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TEGEN TALENTELLINO EN TAALKOMPROMIS. 
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STRIJOVERGADERING OP 3 JUi | 
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ZAAL MAJESTIC, CARNOTSTR. 90, ANTWERPEN 
BEGIN : 10 CUR 30 : ZEER STIPT. EINDE 12 UUR 15. 
VOORZITTER : DR. RIK BALLET, oud-volksvertegenwoordiser. 

SPREKERS : i\IR. FRANS VAN DER ELST, volksvertegenwoordiger. 
REIMOND MATÏHEYSSENS. 
WIM JORISSEN. 

EN EEN GROTE VERRASSING 
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I Hoe lang nog | 
I nutteloze 
I Inierpellalies 1 \ 
= JJc iirccih' Maanise n-atioitdle 1 
g I.anddaff te Eizeringen - Si. 1 
5 hiriiitens Lennjk, iras met hij = 
= (Ie •'i.Oüf) aanirezigen ecu groot 1 
5 lÊicevaUcr. Hij stond in hef te- = 
= l;en van de federatieve lieriii- p 
S richting ean de Belgische Staat. = 
1 Uet is deze gedachte, die boren E 
= olle.1, moet verspreid irordev. = 
1 De inrichting op jedenttiere i 
= grondslag ran de onufhanhe- = 
= Jijle Kongo, moet ooi- voor de ^ 
= Vlamingen zijn hetehénis lieb- i 
= hen. 1 

% Wat loor dt :es Kongolese E 
Ë voll-eren, ran meet af irordt 1 
^ aanvaard, moet voor de twee i 
1 volkeren in de Belgische Stoof § 
= in veel grotere mate nood^alc- E 
1 lijli zijn. = 
= Zovele argumenten pleiten = 
H daarvoor en el ie dag biedt het = 
s politiële leven er ons nieiitre. E 
1 Het Belgisch Centraal gezag 1 
= f,« althans roor Vlaanderen E 
= sinds 130 jaar noodlottig, en E 
E de Vlaamse parlementairen zijn = 
1 niet bij machte dat veel fe ver- 1 
1 helpen. E 

f Bij de begrotingen van Bui- = 
I /(iilondse Zaken en Landsrer- | 
1 dediging is dat ireer r r«. ' flo- | 
i grant beuezen. | 
I Senator Deboodt, inter pel- | 
I leerde de Minister orer de voort- = 
f durende en blijvende van ver- | 
I houding hij de hogere posten | 
1 in het leger. Hoe dikwijls werd | 
I dit liedje reeds gezongen, met | 
i als refrein « met die toestand | 
I moet het eens en voorgoed ge- | 
1 daan zijn, wij staan niet lan- | 
1 (fcr aan de klaagmuur maar | 
I 'aan de ElSmuur ». Zo sprak | 
i hij, en irij geloven dat hij dat | 
i meent. Maar irij vrezen dat hij | 
i roor de IJS-muur zal blijven | 
1 ft^an en bevriezen. 1 
i De benoemingen worden uu- | 
1 viers voorgc-teld, door het ho- | 
I mitee van de generaals aller | 
1 wapens, in geheime zitting, en | 
1 in dat Komitec zitten geen | 
1 Vlaamse hogere officieren 1 
i De hogere legerleiding bc- | 
i staat vit l.t62 Franstalige, te- | 
i gen 162 Vlaamsfalige officie- = 
Ë ren. E 
E Bij de hmistc vergadering E 
1 van dat komitec. veertien da- E 
E gen voor de grote rede van De- = 
= boodt, ircrden opnieuw 97 = 
E franstaligc kolonels tegen S E 
E Vlaamsfalige. voor benoeming E 
E voorgesteld. E 

= Het is duidelijk, dat de ho- E 
E gcre legerleiding geen Vhunin- E 
E gen duldt ill haar rangen. En E 
E hef soiivercine volk, dat voor E 
E 60 % Vlaams is, kan daar E 
E niets aan veranderen. E 
E 247 miljoen per jaar worden E 
E aan die franstaligc hogere offi- = 
E eieren betaald, .32 miljoen aan = 
E de ^ lamingen. E 
E Het Vlaamse Volk, heeft E 
E geen waardige krachten, geen E 
E verstandige menseyi genoeg om E 
E hoge posten te bezetten. E 
= Minister Wigng heelt dot E 
= 710^ eens uitdrukkelijk in de E 
= Senaat, in het gezicht geslin- E 
E gerd ran Senator De Winter, E 
E die roor de zoveelste maal de E 
E ongehoorde iranrerJiouding aan- E 
E kloeg in het hoger diplomaten E 

1 • ( L e e s d o o r b l z . 2 ) | 
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IJdele bedreigingen van Theo Lefèvre 

Taktische C.V.P. terugtocht 
De Rerum Novarum-rede van de 

nationale voorzitter van de C.V.P., 
staatsminister Theo Lefèvre, te 
Leuven heeft heel wat stof doen op
waaien en gaf zelfs aanleiding tot 
een verklaring van de eerste minis
ter in de Kamer. Het is de moeite 
waard bij dit incident even stil te 
staan, want het is betekenisvol. Wat 
te denken van de houding van de 
C.V.P.-voorzitter die de eerste mi
nister en de regering verloochent 
om een programma af te kondigen 
dat zeer ver afwijkt van het pro
gramma van de regering waaraan 
de C.V.P. deelneemt en die ze door 
dik en dun steunt in het parlement? 
Het is verbijsterend op welke onbe
schaamde wijze sommige mensen 
hun verantwoordelijkheid afschud
den en ontlopen. 

