, teneinde de plaatselijke archltek-
ten ook him kans te gunnen, van de hand 
werd gewezen, .g,» 

, VENNOTEN OF KAPITAAL ' 
, GEVRAAGD ' 

I door familiezaak (N. V.) om 
, exportorders op lange termijn ' 

te kunnen uitvoeren (zonder ' 
risico). Schr. BRÜELEMANS, ( 

' la, Canonstr., HOBOKEN. ( 

GENK 

Do hai-monie van de normaalschool t« 
Mechelen aan d« Maas (120 man) zal d« 
verplaatsing doen met een drietal bussen. 

Het koor Were-dl uit I^ommel zal al
daar samen met het Davldsfonds de deel^ 
neming organiseren. 

Voor Borgloon Wellen berust de orga
nisatie blJ Flor Belet, steenweg op Ton
geren Borgloon. 

Voor de bus Maaseik-Neeroeteren In
schrijven bij Cuppens, KerkstraatS, Neer-
oeteren. 

Voor Gruitrode-Bree Inschrijven bij Jet 
Veestraeten, Dorp, Grultrode of blJ J. 
Veestraete, Cobbestraat, Bi-ee. 

Voor Hasselt : Pol Geumy, Spooiweg-
Btraat 143 

Voor Genk ; Leo van Esser, G. Gezelle-
laan 7, en Bob Hendiuks, Weg naar As, 20. 

Voor Eigenbilzen : Bertie OoUas, Hane-
steeg, 7. 

Voor Zonhoven : Jan Das, Kleine Egge
straat, 7. 

Voor kanton Herk-de-Stad : ld. Clem 
Oolemont, Steenweg. Nieuwerkerken. 

Voor Herderen : Nlkel Mereken, Daal-
straat, 16. 

Voor Tongeren : Pol Smets, 18 Oogst-
laan, 8, en Th. Clerinx, Sakramentstraat, 

Voor St. Truiden : Manu Brans. St. Tru-
dostraat, 7. 

VERBOND VAN BLALWVOETVENDELS ftHTWERPEN - 5DE GEWEST 

VLAAMS N.AÏIONAAL ZANGFEEST 

Het eerste naoorlogs Vlaams Nationaal 
Zangfeest te Genk werd een grote mee
valler. 

De zaal met 1.000 zitplaatsen bleek te 
klein. Voor een provincie zoals. Limburg 
met uitsluitend kleine steden en ver van 
elkaar liggende gemeenten was deze op
komst voor een kulturele manifestatie uit
zonderlijk. Vooral Mechelen-aan-de-Maas, 
Eigenbilzen, Borgloon, Wellen, Bree en 
Bilzen waren talrijk vertegenwoordigd. 
Onder de aanwezigden noteerden we de 
paters Schuermans en Wleërs, de eer
waarde heren Nagels, Verheyen, Belet, 
Clysters, Mevrouw Theo Brouns, de nota
rissen Fransman en Eylen, vrederechter 
Bertrand, de Ingenieurs Wleërs, Janssens 
en Colemont. De Raad van Beheer van 
het A.N.Z. was vertegenwoordigd door Drs 
W. Jorlssen en Piet Vandenbossche. se-
kretaris. 

In zijn feestrede bracht Mr. Valeer Por
tier onder een storm van toejuichingen 
hulde aan Theo Brouns, inrichter van de 
vooroorlogse zangfeesten, die gevallen Is 
In de strijd voor zijn volk; hij kwam op 
voor amnestie, tegen de talentelling en 
voor fedewülsiae. — _ - , - . . - - - -

Van de harmonieën. volksdan.sgi-oepen 
en koren die hun medewerking toegezegd 
hadden ontbrak alleen het koor de Hei
vinken uit Genk, die een uur voor het 
zangfeest hun medewerking opzegden wat 
algemen afkeuring ontmoette. 

Dirigenten waren Arm. Preud'homme,-
Dieltiens en Leo van Esser. Als koren tra
den op Were-di uit Lommei en Schoon
heid uit Genk naast de volksdansgroepen 
uit Hasselt, Genk, Eisden en Zonhoven. 
Een verrassing voor de Limburgers was 
het prachtig optreden van de muziekkapel 
van het Verbond van Blauwvoetvendels uit 
Gent. Prachtig waren de bindteksten van 
de heer Wulms, uit St. Truiden. 

Na het zangfeest werd een optocht ge
houden door Waterschel. Naast de mu-
Biekkapel van de Blauwvoetvendels namen 
er aan deel de haraionieën van Eigenbil-
sen, Bree en van de normaalschool te Me-
chelen-aan-de-Maas. 

De inrichters Leo van Esser voor de 
zang. Jan Das voor de regie en Bob Hen
driks voor de organisatie en propaganda 
haalden alle eer van hun werk. 

Stippen we nog de deelneming aan uit 
Nederlands Limbui-g, die onder algemene 
simpatie van de aanwezigen hun eigen 
gouwvendel en de oranje-blanje-blauw vlag 
een plaats gaven op het podium. 

NAAR ANTWERPEN OP 3 JULI 

Naar we op het Zangfeest te Genk ver
namen zal de Limburgse deelneming aan 
het Vlaams Nationaal Zangfeest te Ant
werpen op 3 juli zeer groot zijn. 

BERINGEN 
Propagandisten van de Volksunie heb

ben een 700-tal bladen van huis tot huis 
bedeeld in het centrum van de stad. Bin
nen kort zal er een eerste kontaktvergad.i-
ring belegd worden. 

•Wie In LEUVEN de BIER-J 
• KELDER niet bezocht, was in 3 
• LEUVEN niet (Oude Markt, 2S). : 
j Oude Markt 22 is ONZE bier-
• kelder. 
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Algemeen agent voor België : 
ABTS, Steenweg op Tienen, 94, 
Korbeek-Lo. __ 
Opgepast voor namaak DORT ! 

HET WITTE PAARD 
Wandelingenstraat , 14, te Leu
ven. 
Passend aangenaam lokaal voor 
vergaderingen en klubs. 
Beste dranken tegen matige 
prijzen. 

Zowel voor dd Frans Wymeei-schhulde 
te St. Niklaas als voor de Vlaamse Land
dag t« Eizeringen als voor het Vlaams Na
tionaal Zangfeest te Genk hebben we eea 
verkeerde naam opgegeven voor de mu
ziekkapel. Overal betrof het de muziek
kapel van het Verbond van Blauwvoet
vendels. 

Dit Verbond la er in geslaagd eindelijk 
eenheid t© brengen bij het grootste ge
deelte van de Vlaams nationale Jeugd
beweging. Het werkt thans te Gent, Brus
sel Antwerpen, St, Niklaas, Brugge, Nl-
nove en elders. 

Het Verbond werkt op Vlaams natio
nale grondslag maar staat zoals voor de 
studentenverbonden bullen de eigenlijke 
partijpolitiek, hoewel het ook alle ziekelijke 
anti-pai-tljpolitleke atmosfeer bant. 

Het een en het under lijkt ons gezond. 

: De Firma • 
1 I 
\ A. JEURISSEN- i 
5 CLOOSTERMANS j 
: & ZONEN j 
1 : 
: Tel. 132.31 Zonhoven : 

VOOR VERKOOP EN VERHURING 
VAN KAMPEERTENTEN 

EN ALLE 
KAMPEERMATERIAAL 

Vermindering 
voor 

Jeugdverenigingen 

KAPELBOOT 
In Wallonië vaart een kapelboct 

rond voor de arbeiders. 
Aan boord is een bibliotlieek, 

maar Vlaamse boeken zijn er niet 
In te vinden. Nu voelen die mensen 
dat zelf wel aan als een gebrek, 
want de meeste bezoekers van liun 
kapelboot zijn natuurlijk weeral 
Vlamingen, zoals overal. Daarom 
hebben zij gevraagd of een student, 
die toevallig op de hoogte kwam 
van deze toestand, bereid was voor 
boeken te zorgen. Wie helpt hem ? 

Verder zijn er ook nog de bibUo-
teken van Overmaas, de Vlaamse 
noord-oosthoek van de provincie 
Luik, die om Nederlandse tweken 
vragen. Wie boeken wil afstaan, 
brenge ze op een der volgende 
adressen, met duidelijke vermelding 
op het pak : « Overmaas » of « Ka
pelboot » : 

Brussel : Volksuniesekretariaat, 
Lemonnierlaan 82. 

Gent ; Nederkouter 17. 

Antwerpen : Stappaerts. Bosduif-
straat 14. 

Hartelijk dank bij voorbaat. 

• 

5 mei - afdelingsvergadering te Bors-
beek onder het voorzittersschap van ge
westleider Slorme. De 6de gewestsekreta-
rls in samenwerking met een plaatselijk lid 
louden huisbezoeken afleggen bij ds sym
pathisanten. 

8 mei - V.M.O.-kolportage te Wommel-
gem. Er werden tah'ijke nummers ver
kocht en nieuwe abonnementen aange-
woiTen. 

12 mei • kontakt genomen met personsn 
te Wommelgem om de mogelijkheden te 
onderzoeken om een nieuwe afdeling op 
te richten. 

15 mei - V.M.O.-kolportage Ie Bor.sbeek. 
Door het gebruik van de mikro werden 
uitstekende rezultaten behaald bij de ver
koop van het blad, tevens werden vele 
abonnementen aangeworven. Gedurende 
de kolportage werden door de gewestleider 
huisbezoeken afgelegd. 

Er heerst in Borsbeek en Wommelgem 
een zeer goede stemming die belooft voor 
de toekomst. Jongeren sluit aan — de 
oogst Is rijp en groot. De Volksunie roept 
alle idealisten op. 

ANTWERPEN 

Bij de specialist voor alle Elektriciteitswerken 

SAUDEMONT Roger 

Kerkeblokstraat, 39 : GRIMBERGEN - Tel. 59.25.94 

is er WERKGELEGENHEID MET WERKKONTRAKT voor een 
flinke Vlaamse jongen (liefst uit de omgeving van Grimbergen). 

MECHELEN 

V.M.0. ANTWERPEN 

V..M.O. KOLPORTAGEN 

Onze V.M.O. heeft gedurende de afge
lopen maand zeer veel werk verzet. Wat 
onze kolportage aangaat, de verkoop der 
bladen graat van zondag op zondag in stij
gende lijn. Men voelt dat er wat betert 
In Vlaanderen. Bijzonder in de katoUeke 
dorpen gaat alles naar wens. Op 3 april 
werd er gekolporteerd te Hoboken en 
Wilrijk, zonder microwagen. kolportage 
van deur tot deur. De verkoop was zo 
goed dat wlJ besloten zo spoedig moge
lijk naar deze gemeenten terug te keren 
met microwagerL 

Zondag 10 april werd er gpkolporteerd 
aan de Bormsmis en. zoals ieder jaar be
reikten we ook deze keer een rekordver-
koop. Aan het graf van Dr. Borms werd 
een bloemenkrans neergelegd van Ant
werpen en een van Gent-Eekloo. 

Op 24 april kwam dan de kolportage te 
Hoboken, met microwagen. Onze micro 
deed zijn werk zoals altijd, maar onze 
propagandaleider had er weer wat andeis 
op gevonden, want met een roephoorn 
maakte hij de mensen van Hoboken wak
ker. Of wij sukses hadden hoeft met ge
vraagd en, er werden dan ook heel wat 
nummers verkocht. 

Op 8 mei kwam dan Wommelgem aan 
de beurt. Voor de eerste maal dat wij 
daar kwamen, hebben wij er een onver
hoopt sukses gehad. Aanvankelijk vlotte 
het niet al te goed, maar eens het eerste 
nummer verkocht, volgden de andere aan 
de lopende band. Ook hier deed de roep-
hoorn van onze Wim reuzen werk. 

Op 15 mei trokken wij met microwagen 
voor de tweede maal naar Borsbeek. Het 
aantal nummers werd deze keer meei dan 
verdubbeld. 

Andere aktiviteiten van onze V.M.O. 
zijn : het bussen van duizende strooi-
briefjes over de gebledsroof, en ook de 
strooibrlefjes over de Landdag 

DEURNE 
Op de afdelingsvergadering van mei is 

de abonnementen- en ledenwerving be
sproken. De mooie resultaten welke be
reikt werden in de wijk Muggenberg doen 
het beste verhopen, Deurne ontwaakt t 

Zijt ge reeds begonnen aan 
uw abonnementenslag ! ! ! 
Vergeet uw plicht niet 
Abonneer nu op de Volks
unie ! 
Reeds uw naaste buurman 
geabonneerd ? 

POSTABONNENTEN 
LEEST DIT AANDACHTIG '. 

Wanneer de bflevenbeslellcr li o Da 
Volksunie « onregelmatig of niet bestelt, 
HELPT HET NIETS hem daaromtrent 
aan te spreken, 

U moet lich SCHRIFTELIJK RICHTEN 
tot de POSTONTVANGER van het kan
toor, waardoor L' gewoonlijk bediend 
wordt. 

HIJ ALLEEX IS BEVOEGD om Uw 
klacht te ontvangen en maatregelen te 
treffen om onregelmatigheden te doen op
houden. 

Slechts wanneer een bij de postontvan-
ger ingediende klacht zonder gevolg 
blijft, verwittigt t ' het Uoofdsekretariaat 
van « De Volksunie » en voegt ge een af
schrift van Uw klacht bij Uw brief. 

WACHT GEEN TWEE of DRIE MAAN
DEN om te reklameren, iaX ge uw blad 
niet krijgt. Dien gerust een klacht in 
wanneer een week na de eerste ot na de 
derde zaterdag van de maand het blad U 
nog niet bezorgd werd. 

Warm aanbevolen 
en te bestellen bij het 
Hoofdsekretariaat van de VOLKS
UNIE, Maur. Lemonnierlaan, %%, 
BRUSSEL 1 

STRIJDVERG.ADERING 

Op het appel verscheen een keurbende 
van strijdgenoten, wie men niet meer wij.s 
maakt dat het ondraaglijke juk waaronder 
ons volk gebukt gaat alleen maar al zin
gend of dansend zal weggeschud worden. 
Mannen die zich volkomen Ijewusi zijn 
van de klare werkelijkheid, dat de beslis
singen over ons volksbestaan UITEINDE
LIJK vallen, niet in een sportpaleis, niet 
op een IJzei-vlakte, maar, gaarne of niet. 
in de zo misprezen praatbarak. Dat wij, 
zoals voor de oorlog, de andere partijen 
zullen dwingen onze eisen te stemmen en
kel en alleen door de schrik voor zetel
verlies. 

LUDO SELS liet uiischijnen hoe de 
kleine man. die voor de boterham en meer 
stoffelijke welstand vroeger naar het so
cialisme overging, nu, in plaats van tot 
verburgerlijkte partijen, zich beter tot de 
Volksunie kon wenden, die werkvoorwaar-
den en lonen op hetzelfde hoge peil wil 
brengen als in Wallonië. 

Wim JORISSEN, die door de voorzitter 
de klok van Vlaanderen werd genoemd, 
wist dat wij, Mechelaars. wat van klokken 
kennen. Nu had hij zeker in zijn hoofd 
gaan steken te willen wedijveren met de 
grootste uit onze toren (en van het hele 
land) : Salvator 

Als een geweldenaar Destormde hij de 
(schijnbaar oninneembarei vestingen van 
kleurpartijen. banken en Mndikaten. Par
tijbonzen, ook de pasgevierden (wagens 
faljiet v'd sanktieloze taalwetterij ? i ging 
hij te lijf tot er letterlijk niets van over
bleef. Aan 't einde stond het voor ieder 
duidelijk dat er maar één uitweg is: door 
dagelijkse aktie van man tot man de en
kele honderden stemmen, die ons voor een 
gekozene in elke gouw nog ontbreken, bij 
te helpen winnen; zonder konings- of 
schoolkwestie moet dat ditmaal zeker mo-

• gelijk zijn. « En de 5 '̂ ' klausule dan ? », 
vroeg een toehoorder. Met deze bijge-
wonnen stemmen zullen de 5 '* vanzelf 
bereikt zijn en de nieuwe zetelaanpas-
sings- en apparenteringswetten spelen nu 
zelfs in het voordeel der kleine partijen. 