Niet zonder leedvermaak denken 
we terug aan de barnum-publici-
teits-kampagne door de C.V.P. ge
voerd bij de jongste verkiezingen 
rond de persoon van de eerste mi
nister, prof. Eyskens, de man van 
het fameuze sleutelplan ! En aan 
hun slogan : « Is dat regeren ? » ! 

Is het niet om misselijk te wor
den wanneer we thans in een 
C.V.P.-krant die steeds tot de vu
rigste verdedigers van prof. Eyskens 
behoord heeft en van zijn regering, 
lezen dat de regering Eyskens geken
merkt wordt door een immobilisme 
dat geen uitkomst biedt d s dat re
geren ?); dat de ontgoocheling niet 
gering is; dat de voorzitter van de 
C.V.P. wil vermijden dat de C.V.P. 
zou mee paarten in het discrediet 
dat op de regering dreigt te wegen ! 

Zover staan we dus dat zelfs van 
onverdachte C.V.P.-zijde open'ijk 
toegegeven wordt dat de regering 
Eyskens een mislukking is, een ont
goocheling. 

Onaanvaardbaar en zelfs laf is de 
houding van de C.V.P. en haar voor
zitter, die hun goedkeuring gehecht 
hebben aan het regeringsprogram
ma, die onophoudend hun vertrou
wen geschonken hebben sian deze 
regering, doch thans hun handen 
wassen in onschuld en hun verant
woordelijkheid trachten te ont
vluchten. 

Het lijdt geen twijfel dat de heer 
Eyskens en zijn C.V.P.-ministers 
van bij de vorming van de regering 
onaanvaardbaar zwak geweest zijn 
tegenover de liberalen. 

Maar de heer Lefèvre is bij al'e 
besprekingen en onderhandelingen 
rechtstreeks betrokken geweest en 
heeft het allemaal goedgekeurd ! 

Het is een zielig schouwspel deze 
strategische terugtocht van de 
C.V.P. « om niet mee te paarten in 
het discrediet dat de regering be
dreigt •» ! Wij hebben nochtans de 
grootste regering die het land ooit 
gekend heeft : ten minste wat het 
aantal :i nisters betreft, immers 
niet minder dan 21 ! Dat er van de
ze 21 ministers hoop en al 4 zijn die 
men als Vlamingen kan beschou
wen, die zich in hun huiskring als 
Vlamingen gedragen, behoort ook 
tot de grote overwinningen van de 
C.V.P. « schild en zwaard van 
Vlaanderen ». 

Toch geloven we niet dat het be
staan van de regering ernstig be
dreigd is. Immers de heilige schrik 
voor het verkiezingen bezielt zowel 
de C.V.P.-ers als de liberalen op dit 
ogenblik. Beide partijen liggen on-
getwijfeM op de loer om een ge
schikte gelegenheid te vinden om er 
eerst uit te trekken ten einde een 
voorsprong te hebben en de schone 
rol te spelen. Er is van deze rege
ring niet veel meer te verwachten: 
de financiële moeilijkheden worden 

steeds groter, de staatsschuld stijgt 
onrustwekkend, de belastingen moe
ten verhoogd worden, kortom een 
knoeiboel. 

Ondertussen werden ook in 
Vlaanderen vele verwachtingen, 
vele begoochelingen ontnuchterd. 

Na vier jaar oppositie kon de 
C.V.P. gemakkelijk beloven en mis
leiden Nu men diezelfde C.V.P., 

met een volstrekte meerderheid in 
de senaat dan nog. weer eens aan 
het bewind gezien heeft zal de 
meest argeloze optimist uiteindelijk 
moeten toegeven dat van derge
lijke partij niets te verwachten is. 

Er is behoefte aan een nieuwe 
partij in Vlaanderen : sociaal-voor
uitstrevend, niet anti-godsdienstig, 
maar ook niet klerikaal, en in 

Vlaams opzicht betrouwbaar. Deze 
partij is de Volksunie. Het jonge 
Vlaanderen moet naar voren t re
den, nieuwe mensen, nieuwe krach
ten. In de oude partijen wacht hen 
sleélits de bitterste ontgoocheling, 
In de Volksunie kunnen zij het beste 
van zich zelf geven : onze rangen 
staan voor hen open. 

Mr. F. Van der Eist. 

Tijdverdrijf of Ernst 
Deze week hebben we een brave 

flamingant ontmoet. Wij hebben al
tijd last om met deze kwezels van de 
Vlaamse Beweging een gesprek aan 
te knopen. Maar we hebben het dan 
toch gedaan in acht genomen dat 
die argeloze man veel uren per week 
Vlaanderen meent te dienen met 
futloos geknoei. 