Toen Mr. VAN DER ELST met zijn be
toog moest aanvangen, was het aantal 
aanwezigen inmiddels nog met de helft 
aangegroeid, zodat nog stoelen van bene
den moesten worden bijgehaald. Onze 
volksvertegenwoordiger schetste met en
kele rake trekken de toestand en stelde 
voor dat de kleurflaminganten een schaap 
in plaats van een leeuw als simiwol zou
den dragen. 

Onthouden wij vooral aat er geen « on-
inneembare » vestingswerken bestaan Zie 
maar naar Maginotlijn, Atlantiekwal e.a. 
Zij zijn alle op de duur bezweken. Zor
gen wij alleszins dat het voor ons geval 
SPOEDIG weze ! 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

d e Brochures : 
DE POLITIEKE PARTIJEN 
en de VLAAMSE BEWE
GING, door Mr. F. VAN DER 
ELST 10 r . 

VEERTIG JAAR VLAAMS-
NATIONALISME 20 F . 

LESSEN UIT HET VERLE
DEN, door H. B. 10 F . 

KÜLTUURAUTONOMIE 
VOOR VLAANDEREN EN 
WALLONIË, door Mr. F. VAN 
DER ELST 20 Fr. 

ZO DACHT HET VLAAMS-
NATIONALISME, ZO DENKT 
HET 30 F . 

HET ZWARTBOEK 
Uitgave van he t Vlaams 
Komitee voor Wemmei 50 F . 

VLAAMSE BEWEGING EN 
VLAAMS NATIONALISME 25 F . 

HET VLAAMSE FEDERA
LISME. Uitgave van b e t 
Vlaams Comité voor Fede ra 
lisme en he t Vlaams-
Waals Kollege 25 F . 

HONDERD VIJF EN TWIN
TIG JAAR VERFRANSING 
IN DE AGGLOMERATIE EN 
HET ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL (1830-1955), door 
H. AELVOET, Lic. fil. 40 F . 

Bij s tor t ing van he t overeenkom
stig bedrag op de postrekening 

5445.46 van 

Wim Jorissen - Brussel 

duidelijk vermelden op het strook
je welke brochures gewenst wor
den. 

KAMPEERDERS 

Alles wat U nodig hebt , v indt U te 

GENT in 
AMERICAN HOUSE, Vlasmarkt , 17 
(bij St. J acob) . 

Te ANTWERPEN : 
AMERIKAANSE STOCK, Hopland, 
51. 

Het huis met de grootste keus en 
de laagste prijzen. 

Onze leus : U dienen. 

Kor t ing 
groepen. 

Grote gezinnen en 

« ' • ^ • . • ^ • ^ • ^ • • ^ • ^ • ^ . ^ • ^ . • ^ • • ^ • ^ • ^ • * 
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4 o-VLAANDEREN 

GENT-EEKLO 
Wie bezorgt : 

A&n gewezen OosU'ronter, licht gehin
derd door stijl been, een passende werk
gelegenheid in hei Gentse ? 

Sch-.-iiven kantoor blad onder D.v.G. 
Wie Gent bezoekt loopt zeker even aan 

in het Vlaaius bierhuis « Rubens ». Bor-
luutstraat. Omgeving siadhins. 

V.M.0. NIEUWS 
GENT 

In zekere zin zouden we de regerinp en 
de C.V.P. in het bizonder moeien dan
ken om het prachtig propagandistisch 
werk dio ze levei-en bij liei bewust maken 
van de massa da t het moet veranderen. 
Ei- zijn bijna geen mensen meer te vin
den die niet overtuigd zijn dat er een 
vernieuwing in de politieke sli-uktuur van 
dit onzalig land moet doorgevoerd wor
den. De onbekwaamheid \s.n de politie-
kers ontsluit de ziende blinde oogen van 
de bevolking, de onlmannende houding van 
de overlopers en zich voor Vlaamsvoelend 
uitgevende kwasten zoals een Verroken -
een Lindemans en een Leemans doet ook 
te taall'Iaminganteu ontwaken. Op onze 
wekelijk.se kolporlagetochten doen we 
steeds diezelfde bevindingen op en krij
gen we reakiies en gehoor uit alle ver
wachte en onverwachte hoeken. Op zon
dag 15 mei doortrokken we de straten 
van STEKENE, verkochten 96 nummers in 
anderhalf uur en kregen te horen dat het 
hoog tijd was dat de Volksunie eindelijk 
eens naar hun gemeente kwam. Wanneer 
langs de mikro de wantoestanden op so-
ciaal-ekonomisch gebied aangehaald wer
den — werkloosheid, mobiliteit, enz. — 
kwam prompt de reaktie van een mobiel 
mijnwerker. 

Wij Vlamingen zijn aUeen goed voor 
het vuilste werk. Ze laten liever de Ita
lianen nog aan de arbeid dan ons. Zij 
werken 4 lot 5 dagen per week en wij 
Vlamingen amper 2 tot 3. Dat hei maar -
l ap verandert, gij zijt op de goeie weg 
om dat !e doen plaats hebben 

In Destelbergen op 22 mei behaalden 
wij eenzelfde bijval. Das;- mochten wij 
alleen propaganda voeren voor hei blad 
en geen politieke waarheden verkondi
gen ! Waarom die dubbelzinnigheid was 
ons bij de aanvang onduidelijk. Helder 
werd het waimeer wij in de stralen hou
derden inwoners met de grootste aan
dacht zagen luisteren. 

Ook hier mocht de man uit de straat 
niet ingelicht worden, wat trouwens toch 
gxjschiedde. 

De militanten waren op 22 mei bijzon
der akiief. Kolporteerden wij tot kwart 
na elf in voornoemde gemeente, we ston
den om half twaalf met het .blad aan de 
kerkuiigang in de Holstraat alwaar een 
H. Mis plaats had voor de gevallen Oost-
fronlers. En diezelfde namiddag kolpor
teerden we opnieuw na de heldenhulde in 
de Roeland. De andere aktiviteiten vol
gen op de voet. Meer dan duizenden 
strooibriefjes werden er in verscheidene 
gemeenten gebust, terwijl de plakploegen 
eveneens in talrijke afdelingen aan het 
werk waren. De bewustmaking van het 
Vlaam.se volk gaat hier met reuze schre
den VOOTUit. 

Dat iedereen in slaat om mee te helpen 
de handen uit de mouwen steekt. De 
oogst is rijp I 

Hou /jee. 
Die van Gent. 

ANTWERPEN 

AFD. ANTWERPEN-STAD 

De Vlaamse Vriendenkring organiseerde 
op 25-5- j.1. een eerste coniactvergadering 
op Antwerpen-West in de stemmige zaal 
Tijl op de Halewijnlaan. De VL. VR. KR. 
stelde zich lot doel het kontact lu.s-
.sen de aldaar wonende en van ovei^al el
ders gekomen Vlaam.svoelenden, te bevor
deren, om aldus, samen de verbreiding on
zer genveenschappelijke bestrevingen in do 
hand te werken. Dat zou dan gaan, zoals 
Dr. K. Delahaye hei in zijn welkomswoord 
zei. gaan langs wegen van kuliuur. voor
lichting en ontspanning, op deze eerste 
avond bracht de VI. Vr. Kr. ons een cau
serie door de Heer Fr. VAN HEST, die 
handelde over : « ANTWERPEN - WEST 
PROBLEMEN ». Deze avond, die zich 
mochi verheugen in de aanwezigheid van 
een élite-publiek waartoe o.m ook Mier 
HUGO SCHILTZ, Dr DE BOEL. Hr M. 
MANNAERTS, enz., behoorden, volgde met 
gixjte belangstelling de zeer leerrijke uit
eenzetting van de voordrachtgevei. De 
CHAOS ontstaan door het verlenen van 
zeer brede vergunningen aan bepaalde 
personen «vrienden) waaruit een labirint 
ont.staat van adminisU-atieve verwairing 
waan'oor niemand de verantwoordelijk
heid wil opnemen en het paraplu-systeem 
haar weelderigste ontplooiing kent. 