Die brave vent nu was een beetje 
opgeschrokken door de incidenten 
te St Pieters-Leeuvv op de meeting 
van de franstaligc grondrovers. 

Wij hebben onze jgegurekspartner 

een ogenblik stomverbaasd aange
keken en dan toen gevraagd of hij 
in de jongste schooloorlog meege
speeld had. Ja dat had hij. Zelfs 
had hij geen graten gevonden in de 
voetzoekers, de stinkbommen, de 
verbrande poppen, het gehuil en het 
getier die toen schering en inslag 
waren. « Wel » hebben wij dan ge
zegd. Nu was het de beurt aan onze 
brave flamingant om ons verbaasd 
te bekijken. Hij had het nog niet 

goed begrepen. 
En dat is dan zo indroevig bij die 

ONZE BELASTINGEN GAAN 
NAAR DE SOCIETE GENERALE 

Iedereen weet dat het aankopen van straaljagers voor het 
leger een geweldige bom duiten zal kosten. Als men nagaat dat 
deze straaljagers nog voor hun indienstneming hopeloos verou
derd zullen zijn dan begrijpt men welke stommiteit hier weer 
gebeurd is. Ten eerste heeft ons leger bij een oorlog niets, maar 
dan ook niets in de pap te brokken en ten tweede had men met 
ons geld andere dingen kunnen verwezenlijken. Toppunt is ech
ter dat men de bestellingen voor onderdelen van deze straal
jagers (die gedeeltelijk in Belgiè zullen vervaardigd worden) 
bij de Fabrique Nationale gedaan heeft. Van de 420.000 aande
len van de F. N. zijn er 50 % in handen van de Union Financière 
et Industrielle Liégeoise, waarvan 50 % der aandelen in handen 
zijn van de Société Générale en 10 % in handen van de Bank 
Nagelmaeckers Fils en Co te Luik. De beheerders van de 
F.N.A.G. zijn voor merendeel beheerders van de Société Géné
rale, dat wil zeggen vier op acht (M.M. Gillet, Neef de Saincal, 
Dubois Ptlérin, Dubuisson en Nagelmaeckers van de Financiëls 
groep Nagelmaeckers en Co). 

De U.F.I.L. betaalde voor het dienstjaar 1958 voor 14 mil
joen frank dividenden uit, waarvan das meer dan 7 miljoen 
naar de S.G. gingen. 

De C.V.P.-Liberale regering laat dus op kosten van de be
groting van landsverdediging nieuwe werkgelegenheid schep
pen in het Luikse waar geen werkloosheid is. Zij doet dat met 
onze belastingen (want de straaljagers worden betaald met on
ze duiten) en zij geeft op deze wijze nieuwe miljoenen ten ge
schenke aan de Vlaamsvijandige Société Générale. 

Eerst moet de F.N.-fabriek gedeeltelijk omgebouwd worden 
op kosten van het ministerie van Ekonomische zaken (dus ook 
al met onze centen) om de aflevering van de straaljagers mo
gelijk te maken binnen... drie of vijf jaar. Die moeten dan die
nen om de Vlaamse dienstplichtigen (67 <^c van de legersterkte) 
te laten verongelukken. 

De winst van de fabrikatie, die bijgevolg normaal naar de 
schatkist zou moeten gaan, gaat in de praktijk dienen om de 
macht van de Société Générale te versterken. In ruil daarvoor 
zal de C.V.P. misschien een nieuwe kiekenslachterij zoeken op 
te richten in Achter-Olen of Zoetenaaie. 

flaminganten. Hun Vlaamsgezond-
heid is een bijkomend tijdverdrijf. 
Niet iets waarvoor men zich volle
dig kan inzetten. Het spelletje mag 
geen ernst worden want dan schrik
ken ze op. 

De Belgische demokratie heeft 
haar eigen kenmerken. Ze is meer 
een oligarchie van Hof, grootkapi
taal. Kerk, Loge en van enkele par
tijbonzen, die de verdere dienstbaar
heid en uitbuiting van het Vlaamse 
kolonie ten voordele van de frans
taligc Brusselaars zeker stellen, dan 
een waarachtige demokratie. 

Het is deze oligarchie die de C.V.P, 
konservatievcn, die thans de demo
kratie beginnen te bevechten, dan 
nog willen versterken. De Gaulle is 
zo een aantrekkelijk voorbeeld. 

Onze Belgische demokratie wordt 
echter ook daardoor getypeerd dat 
in elk scherp konflikt uiteindelijk 
de straat de beslissing afdwingt. 

De socialisten hebben geen ogen
blik geaarzeld om deze Belgische 
traditie in ere te houden tijdens de 
koningskwestie. De lucht hing vol 
met kleinere en grotere incidenten. 

De C.V.P. heeft geen ogenblik ge
aarzeld om diezelfde Belgische over
levering trouw te zijn tijdens de 
beroering rond het schoolvraagstuk. 
Er gebeurde toen toch nogal wat er
gere dingen als het onschuldig ka
baal te St. Pieters-Leeuw. 

Alle Vlaamse veroveringen in het 
verleden zowel de platonische ge-
lij kheidswet als de heel wat meer 
renderende vernederlandsing van 
het middelbaar en hoger onderwijs 
zijn er niet gekomen zonder zeer 
veel kabaal. 

Het kan bedroevend zijn in een • 
vervalste demokratie te leven, waar 
de oligarchische machten het ver
langen van de Vlaamse meerderheid 
traditioneel onderdrukken. Dit mag 
ons echter in geen geval beletten 
onze strijd aan te passen en die 
metodes te gebruiken, waarvoor die 
oligarchie uit schrik voor erger 
wijkt. 

Daarom dat het ons verheugd 
heeft dat de radikalc flaminganten 
samen met de Vlaams-nationalisten 
eens hun tanden getoond hebben. 

Willen wij zelfs niet vechten dan 
zullen wij zeker ten onder gaan. 

Laat ons dan liever gaan slapen 
dan over de Vlaamse Beweging te 
praten. 

Wim Jorissen. 

AKIWERPEN 3 lUll 10 UUR 30 : ONZE GROTE STRIJDVERGADERING 

14 UUR 30 : VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
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SCHOOL EN POLITIEK 
De interpellatie van de ondervoorzitter 

van de B.S.P., de heer Van Eynde, over 
het Rerum Novarumincident wa» weer 
leerrijlt. 

Vooreerst probeerde de C'.V.P. de Re
rum Novarumstoeten als onpolitiek te be
stempelen. En dat terwijl ï h e o Lefevre 
te Leuven op zo een betoging zijn beruch
te rede uitsprak, waarbij hij praktisch de 
socialisten uitnodigde in de regering te ko
men ! De C.V.P. is zo gewoon te huichelen 
dat het er erg moet aan toegaan eer ze 
Inziet dat zelfs de grootste dwazerik het 
niet slikt. 

Anderzijds kan er niet genoeg op ge
hamerd worden dat het moet uit zijn in 
de Katolieke scholen met aan partijpoli
tiek te doen. Bij vorige verkiezingen liep 
het de spuigaten uit. Thans wordt een 
leerling weggestuurd uit school omdat hij 
niet mee opstapte in een Rerum Novarum-
stoet ! Als )nen werkelijk de kmderen \ an 
niet C.V.P.-ei-s in de katolieke Acholen wil 
kwijt geraken, kan men inderdaad niet 
beter te werk gaan. 

Ondertussen heeft de C.V.P. het school-
bestand ondertekend waarbij partijpoli
tieke propaganda in alle scholen — ook 
de Katolieke — verboden wordt! 

AARDE AAN DE DIJK ? 
Omdat de vorige linkse regering kritiek 

kre«s in de 'Jocialistische sindikale we
reld nam partijgenoot Renard de leidinf 
van de oppositie In eigen partij op zich. 

De bedoeling was onder meer bij de 
verkiezingen niet te veel klappen te krij
gen. Het werd een mislukking. 

Een ezel stoot zich geen twee maal aan 
dezelfde steen. 

Toch wil Theo Lefèvre iets geleerd heb
hen van Renard. 

Ook Eyskcns gaat ten onder met /iju 
redering. 2oaIs Renard probeerde het -o-
cialisme destijds van een verkiezings-
nederlitag te redden, zo wil thans ook 
Theo Lefèvre dit. Hij weet dat de stroom 
Tan de^ mjst<j\re<lcnheid legen de hui()>g9 
regering onrfcr leiding \ a n de C V P , ge-
Vaarlijk aanzwelt. Ook hij doet kramp
achtige pogingen om het schipbreuk lij
den \ an zijn sleutelparlij tegen te gaa i . 

Wij vrezen echter sterk thans dat de 
C.V.P. volgende maal haar jarenlang be
drog zal betalen. 

Hopen we in het belang van Vlaande
ren dat de kiezers dan de Volksunie zul
len ontdekken. 

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIillllllllllllllllllllll^ 

I NUTTELOZE 1 
I INTERPELLATIE | 
= Vol v i ) l g \ III 111/ 1 = 

S lotj)!. Jaren ijeh-di n litcft S 
1 Dehraide een zelfde mterpella- § 
S tie f/ehonden en tussen, de tuee = 
S OOI logen, fjeheurde d/)t telken- £ 
S jare hij de hciprelinjj der he- H 
= groting. S 

g Om deze gestemd ie hnjgen, § 
= beloofden al de viinisten, in i 
5 de loop van het jaar rerhete- 1 
1 ringen aan te hrengev. XOOIT = 
= rcrheteidr ri lel^ iii dr hooq^lc Ë 

1 *"/'• 
= Hel ixKiiiUigi' \ Idiimigi'ii. 
= in de rier hoogste hateqorieen 
= tan diplomaten is unds :]0 jaai 
= nagenoeg onrer/inderd geblr-