Een dankbaar applaus viel de spreker 
ten deel en op verzcek van Dr. Delahaye 
richtte gemeenteraadslid adv Hugo 
SCHILTZ een kort dankwoord tot spreker 
en aanwezigen. Gilbert De Pillecijn. de 
steeds bereidwillige, zorgde, aan zijn 
prachtig miniatuur klavier, voor de ge
zellige Vlaam.se .sfeer, tijdens dewelke de 
kontactbe.strevingen van de VI Vr. Kr. 
tot hun volle ontplooiing kwamen. Plan
nen voor een volgende avond werden reeds 
vastgelegd. De VI. vrienden van Antwer- , 
pen-West. waaronder er zeker ook zijn 
die mopperen over te weinig Vlaam.se akti-
viteit enz., en niet aanwfzig waren op 
deze stemmige avond hebben groot onge
lijk. Een volgende maal moeten ook /Sp 
de moed hebben eens een enkel avondje 
te offeren voor die bestrevingen, die zon
der organisatie en medewerkine niet zul
len doordringen.^ j ^ ^ . 

Als er wonderen inoeter. i;v-uruM-ji. /ui
len wij ze moeten voorbereiden. 

De kem is er, wie de laksheid in al zijn 
uitingen mede wil bekampen slaat mede 
de handen aan de scherpe doorklievende 
ploeg. Mannen van Antwerpen-West de 
bundeling der VI. krachten in deze .^nt-
werpKC wijk gaat verder. Tot de volgen
de maal en niemand ontbreke dan op 
i appel ! 

Waip. 

KIEL-HOBOKEN 
Tot onze vreugde groeit onze nog jonge 

afdeling in het gewenste tempo, en stelt 
onze verwachtingen aldus niet teleiu'. 

Het abonnementental zagen wij op '.W05. 

maanden snel vermeerderen, en onz* ieden-
schare groeit ook van dag tot dag. 

Wij hebben echter nog een andei- ver
heugend nieuws. Onze gpestdrifilge leden
kern heeft zich akkoord verklaard om een 
pamflet voor de arbeiders uit te geven in 
de afdeling, en dank zij .de milde steu
nende leden zijn wij npg: heden in staat 
dit pamflet te laten dvv^ken. 

Inmiddels zijn hier in Hoboken. Wil
rijk en op het Kiel reeds 5 lot 6.000 strooi
briefjes gebust. Ieder week worden een 
paar avonden aan huisbezoek- besteed, en 
dat het met suk.ses gebeort k a n men zien 
aan de nieuwe leden eö atxmnees die tot 
hiertoe gemaakt zijn. 

Vorige zaterdag, op onze maAhaciijksle 
vergadering hebben wij het genoegen ge
had een onzer oude ^ t rouwen %eer in on
ze kring te mógen begroeten! •' 

Aan deze oude en koene .VTaantóe strij
der een hartelijk welken^ ^in' OQaé. afdehng 
en hij mag er op i-ekenen dat de j<mge 
garde het door hem begonnen, werk, met 
volle wilskracht zal voortzetten," en wij ho
pen dat hij in 1962 met volle fierheid naar 
de vruchten van zijn en ons werk zal mo
gen opzien. Vriend Jan WERE-DI, en da t 
gij nog vele jai-en in onze afdeling moogt 
vertoeven. 

*• ' A. Segers. 

V.M.0. ANTWERPEN 

Nu de Landdag voorbij is houden wij 
er van, langs deze weg, :iederepn te dan
ken die mee geholpen h ^ f t lot het wel
slagen onzer aulokaravaan. 

Aan al de medewerkers, zowel wat be
treft de organisatie, dan al degenen die 
ingestaan hebben voor het goede verloop 
onderweg, onze hartelijkste dank. 

Het meeste danken- wij' natuurlijk de 
wagenbezitters. want het is dank zij hun 
medewerking dat wij er -.in geslaagd zijn 
iets groots van onïe Jtai.avaan; te maken. 

Wij hopen ook dat wij in de toekom.^r, 
bij iedere gelegenheid, voor het vormen 
van een karavaan weer op^ (Jeze mensen 
mogen rekenen. Zo op ,st,i"aat verschijnen 
gelijk op 29 mei,_gfk^,is..ffe,,l)esie propa
ganda om aan de tegenstrevers te bewij
zen dat de VOLKSUNIE groeit, en dat zij 
in de toekomst met ons af te rekenen zul
len hebben. Naiionslisten uit .Antwerpen, 
tegen volgend jaar vota- de Landdag nog 
een kleine inspannmgfc^a» wi) gaar ^" 
honderd wagens. ''$\*,\:i' 

Wij houden er ••vMp'ns van al oru^ 
propagandisten te boOTnken voor he t ge 
leverde werk en vooral vow hun tucht-
volle houding tijdens en na de Landdag. 

V.M.O.-mannen zo moet het blijven 
iedereen moet kunnen zien dai pij de 
keurgroep van de VOLKSUNIE zijn want 
wij slaan er voov m dRt mcri de VOLKS
UNIE acht en waardeert. Laat ons bewij
zen dat wij beter en tuchtvoUer zijn dan 
de militanten der unita'ire partijen. 

En nu aan het werk vbor onze Voiks-
vergadering van 3 juli, oc/k dat moet een 
grote meevaller wordenr 'Ói t ' jaar moet de 
Majestic te klein zijn, ' ' . 

Met de VOLKSUNIE>n dé VM.O -.er 
zege 

WERE-DI. 
Joris. 

LEUVEN 
Leuven ; lokaal Ci-istal, Parijsstr. 12, 

Sociaal dienstbetoon, elke dinsdag van 20 
tot 22 uur, elke zondag van 11 tot 13 uur. 

Op 8 mei had de Vlaamse kring in sa
menwerking met de plaatselijke A.N.Z.-
afdeling een eersie zangnamiddag inge
richt. De zaal Vita was werkelijk te klein. 
Ongeveer 400 man waren aanwezig waai--
onder verschillende jeugdgroeperingen in 
uniform. Goed zo, voor Leuven 

Dat de organisatie nog niet perfekt was, 
is geen hinder. 

Volgend jaar nog beter, moet de leuze 
Zijn. 

VLAAMSE DAG 

Onz^ propagandisten hadden duchtig ge
plakt. Het aiTondissement was goed ver
tegenwoordigd in St Kwintens-Lennik. 
Onze {M-opaganda werpt vruchten af, wat 
we eveneens kunnen meten aan de tal
rijke nieuwe abonnementen en aan de tal
rijke nieuwe leden. Steeds meer en meer 
sympatisan-en werken actief mede. 

Nog een inspanning wordt gevraagd 
voor de abonnementenslag Elke lezer 
moet ook lid worden 
. Ieder doe zijn pilicht. 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
i>KR AL'XOBIS X.\AE HET 
VL. NAT. ZANGFEEST 

Op zondag, 3 juli a.s., te 8 u. 30 stipt, 
vertrekt aan het Hoofdsekretariaat, .Maur. 
Lemonnierlaan, 82, Brussel (Anneessens-
plein). een autobus naar .\utwerpeii. 

Deehicmingsprijs : 65 F. 
Dadelijk inschrijven i'n het bedrag 

storten op het Hoofdsekretariaat. 
of bij de Volksnitie-vcrtegeuwoordigers 

De Eerlanger, Counoisstraat, 50, S r 
Jans-Molenbeek: 

Leplat P., Kerkhof'.aan, 5. Kraainem: 
Steegmans J.. WinkeLsti-aat, 45. Dilbeck: 
Thiebaut.' Rich. Neyberghlaan, 188, 

Brussel 2: 
Van Damme, A. ta inbiot tes t raat . 133, 

.Schaarbeek: 
Van den Eede Ciem, .^ug. Lumièrpslr. 