= Onder drtih <jr:et, beloofde 
= Wigny, in de loop van volgend 
= jaar ooi aan de top naar het 
H evenwicht te streven. Op deze 
= belofte '"'stemden de Vlaamse 
= senatoren de begroting. Zij 
= weten erenqoeJ als wij, dat er 
= NIETS ran zal in huis loineii. 
= Het Belgisch Unitair Regi-
a me zal niet veranderen. De 
5 onachten ran de top in alle scr-
£ toren verhinderen ziill's syste-
= matiirh. Hun zelfhehoiidun-
5 stincf en. eigenbelang spree/tt 
= hier luider dan de rechtvaar-
£ dl ge eis van een rcriraarloosd 
£ en onmondig gehouden volle. 
£ .De Vlaamse gekozenen ran 
£ het louvereine volk bezitten de 
= kracht en de moed niet, om die 
= hinderpaal op te ruimen. Ooh 
1 hun eigen belanq diltcerf Ine 
B de voorzichtigheid 
£ Nochtans iceten zij en zeg-
1 gen zij in persoonlijke gesprek-
= ken en zelfs op kleinere bijeen-
= komsten, dat geen oplo^nng 
= voor al deze rraagüukhen mo-
£ gelijk is zonder eigen Vlaamse 
£ regering tn een vrij fedeiaal 
= Vlaanderen. 

1 Oud Minister run den Daele, 
= deed het zelfi op het fameuze 
£ Coinprnnti^ Coiujwi ie Chaile-
= roi. 

= ]\iiaioni liiin blijicii, ia di n 
= tieure, nutteloos interpelleren 
1 Dat zij moedig hun volk vooi-
£ liihten, en voorgaan, op min-
£ der dan twee jaar zal dat zelfde 
= volk de en stellen der zwarten 
I in Kongo : ZELFBESTUUR .' 
£ Dr. Leo Wouters. 

HET EUROPA-KOLLEGE 

EN ONZE TAAL 

Te Brugge, in Vlaanderen, heelt 
het Europa-kollege een plechtig
heid ingericht waarop onze taal, 
het Nederlands, volledig genegeerd 
werd. Nochtans is de relctor van het 
Europa-kollege Prof. Brugmans, 
Noord-Nederlander, in zijn jeugd
jaren zelfs overtuigd Dietser. Noch
tans geniet dit Europa-kollege de 
gastvrijheid van de stad Brugge, 
aie gebouwen ter beschikking stel
de. Op deze plechtige zitting was 
het stadsmagistraat dan ook aan
wezig. Zou het niet een blijk van 
elementaire beleefdheid geweest 
zijn vanwege de rektor zich ten 
minste in het Nederlands tot de 
burgemeester en .schepenen der 
stad Brugge te richten Waar-
.schijnlijk achtte hij dit misplaatst 
in een zo selekt en Europees gezel
schap van snobs en m'a-tu-vus. Als 
voorafspiegeling van het Europa 
van morgen is dit wel een afschrik
wekkend voorbeeld. Wanneer een 
prof. Brugmans zo optreedt tegen
over ons volk en onze taal (ook zijn 
taal !), wat hebben wij dan te ver
wachten van volksvreemden ! Er 
moet krachtig gereageerd: worden 
vooraleer het te laat is : incidenten 
zoals dit bewijzen dat het hoog tijd 
is. 

TESTGEBIED HAGELAND 

De industrialisatie van het Hage-
land gaat met reuzenschreden voor
uit onder de deskundige leiding van 
Gaston Sleutelmans. 

Van Acker vertelde in de Kamer 
dat deze industrialisatie zich tot nu 
toe beperkt tot de oprichting door 
de Boerenbond met kredieten van 
de Staat van een mechanische kip-
penplukkenj waaun aan twee per
sonen werk verschaft werd, en de 
opening van een dans- en vermaak-
gelegenheid eveneens met staats-
krediet. 

Indien de Hagelanders geen werk 
hebben dan kunnen ze ten minste 
gaan dansen ' 

I DIKKE VRIENDEN 

1 Toen de beruchte Ganshof van der 
I Meersch, uit Kongo overgekomen, 
1 het parlement binnenkwam schoten 
i Van Cauwelaert, De Schrijver en 
i Moyersoen op hem af om hem uit-
I bundig te begroeten. 

i Dit ter herinnering aan de meer-
i derheid van de incivieken, die maar 
1 steeds hun stem blijven geven aan 
£ degenen die hen in '44 In de bak 
= staken. Met Alva Ganshof naar de 
1 oplossing van de repressie! 

' ^ . ^ • ^ • ^ • • ^ . • ^ • • ^ . ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ • ^ ' 
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KAMPEERDERS 

Alles wa t U nodig hebt , v indt U te 

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

Te ANTWERPEN : 
AMERIKAANSE STOCK, Hopla nd, 

51. 

£ Het huis me t de grootste keus en 

i de laags te pri jzen. 

1 Onze leus : U dienen 
£ Kor t ing : Grote gezinnen e n 
= groepen. 

£ 
I PRETTIG VERLOF ! 

1 Voor uw verlof a a n Zee 
£ bespreek nu reeds uw a p p a r t e m e n t 
1 of villa. 

i Wend U tot he t verkoop- en 
£ \ e r h u u r k a n t o o r 

I « VIKING » 

£ Leo Hoes - Koninkli jke baan 210 B 
i SJnt-Idesbald-Koksi jde. 

I Tel. 058 216.15 

1 Verkoop - Verhur ing - Bouw 

GRAAN WORDT 
ONDEROEPLOEGD 

We zouden ons bij de Amerika
nen achten maar dat is niet waar. 
In de Antwerpse Polder, tussen Oor

deren en Lillo wordt sinds enkele da
gen door bulldozers, grond op groei
end graan gestuwd. Ganse velden 
\erdwijnen onder de aarde. Tarwe, 
gerst, haver die binnen weinige we
ken in \olle rijpheid zou zijn wordt 
op deze wijze gewoonweg vernietigd. 
Het betreft hier velden die onteigend 
werden met het oog op de iiitbrei-
ring van de Antwerpse haven en het 
is normaal dat eenmaal met die wer
ken wordt aangevangen. Maar het is 
volkomen zinloos en hemeltergend 
dat zulks gebeurd zonder verwitti
ging vooraf. Indien men de landbou
wers van de Polder voor de lente 
had verwittigd dan zouden zij niet 
nodeloos meer dienen gezaaid te heb
ben, dan zouden zij niet nodeloos 
al de bewerkingen van hun grond 
moeten doen hebben en dan zou hun 
caaigraan en hun meststoffen thans 
niet verloren zijn. Had men hun acht 
dagen vooraf een seintje gegeven, 
dan zouden zij hun graan nog groen 
kunnen maaien hebben en inkuilen 
voor groenvoeder. Dat is niet ge
beurd. Van een domme, onkundige 
administratie kan men zoiets niet 
verwachten. Het tipeert ten \olle de 
geestesgesteldheid in België waar 
men alles \erwachten kan uitgeno
men redelijkheid, waar men niet 
alleen de boeren uitzuigt maar hen 
te pas en te onpas \ a n hun velden 

- en hun eigendommen berooft terwijl 
men dan te Lillo de kroon op het 
werk komt zetten door de oogsten 
te vernietigen. 

PRACHTKEREL WIGNY 

In ons laatste nummer heb

ben we geschreven dat we goed het 

artikel van Manu Ruys in De Stan

daard van 21 mei 11. zouden bewa

ren waarin hij, na zijn aanvallen 

op minist3r Wigny, zijn strategi

sche terugtocht dekte met de grote 

kopletters « Wigny zei ja. Binnen het 

Jaar taalevenwicht in de top-diplo-

matie ». 

Een paar dagen terug vonden we 

m De Standaard een echo dat Wi

gny weer een franstalige benoe

ming in de top-diplomatie gedaan 

had ' Het kommentaar in mineur 

was dat het zo niet kon blijven 

duren ! 

Is er iets potsietlijkers dan onze 

flamingantische C.V.P.-pers ? 

FRANS WERELDTAAL 

't Pallieterke bracht de statistiek 
van de vreemde talen aangeleerd 
door de Russen. 40% kiezen Duits, 
40 % Engels en de rest Chinees, 
Spaans, Pools, Roemeens ot een an
dere taal als tweede taal. Van « de > 
wereldtaal Frans geen .spoor meer. 

We vragen ons af waar het Frans 
nog wel aangeleerd wordt als twee
de taal? Buiten Vlaanderen natuur
lijk, de laatste Franse kolonie. 

Alleen in de romantische verbeel
ding van de franstaligen, is het 
Frans nog een wereldtaal, Engels, 
Spaans, Rus.sisch en Duits zijn het 
Frans ver voorbijgestreefd. Want 
zelfs te Parijs is de voertaal van in
ternationale samenkomsten het En
gels. ' 

ANTWERPEN-FRANS 

Tijdens de plechtigheid bij de te
waterlating van het tankschip 
< Caltex - Madrid » te Antwerpen 
werd hoofdzakelijk Frans gesproken. 
Ja, te Antwerpen, lezer! 

Hoe lang dat spelletje nog zal du-
renvzolang de Vlamingen niet stel
selmatig beginnen te onderbreken en 
te jouwen wanneer dit gebeurt. 

Onbeleefderiken zoals men dat 
noemt zet men best op hun plaats 
door hen te leren dat men nog on-
beschofter kan zijn. Slechts dan 
krijgen ze schrik en worden ze ver
standig. 

Wedden dat baron Guillaume ons 
gelijk geeff 

BETERSCHAP 

De atdeling West-Vlaanderen van 
het Rode Kruis koos een < Vlaams-
gezinde j voorzitter. De man had als 
opdracht een verzoek tot strikte 
tweetaligheid naar voor te brengen 
op een algemene bestuursvergade
ring te Brussel 

Hij was nt)g maar net binnen of 
een heerschap van het bestuur 
kwam aandragen met het verzoek 
van Prins Albert « de nationale een
dracht » niet te verbreken. Om zeker 
te spelen kwam een kwartiertje later 
een tweede boodschapper van de
zelfde Prins het verzoek nog eens 
herhalen. 

De brave kleurflamingant hield 
natuurlijk — onze lezer heeft het 
geraden' — zijn verzoek op zak. 