V<MT«t; "';' 
Van Besl^jeck A., Geoi-ges Heprilaah, M, 

St. Lambr.^WoUiwe; ^ 
Van M*iderPn .^<h. Ninoof.scsteenw<>g. 

342. AnderlA-t}t 

KANTON KALLE 
Onz.e laatste vergadei-ing in Dworp had 

plaats op 14 mei LI. Vooi' een talrijk pu
bliek sprak Mr Deconinck ons over « De 
Taalstrijd in ons Kanton » iSl Pieters-
Leeuw indachl ig ! ' rn ovei de komende 
Vlaamse Landdag. 

Na de z.eer inleressanie uiteenzetting 
van onze Gouwvoorziiter, volgde een nut
tig det>at over onz<> propaganda-middelen 
en -mogelijkheden. De verkoop van een 
lieeuwenschild bracht een mooie duit in 
df kas. 

VLAAMSE KRANT 
De Standaard gaat een nieuw gt 

bouw betrekken te Brussel en alhoe
wel er van verschillende zijde reeds 
realities gekomen zijn op het leit 
dat de aannemer.s franstalige pu-
bliciteitsborden aan dat gebouw 
gehangen hebben, zijn die borden 
onveranderd blijven hangen lot 
meerdere eer en glorie van De 
Standaard en van de argeloze Vla
mingen die nog steeds in öi<> 
" Vlaamse > krant geloven. 

HUWELIJK 

Dhr. Willem VAN SPLUNDER vn 
Juffrouw Godelieve BALLET, doth-
ter van Dr. en Mevr. H. Ballet, tra
den op 25 mei te Antwerpen in de 
echt. 

De VOLKSUNIE biedt de jongse-
huwden en hun ouders hare harte
lijkste gelukwensen aan. 

Een kleine GODELIEVE deed 
haar intrede bij V.M.O.-leider en 
Mevrouw Bob MAES, te Zaventem. 

Onze hartelijkste gelukwenssen.! 

DANKBETUIGING -

jLan^&. deze'WegOonHv'iSbjiken 
de heer en Mevrouw Frans 
Wymeersch van harte al dege
nen die er hebben toe bijgedra
gen om van de manifestatie van 
1 mei IL te St. Niklaas een heer
lijke en onvergetelijke dag te 
maken voor hen en hun fami
lie. Htm bizondere dank gaat 
naar de sprekers volksverte
genwoordiger Frans van der 
Eist. Pater Dr. van de Walle. 
oud-burgemeester Dr, Elmiel 
van Haver, Pater Bouquillon, 
dhr. Frans Clement, alsmede 
aan het personeel van de Sf 
Niklase Trijpweverij voor hun 
simpalieke belangstelling voor 
het jubileum. ..**._»,. 

IITSLAG TOMBOLA 
FRANS WYMEERSCH HULDE 
TE ST. NIKLAAS 
Hier volgt de lijst van de win

nende nummers : 5305 - 3115 -
:635 - 1285 - 5419 - 1796 - 5«1» 
- 7346 - 2979 - 7522 - 1487 -
1037 - 3198 - 3762 - 2002 - 2257 
- 2970 - 6877 - 2380 - 24«« -
1386 - 5020 - 4721 - 4260 - 4660 
- 3090 - 1997 - 1606 - 2993 -

1 4301. 

GROOTS HULDEBETOON FRANS WYMEERSCH TE St. NIKLAAS 
Up 1 mei bracht het gehele Waasland 

een indrukwekkende hulde aan de >naam-
se industrieel eii voorman Frans Wy
meersch. 

Onder de i««r vele aanwezigen, die er
aan gehouden hadden de verschillende 
plechtigheden bij te won«i, vermelden 
wij Te«ral Pater Dr. van de Walle, Drs. 
W i a Jorissen, volksvertegenwoordiger 
Frans van der Eist, oud-burgemeester Miei 
van Haver, Jef vau Lierde, Dr. Juul van 
Boxelaer en Dr. H. Ballet. Dr. Leo Wou
ters, Reimond ^latthejssens en Hudi Van 
der Paal, leden van het dagelijks bestuur 
van de Volksunie, hadden lich laten ver
ontschuldigen. 

Deze heuglijke dag begon met een re
ceptie ten huize van de jubilarts en « jn 
flinke echtgenote. Het ging er gemoedelijk 
toe en aldra kon men vaststellen welke 
prachtige verstandhouding er heerst tus
sen leiding en personeel van het bedrijf. 
Inderdaad, sinds dertig jaar leidt Frans 
W>Tneersch te St. Niklaas een l)elangrijke 
industrie, en veertig jaar lang leidt hij 
in het Waasland de vaak ondankbare 
Vlaams-Nationale ontvoogdingsstrijd. 

Omstreeks half e!f vertrok .-«an de wo
ning van dhr. W'.vnieersch een lange stoet, 
voorafgegaan door de muziekkapel van het 
Verbond der Blauwvoetvendcls, naar de 
kapel van het St. Jozef Klein Seminarie, 
waar een plecht ige dankmis werd opge
dragen. Ook aan de kerk stond reeds een 
grote menigte de stoet af te wachten. Geen 
plaats bleef onbezet en velen slaagden er 
lelfs niet in de kerk te betreden. 

Heeriijk klonk de kanselrede van Pater 
Dr. van de Walle, O. P , die <>p ontroe
rende wijze het leven s<hetste van dhr. 
en .Me^T. Wj-meersch. en hen hulde 
biaoht als mensen en trouwe Vlaraingen, 
De fcanselredenaar herinnerde aan de 
gruwelijke repres&ieperiode. die ook hard 
toesloeg bij de familie Wymeersch. 

Te 13 mir vond in het gasthof « Stad 
N&atcs B «en BreugheHaaas feestmaal 
plMtB, éat keerlljk nuaakte M B 4e yete 

genodigden. Hier werd hel welkoinwoord 
uitgesproken door dhr. Frans Clement, 
voorzitter van het inrichtend koinitee. die 
zich gedurende maanden had afgesloofd 
om van deze dag een bijvalsrijke mani
festatie in het Waasland te maken. Na 
hem bad Pater van de Walle een kort ge
bed voor de overleden VHamingen voor. 

En dan kwamen de verschillende tafel
redenaars aan het woord. Vooreerst oud-
burgemeester Miei van Haver, die over 
Frans Wymeerseh sprak als oorlogssche-

vuorman en de stenii \'an al degenen, die 
in nood waren. 

Namens de jeugd spnüc Pater Bouquil
lon, O. P. Moeht de hedendaagse jeugd, 
aldus spreker, uitgroeien naar hei heer
lijk voorbeeld gegeven door Fran< Wy
meersch. 

Ontroerend was het als de •' kuswiteggex 
van Bazel ». .4medee Verbrugge, de man 
wiens naam legendarisch werd in de 
Vlaamse l>eweging van het Waasland, en 
die als een oratorisch talent tot zelfs een 

Fr. Wymeersch (links van E.P. Dr. Van de Walle) aan huis afgehaald. 

pen. FrsBs Wymeersch. aldus Dr van Ha
ver, heeft nooit zichielf gekend, nooit 
zichzelf gezocht, alleen het heil van de 
hem toevertrouwde gemeenschap was hem 
heilig. Zelfs tijdens *e r ^ r e s s i e ia de ge-
vangeBis bleef hij ée onverschrokkeB 

Frans van Cauwelarrt l a de p a h b ^ e «le-
batten versloeg, aan het woard h«mt. 
Amcdee Verbrugge haalde herinneringen 
op aan de vooroorlogse periode, en be
sloot met de woorden : »< Fran» Wy
meersch, gij zijt een nsen» sewe-^t zoal» 

(ji>d het verlangd heeft ' . 
Voiksvertegrnwoordiger Kraus van der 

Eist, algemeen voorzitter, die een mooi 
geschenk aanbood namens het hoofd-
l)estuar. stemde uit ganser harte in met 
deie verdiende huWe. Er zijn vele rede
nen, aldus .Mr van der Eist, om Frans 
Wjmeerseh te huldigen : onder njeer als 
industriee!. om wat hij gedurende dertig 
jan-n gepresteerd heeft aan het hoofd 
van de St. Nikla.se ïrijpweverij, waardoor 
hij aan zovelen werk en brood verschaft 
heeft. In al zijn eenvoud gaf hij a a a 
vele mooi-praters het voorbeeld van 
de scheppende daad. Maar, zegt Mr. van 
der Eist ik wens hier vooral dhr W'y-
meersoh te huldigen als Vlaming-uit-crn-
stuk, als trouwe Vlaams-nationalist. Door 
zijn leven loopt er één rechte lijn, geen 
kronkellijn, maar er-.t mooie rechte lijn : 
hij is steeds onvoorwaardelijk trouw ge-
hieven aan zijn Vl.-iams ideaal. 