Leve het hof, nationaal bindteken' 

De Abonnementenslog 
Nog enkele propagandisten stuurden hun aantal aangewor

ven abonnees (met naamlijst) niet binnen. Mogen we erop aan
dringen dat ze dit dadelijk doen ? De prijzen zijn er nu een
maal, we hebben ze gekregen en ze zijn van goede hoedanigheid. 
Onze propagandisten bezorgen ons dus geen onkosten. Daarbij 
kunnen de sekretariaatswroeters onmogelijk alle pralines en 
koekjes zelf opeten. 

Wat de prijzen voor onze volgende kampanje betreft, die 
voor 14 dagen begonnen is die zullen nog heel wat schitterender 
zijn dan die van dit jaar. Een pracht van een wasmachine en 
dito horloge werden ons reeds beloofd. Wij zullen trachten de 
prijzen te verdubbelen, laat onze wervers dit doen met de nieu
we abonnees. 

LEEUWENVLAGGEN 
Autowimpelb en Fietswimpelb 

ZIJN VERKRIJGBAAR 
OP HET HOOFDSEKRETARIAAT 

Maur. Lemonnier laan, 82, BRUSSEL 
Prijsli jst wordt op aanvraag toe

gezonden (telefoon 11.82.16) 

VLAAMSE NATIONA' l iTEN 
DRAGEN HUN 

LEEUWENSPELD 

Te verkrijgen op h e t 
I lootdsekre tar iaa t : 
Maur. Lemonnier laan 
82, BRUSSEL 1. 

\ 
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AAN ONZE 
HALFJAARABONNEES 

Dit is he t laa t s te nummer d a t 
onze ha l f jaarabonnees , die nie t 
a a n de postbode zouden he r - l 
nieuwd hebben, toegezonden ' 
kri jgen. 

Willen zij ons blad verder on t 
vangen, dan s tor ten zij 50 F . 
op giro .5445.46 W. Jorissen 
Brussel. 

Bij voorbaat tl • nk. 

GROET UIT 
ZUID-AFRIKA 

Uit Zuid-Afrika hcrciklc iins volgeiido 
groet voor de Landdag : 

Johannesburg, 25 mei 1960. 
Posbus 8701. 
Geagte "Vlecstt r van der KM, gehelde 

Vlaamse Nasionallste, 
Nou ons verneem het \ an die landdag 

wat julle op 29 .Mei hou, kan ons nle an
ders nie as julle \ a n harte gelukwens met 
hierdie initiatief. Wees daarvan verse*er 
dat grool skares in hierdip land nou aan 
juUc dink en met juUc een; oei in lulle 
strewe na julle mooi doel. 

Dit was 'u besonder genoee en \oorreg 
vir die verleenwoordigcrs \ an die Alge
meen Nederlands - Suid - '\frikaans -
Vlaamse Vereniging in Afrika en van die 
Kruger-Vcrbond van Afrikaiu-is, Vlaminge 
en Hollanders (e getuig vir die werk \An 
Dietse solidariteit wat lullr in Vlaandere 
onderneem en waarbv julle Suid-Afnka 
me vergeet het nie. Die vermelding van 
die Vlaamse Volksunie en sy ko<>ranl 
VOLKSl 'MI, het 'n dawerende applous 
uitgelok. Dat huUc nie deelgeneem het AAW 
die zwartsmeerderypolitiek teen hierdie 
land, nee, in teendeel die feile in 'n viare 
lig gestel het, vervul die Vlaminge en Afri
kaners hier met 'n diep vreugde. 

Baie Bantoe-gebiedc geniet hier al v.»n 
die selfbestuur en ons kan me verstaan 
nie waarom die blank en hoogbeskaafde 
Vlaandere, bakermat van ons gemeen-
shaplike Dietse kuituur, die nie mag ont
vang nie. Dat die Kongo eeider selfbestuur 
gaan kry as julle voel ons aan as 'n diep 
vernedering vir lulle gewettigde aspira-
sies 

Daarom ook Iaat u ons by hierdie ge-
leentheid weet : alle Vlaminge uit Kongo 
is welkom in Suid-Afrika en ons voeg hier 
aan toe : Suid-.Afrika sal die vesting van 
die lilanke en Dietse beskawing in Atrika 
l>ly. Soos dit in ons volkslied gesing word 
is ons die KNKGTE VAN DIE ALLER-
HOOGSTi:, MAAR ST^AN O.NS TKEN-
OOR D i r HELE WERELD VRY 

Miljoene blaukes en bantoes is gelukkig 
111 ons groot en skoon land, die agltasie 
van 'n klein groepie en die sagenoemde 
wereldopinie kan hierdie waarheid nie van 
die pad stoot nie. 

Ons hoop dat ook julle binnekort baie 
gelukkig mag wees in 'n vry Vlaandere. 
Ook daarvoor lewc ons en bid ons. 

Dink in die moeilikste ure van julle bit
ter strjd dat so baie harte hier warm vir 
julle klop. Ons Is nie net stamgenote nle, 
ons is bondgenote, sowel in Europa, as in 
Afrika. 