Mr. van der Eist prees vervolgens de »n-
ba.ilzuthtigheid van de gevierde. 

i^ijn geloof. \ervo!gde dhr. vau der Eist, 
was geen dood geloof, het was geen ge
loof zonder werken. Hij was een man van 
de daad. En spreker besluit met een 
woord van oprechte dank aan de jubila
ris en een woord van innige hulde aan 
zijn echtgenote. Mevrouw Wymeersch. 

Het banket eindigde in de beste stem
ming. Vandaar trok men naar de stads
schouwburg, waar fen prachtige lionte 
avond plaats had met de medewerking 
v:!u do muziekkapel van het Verbond der 
Biauvvoetvendels, koren en solisten. De 
•cliouwbnr" was pi*K>l gelopen toen de fa
milie Wvmeersch en het inrichtend kociii-
tee onder daverende toejuichingen hun 
intrede deden. 

Dhr. Frans Clement l)egroelt€ de vele 
aanwezigen en bracht hulde aan de jubi
laris namens al degenen, die werken op 
de fabriek van .dh r . Wymeersch. 

Men zoo, aldus dhr. Clenieut, «eer ge-
mal:h"'*='- :—'" '' " ' ''-n al-

leeu bedacht op eigcu prutijteu en ftt-
soonlljk sukses. Maar dhr. Wymeersch 
koppelde zijn verlangen om vooruit te kr
uien in de zaken aan het verlangen W t 
eigen volk te helpen en bij te staan n> 
zijn vele noden. En dit wil wat leggcM 
in een land en bij een volk. waar de kapi
taalkrachtigen en de intellektuelen. dege
nen, die er gekomen zijn, zo gemabkel i^ 
en dikwijls vervreemden van het ejgoi 
volk door taal, mentaliteit en princiyM. 

Wij huldigen U, besloot spreker, voor nw 
realisme en voor uw idealisme, die gij «in
gevoerd hebt tot een volschone harmonie 
in dienst van nw eigen volk. Mogen it 
symbolen, die gij nooit verloochend heM, 
door uw toedoen symbolen worden *o«f 
ons gehele volk, trouw aan eigen streek 
en volk, werklust en werkgelegenheid in 
deze eigen streek, strijdende inzet »««r 
Vlaanderen, politieke macht voor on« 
volk. Dhr. Clement bracht ook een war
me en ontroerende hulde aan Mevr«aw 
Frans Wymeersch, zonder wiens trouwe 
zorgen dit heel mooie leven van de .iiiW-
laris niet mogelijk zou geweest zijn. 

Pater van de Walle belichtte vervolgeBS • 
dhr. Wymeersch als patroon, die door al
len op de handen gedragen wordt. Men 
heeft vandaag, zei spreker, geen schort-
kinderen moeten verplichten om t«e t e 
juichen. De toejuichingen waren spentaaBt, 
wat reeds bewijst hoe volksgeliefd de«e 
grote inda«lrieel in het Waasland is. 

Ook dii feest verliep in ei-a h'\r>'ijfce 
at?n«s eer. 

Nadien had, tot slot van de Wymeersch-
manifestatie, een bal plaats daf door 
ruim duizend belangstellenden bijgewoosA 
werd. en «iat tot ii» de vroege uurtje* r' 
duurde. ƒ 

Vernielde» wij tevens dal tal van tele- , 
grauunen en gelukwensen op de viertef 
toekwamen, o.a. van de St. Nlklaae D d - ( 
venHefhebbersbonil, waarvan dhr. Wy- '^ 
meersch erei-oorzltter is. 

http://wekelijk.se
http://Vlaam.se
http://Vlaam.se
http://Vlaam.se
file:///utwerpeii
http://Nikla.se
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Interpellatie van Mr. Van der Eist 

STRIJD VOOR N I E U W E 
VLAAMSE UNIVERSITEIT 

Ontwijkend antwoord van Minister Moureaux 

DE ABONNEMENTENSLAG 

Onze volksvertegenwoordiger, Mr. Van der Eist, heeft in de 
Kamer de minister van Openbaar Onderwijs geïnterpelleerd 
over achterstand en de verwaarlozing van het hoger onderwijs 
In Vlaanderen en de noodzaak maatregelen te treffen, o.m. de 
oprichting van een nieuwe Universiteit te Antwerpen. 

Spreker begon zijn uiteenzetting 
met te wijzen op de ontstellende 
achterstand van het Vlaamse land 
op het vlak van het hoger onder
wijs. Volgens de laatste statistische 
gegevens volgen 17.523 studenten 
hoger onderwijs in het Frans, te
genover 10.752 in het Nederlands. 

De verhouding blijft steeds even 
ongunstig, 62 % tegen 38 %, daar 
waar nochtans 62,23 % van de mili-
tieplichtigen nederlandstalig zijn ! 
Deze cijfers wijzen onmiskenbaar 
op een wantoestand die onrustwek
kend is, des te meer daar men alge
meen, van-oordeel is dat het aantal 
universitair geschoolden aanzienlijk 
zou moeten toeiLemen om in de toe
komst _onze levensstandaard, ons 
welvaartspeil te kunnen handhaven. 

De Vlaamse intellektuelen kunnen 
onmogelijk nog langer passief blij
ven t.o.v. een toestand die onduld
baar is en vol gevaren voor de toe
komst van het Vlaamse volk. 

De wanverhouding die blijkt uit 
de statistieken is niet normaal en 
moet ongetwijfeld toegeschreven 
worden aan bepaalde oorzaken. De
ze oorzaken moeten opgespoord 
worden en weggeiuimd. 

Een van de oorzaken moei ge
zocht worden in de stiefmoederlijke 
behandeling van Vlaanderen. 

In feite beschikken de Vlamingen 
slechts over één Vlaamse mstelling 
voor hoger onderwijs : de Vlaamse 
Rijksuniversiteit te Gent, met de 
Rijkslandbouwhogeschool en de 
Veeartsenijschool. 

Daarnaast zijn er alleen nog twee
talige instellingen voor hoger on
derwijs in Vlaanderen. 

Leuven is een franse Universiteit 
op Vlaams grondgebied, waar ook 
Vlaamse • leergangen gegeven wor
den voor de inboorlingen.-De taal 
van de administratie, enz... is 
Frans. 

Te Antwerpen hebben de Rijks-
handelshogeschool en het Instituut 
voor Overzese gebieden een Franse 
en een Vlaamse afdeling : zij zijn 
tweetalig met al wat daaraan vast 

De St. Ignatiushandelshogeschool 
te Antwerpen heeft thans het goede 
voorbeeld gegeven door de Franse 
afdeling af te schaffen. Wanneer 
Wij nog enkele Vlaamse leergangen 
aan de volledig franse vrije Univer
siteit van Brussel vermelden is het 
lijstje uitgeput. Daartegenover be
schikken de f ranstaligen in ons land 
over een dubbel aantal instellingen 
voor hoger onderwijs. In feite wor
den zij allen door de Staat gefinan
cierd. Spreker protesteert in dit ver
band krachtdadig tegen de flagran
te benadeling van de Vlaamse volks
gemeenschap, die van de Staat niet 
bekomt waar zij recht op heeft. Hij 
legt er de nadruk op dat hij geen 
partij te kiezer heeft voor het 
staatsonderwijs of voor het vrij on
derwijs, noch voor het katoliek vrij 
onderwijs of het vrijzinnig. 

Hij wenst alleen de Vlaamse 
volksbelangen te verdedigen, en in 
dit opzicht vindt hij het onaan
vaardbaar dat de praktisch volledig 
franse universiteit van Brussel, met 
4.452 studenten, evenveel toelagen 
ontvangt van de Staat als de uni
versiteit van Leuven met 11.498 stu
denten en praktisch twee afdelin
gen. 

Dat dit gebeurt ingevolge een ak-
kooi-d tussen de rektoren van Leu
ven en Brussel vindt hij ongeloof-
hjk. 

Alleszins staat het vast dat de 
Staat véél meer toelagen verstrekt 
aan het franstalig als aan het ne 
derlandstalig hoger onderwijs. Het 
gaat beslist niet op financiële argu
menten aan te voeren tegen de uit
breiding van het hoger onderwijs 

in Vlaanderen, o.m. door de oprich
ting van een nieuwe universiteit te 
Antwerpen. 

De Vlamingen bekomen van de 
Staat niet waar zij recht op hebben. 

TWEE NOODZAKELIJKE 
MAATREGELEN. 

Spreker legt er vervolgens de na
druk op dat een eerste vereiste om 
te komen tot normale, gezonde toe
standen is de afschaffing van alle 
franstalige instellingen of afdelin
gen voor hoger onderwijs in Vlaan
deren. 

Het bestaan van dergelijke instel
lingen schept of bestendigt onge
zonde toestanden. Hij verwijst in 
dat verband naar de toestanden te 
j:.^W.ye»i©n4fi;!9»gehpoxde aaxispra-
ken en pretentie van de franstalige 
professoren aldaar. 

Franstalig hoger onderwijs in het 
Vlaamse land heeft geen reden van 
bestaan meer en is onduldbaar. 

Een tweede vereiste om de ach
terstand in te halen is de oprich
ting van nieuwe instellingen voor 
hoger onderwijs, waarbij vooral 
aandacht moet geschonken worden 
aan de oordeelkundige spreiding. 

Spreker verwijst naar een belang
rijk rapport van de Commissie 
Spreiding Hoger Onderwijs die in 
Nederland opgericht werd. Sommi
ge overwegingen en adviezen zijn a 
fortiori toepasselijk op de toestan
den bij ons. Deze Commissie wijst 
op de noodzakelijkheid het beschik
baar potentieel zo volledig mogelijk 
te mobiliseren. Daartoe is o.m. de 
oprichting van regionale instellin
gen sterk aan te bevelen. 

Het probleem van de achterstand 
van Vlaanderen hangt onbetwist
baar ook samen met de sociaal-eko-
nomische verwaarlozing van het 
Vlaams landsgedeelte, met de lagere 
levensstandaard. Ook hier treft de 
Staat en de politieke partijen schuld. 

Rekening houdend met deze fak-
tor is het belangrijk dat de finan
ciële offers die van de ouders ge
vraagd worden minder zwaar zijn 
wanneer zij hun kinderen hoger 
onderwijs, kunnen laten volgen in 
eigen stad of gewest. Verplaatsings
kosten en verblijfskosten kunnen 
aldus uitgeschakeld of fel vermin
derd worden. Daar is de aandacht 
op gevestigd geweest in een studie, 
«Gelijke kansen v, die in Neder
land gepubliceerd werd. In Neder
land Isestaan reeds elf instellingen 
voor hoger onderwijs. Toch advi
seert voormelde Commissie de op
richting van twee neuwe instellin
gen : een nieuwe universiteit te 
Overijssel en een Technische Hoge
school aan het Noordzeekanaal. 
Zwitserland, met een bevolking die 
niet groter is dan deze van het 
Vlaamse land, heeft zeven univer
siteiten. 

De eis tot oprichting van een 
nieuwe Vlaamse universiteit te Ant
werpen is dus op zichzelf geen on
redelijke eis. Deze eis wordt reeds 
gesteund door tal van Vlaamse ver
enigingen en beroert de Vlaamse 
openbare opinie. 

Vlaanderen heeft reeds eenmaal 
een Vlaamse hogeschool verovert en 
zal ook deze strijd uiteindelijk win
nen. 

BEVOEGDE KRACHTEN. 
Mr. Van der Eist staat vervolgens 

stil bij de opwerping van hen ĉ ie 
beweren dat wij niet zouden be
schikken over bevoegde krachten 
om een professorenkorps samen te 
stellen. In dit verband gaat hij over 
tot een tegenaanval en klaagt de 
benoemingspolitiek aan. Bij de be
noeming van professoren o.m. aan 
de universiteit te Gent wordt zeer 
weinig rekening gehouden met de 
bevc'^dhoid van r''̂  '• 

Andere faktoren geven meestal de 
doorslag. Er zij voorbeelden genoeg. 

Na de oorlog was er blijkbaar 
geen gebrek aan bevoegde krachten, 
want hoeveel Vlaamse geleerden en 
professoren heeft men toen niet ge
troffen of willen treffen. Zelfs onze 
Vlaamse Nobelprijswinnaar, prof. 
Heymans, heeft men geschorst en 
moeilijkheden aangedaan. 

Indien de Vlaamse Hogeschool 
van Gent niet beantwoordt aan de 
verwachtingen die er op gebouwd 
werden is dit juist te wijten aan 
deze benoemingspolitiek. 

Voor een groot deel bestaat het 
professorenkorps uit fransspreken-
den, die hun kursus zo goed en zo 
kwaad als het gaat in het Neder
lands geven, maar daarbuiten 
steeds Frans spreken en schrijven. 
Zij behoren tot de kaste die zich 
door een sociale taalgrens afscheidt 
van het volk en de kuituur die zij 
zouden moeten dienen. Wij weige
ren te geloven, zegt spreker, dat de 
bevoegdheid alleen te vinden is bin
nen de enge en kleme kaste van de 
franssprekenden in Vlaanderen. Ze
ker moeten bevoegde krachten be
noemd worden, p a a r het moeten 
tevens mensen «Ijjl die met hun 
volk en zijn kultu*r meeleven. Al
leen dan zal de universiteit de taak 
kunnen vervullen ,die. de hare is in 
het leven vah oni vblk. 

Spreker voegt eraan toe dat de 
toestand op dat gebied te Leuven 
al niet veel beter is, doch dat hij 
daarvoor de minister niet aanspra
kelijk kan stellen. 

Hij verwacht geen verbetering zo
lang het benoemingsrecht niet in 
hadden zal liggen van Vlamingen 
die, los van partijpolitieke bekom
mernissen, enkel het hoger belang 
van de universiteit en van hun volk 
voor ogen houden. 

Spreker is van oordeel dat die be-

Meer dan 2 . 0 0 0 nieuwe aoonnees b( 
Ons doel 2.000 nieuwe abonnees te werven werd bereikt. 

Op de Landdag te St. Kwintens-Lennik kon de algemene sekre-
taris dit goede nieuws aan de circa 5.000 aanwezigen mededelen. 
Hij kondigde terzelfdertijd aan dat van nu af aan een nieuwe 
abonnementenslag ingezet werd die in 1961 zijn beslag zal krij
gen. De abonnenten, die voortaan geworven worden, tellen voor 
de abonnementenslag 1961 voor 2 punten zo ze met nieuwjaar 
hernieuwen, met 1 punt zo ze dit niet doen. Daar praktisch alle 
begiftigers van de abonnentenslag 1960 ook volgend jaar prij
zen zullen geven en we voortdurend nieuwe steun en prijzen 
virtden zal de nieuwe abonnementenslag nog meer kleur krij
gen. 

Ondertussen verzoeken we alle abonnementenwervers, die 
minstens tien nieuwe abonnees aanbrachten naar het sekreta-
riaat te schrijven met vermelding van naam en adres van de 
nieuwe geabonneerden, zodat het werk van het zwaar belast se-
kretariaat tot de kontrole kan beperkt worden. 

Voor zo ver we thans kunnen nagaan staat een Gentenaar 
op kop, voor een Ronsenaar, een Limburger, een St. Niklazenaar 
en een andere Limburger. Voor een definitieve uitslag wachten 
we thans af tot alle gegevens onderzocht zijn. 

Er wordt aan herinnerd dat de abonnementsprijs van nu tot 
einde 1960 vijftig frank bedraagt. 

voegde krachten 
vonden worden. 

wel kunnen ge-

DE PLICHT VAN DE STAAT. 
Mr. Van der Eist besluit zijn in

terpellatie met er op te wijzen dat 
de Staat een plicht te vervullen 
heeft t.o.v. de achterstand van het 
hoger onderwijs in Vlaanderen. De 
plicht maatregelen te nemen om 
aan deze toestand te verhelpen. Er 
mag daarbij niet langer geaarzeld 
en getreuzeld worden. Er mag geen 
tijd meer verloren gaan. Een van 
de eerste maatregelen die kan en 
moet genomen worden is de oprich
ting van een universiteit te Antwer
pen. Dit wil niet zeggen dat er geen 
andere initiatieven dienen genomen 
en^nog andere instellingen voor ho
ger onderwijs vooral dan op tech
nisch gebied, opgericht. Maar in de 
gegeven omstandigheden is de eis 
tot oprichting van een universiteit 
te Antwerpen gesteld en is het maar 
logisch dat de minister klaar en dui
delijk zijn standpunt zou bekend 
maken. 

HET ANTWOORD 
VAN DE MINISTER 

Zoals te vrezen was het antwoord 
van de minister niet klaar en dui
delijk. Het was integendeel vaag : 
de minister sprak over een Commis
sie die het probleem zou bestuderen; 
hij was akkoord dat er iets zou moe
ten gedaan worden, doch geen tra
ditionele universiteit: misschien een 
soort technische hogeschool. Kort
om : er is geen oplossing, geen be
slissing te verwachten de eerstvol
gende tijd. Het is spijtig dat onze 
gekozene niet krachtdadiger ge
steund werd door hen die zich te 
Antwerpen graag laten doorgaan 
als de grote verdedigers van de 
Vlaamse Universiteit Antwerpen. Al
dus is het onbegrijpelijk dat de 
heer Lode Craeybeckx, voorzitter 
van het Komitee voor uitbreiding 
van het hoger onderwijs in Vlaan
deren, zich de moeite niet gegeven 
heeft in de Kamer zijn mond open 
te doen bij deze gelegenheid. 

ZO LEEFT VLAANDEREN 

Nog elf boten varen uit 

Laatste Garnaalvissers 
zwoegen op de Schelde 
Maar hebben geen recht op vervroegd pensioen 

Er zijn nog garnaalvissers op de Schelde, alhoewel hun aan
tal sinds de jongste oorlog erg geslonken Is. Degenen die volge
houden hebben geven, voorlopig althans, de moed niet op en zet
ten met taaie verbetenheid hun oud beroep verder. 

Indien de regering de nodige steun zou verlenen (maar het 
tegendeel Is helaas waar) dan zou in hun ellendige toestand snel 
een kentering komen. 

MEESTAL FAIVULIES 
Te Doel, het kleine dorpje aan 

de Schelde in Oost-Vlaanderen, 
zijn er nog vijf garnaalboten, in 
Prosperhaven (helemaal tegen de 
Nederlandse grens) twee, te Beren-
drecht vier en te Llllo een. Deze 
elf boten behoren meestal toe aan 
families die al eeuwen lang van 
vader op zoon het beroep overgeno
men hebben. Een beste voorbeeld 
daarvan zijn de gebroeders Schroy-
ens uit Berendrecht, die na de oor
log een houten snelboot van de 
Amerikaanse Navy kochten, snel-
boot die omgebouwd werd tot een 
modern uitgeruste vissersboot. Hier
mee zetten zij het bedrijf van hun 
vader — die nog met « Hengsten > 
d.i. platbodemse zeilvisboten geva
ren had — voort. 

De z.g. « hengsten » waren eigen
lijk bestemd voor het vervoer van 
zoden en turf uit de schorren. Zij 
waren zeer geschikt om onder zeil 
te Varen maar onbruikbaar met 
een motor. De gebroeders Schroyens 
nu bewezen dat de garnaalvangst 
nog lonend kan zijn maar er moet 
voor gezwoegd worden. Enkele ja
ren geleden kochten zij nog twee 
boten bij die bemand werden met 

DIT OP VISVANGST 
Op Nederlands grondgebied in de 

Wester-Schelde, wordt het net uit
geworpen. Met automatische wiezen 
worden de staalkabels gevierd, het 
net zinkt naar de bodem en sleept 
zowat veertig meter achter de boot 
aan. Het blijft geopend dank zij de 
deuren aan weerzij den, die als roe
ren dienst doen. Het net heeft de 
vorm van een trechter, die achter
aan op een fuik eindigt. Als men 
nu inhaalt en het net in de mast 
getrokken is, heeft men de touw 
maar los te maken en de vangst 
valt op het dek. Het is verbazend 
te zien wat er allemaal boven ge
sleurd wordt : garnalen, spiering, 
bot, tong, paling en zelfs turfblok-
ken, stenen en ijzeren voorwerpen. 
GARNALEN WORDEN UITGE-
LEURD 

De gevangen garnalen worden 
gewassen en in een ketelkachel ge
worpen. Na vijf minuten koken 
krijgen zij een rode kleur. Ze wor
den in zeven geworpen om uit te 
lekken en komen vervolgens in 
zakken terecht die bestemd zijn 
voor de verkopers die aan wal staan 
te wachten en dagelij lis met verse 
garnalen van dorp tot dorp trekken 
om de vangst aan de man te bren

gen, ledere boot heeft zoal zijn ei
gen klanten die geregeld de vangst 
komen afnemen. Dit in tegenstelling 
met veel garnaalvissers aan de 
kust die hun vangst per opbod ver
kopen en die hun waar dikwijls 
niet kwijt geraken of ze tegen zeer 
lage prijs van de hand moeten 
doen. 

Door de Scheldevissers wordt ook 
ongezouten garnaal gekookt die 
naar de « Pellers » gaat, om van 
het omhulsel ontdaan te worden. 
WANNEER HELPT REGERING ? 

Ondanks het taai volhouden van 
de nog restende vissers, zal er toch 
een tijd komen dat voor hen geen 
plaatsvervangers meer beschikbaar 
zijn. Oorzaak : het ruwe en gevaar
volle leven, de hoge aankoop- en 
onderhoudskosten van het mate
riaal, de povere opbrengst, sinds de 
regering toeliet dat vreemde gar
naal tegen goedkope prijzen het 
land binnen mag. De Scheldevissers 
hebben daar misschien niet zoveel 
hinder van, bij de verkoop van ge
zouten garnaal, maar hun afzet bij 
de verkopers van gepelde garnaal 
is erg geslonken. Deze gaat naar de 
steden, in tegenstelling met de 
zoute die in de Polderdorpen en in 
de Voorkempen uitgeleurd wordt. 
De Nederlandse vissers hebben het 
tegenover de onze heel wat beter : 
ze betalen 30 % minder voor hun 
brandstof en hun benodigheden en 
genieten de steun van de overheid, 
terwijl ze ook een veel groter afzet
gebied hebben daar hun vangst veel
al naar het buitenland wordt ge
voerd. Er is een tijd geweest dat te 
Oostende, door het aanbieden van 
Hollandse garnaal, onze vissers hun 
vangst tegen de spotprijs van een 
frank per kilo moesten verkopen. 

Wij staan voor de vissers een be
tere pensioenregeling voor, o.i. moe
ten dergelijke mensen een ver
vroegd pensioen hebben. Zij werken 
even hard als een mijnwerker, die 
dat voordeel wel geniet. Dan ZOH' 
den de vissers niet alleen een be
tere toekomst hebben maar nieuwe 
krachten zouden aangelokt worden 
tot han bedrijf. 