Ons gedagtes is nie 'n oomblik, van julle, 
Vlaamse nasionaliste weg nie. l ' i t hierdie 
ver land roep ons julle ti>e : 

Sterkte en Hou Koers '. 
Namens die Algemeen Nedcrland.s-Siuid-

Afrikaans Vlaamse Vereniging in Afrikj 
Namens die Kruger-Verbond Suid-Afrika. 

in opdrag : 
Fred F. 'Jeurlmtk», 
Voorsitter-Raadslid 

TJEEF K A L O O T : SCHILD EN ZWAARD VAN VLAANDEREN 
/MA& IK MM -

„fvooKSrctXex; 
MOÊT, 200 i< Op Df Wl^^lWOeS 
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Het nieuws uit onze (weldra voormalige) kolonie staat in 
schrille tegenstelling tot het luchthartig optimisme dat nog 
steeds de verklaringen van de heren Eyskens en De Schrijver 
kenmerkt. 

Loemoemba deed vorige week een bliksemreis langs alle 
partij-hoofdkwartieren om er bondgenoten te ronselen voor een 
parlementaire meerderheid. Van zijn gematigdheid, die hij op de 
eerste Rondetafel-konferentie zo handig uitspeelde tegen Kasa-
Voeboe, is geen spoor meer gebleven; wel integendeel werpt hij 
zich thans op tot de kampioen van het anti-blank ressentiment. 
Nadat hij enkele dagen geleden een stormachtig onderhoud had 
met Ganshof Van der Meersch, werd hij deze week door de mi
nister belast met een informatie-opdracht met het oog op de 
vorming van een regering. 

Inmiddels is men in het kamp van zijn tegenstrevers niet 
bij de pakken blijven zitten. De Abako heeft niet gewacht tot 
30 juni om de fundamentele wet te beschouwen als een vodje 
papier : tijdens de voorbije naweek werd te Leopoldstad een 
Bakongoregering onder leiding van Diomi gevormd. Algemeen 
is men van oordeel dat dit een eerste stap betekent naar de 
uiteindelijke afscheiding van Kongo. In het begin van deze 
week richtte ook Kalonji zijn eigen regering in Kasaï op terwijl 
het Katangees separatisme onder Rhodesiaanse invloed steeds 
verder om zich heen grijpt. De enige band die al deze midden-
puntvliedende krachten momenteel nog bijeenhoudt is het ver
langen, Loemoemba de pas af te snijden. 

Deze ontwikkeling ligt in de natuur der dingen. De gren
zen, die het kolonialisme door Afrika heeft getrokken, waren 
louter kunstmatig en hielden meer rekening m.et de Europese 
machtsverhoudingen dan met de etnische werkelijkheid ter 
plaatse. Alleen het bekrompen unitarisme van Belgische ma
kelij heeft zich een ogenblik kunnen voorstellen, dat bin
nen dergelijke grenzen een ondeelbare Kongostaat leefbaar zou 
zijn. Intussen kon dank zij dit aftandse unitarisme, Loemoemba 
zijn huidige machtspositie innemen. Sinds jaar en dag heeft 
men niets onverlet gelaten om de positie van Kasa-Voeboe ui^ 
te hollen. Deze federalist gold voor onze politiekers als de baar
lijke duivel in persoon. Het doet dan ook gek aan. thans die
zelfde politiekers (ietwat laattijdig) te horen verklaren, dat er 
met de « gematigde > Kasa-Voeboe nog land te bezeilen valt. 

Inmiddels legt de Sabena extra-diensten in om de vloed 
van terugkerende kolonialen te kunnen verwerken. De politieke 
toujvtrekkerij laat de Kongolese leiders momenteel weinig tijd 
om op grote schaal herrie te schoppen Voor de periode dadelijk 
na 30 juni en op langere term.ijn U^ken de vooruitzichten ech
ter eerder donker. 

- Ook in de Wetstraat r-..^ de .-^adacht vooral naar Kongo. 
Ganshof van der Meersch kwam naar Brussel om ev rapport uit 
te brengen en instruktles te krijgen. Méér en méér krijgt men 
de indruk dat deze benoeming niets anders is geweest dan een 
publicitaire gok. Jarenlang werd onze koloniale politiek klaar
gestoomd op het Koningsplein; men heeft gewacht tot vijf mi
nuten voor twaalf om een minister met verblijf te Leopold
stad aan te stellen met als gevolg dat deze minister thans 
slechts beschikt over een ontredderde administratie en ontoe
reikende orde-strijdkrachten. 

Enkele dagen geleden hield minister Scheyven een rede voor 
de vereniging « Mars et Mercure » te Brussel Hij verklaarde 
o.m. dat het voorbarig was, thans reeds een demokratie naar 
Westeuropees patroon in Kongo in te voeren. Deze verklaring 
lokte in de Kamer vinnige incidenten uit vanwege de socialis
ten. Opmerkelijk daarbij was, dat Eyskens zijn minister vol
komen in de steek liet. Na de interpellatie Vreven en de Leu
vense rede van Lefèvre kwam dit incident de mening weer ver
sterken dat het in de regering Eyskens hoegenaamd niet botert 

Het doorzenden van een student aan de vakschool der Aal
moezeniers van de Arbeid te Antwerpen wegens Rerum-Nova-
rum-verzuim was voor Jos Van Eynde gefundenes Fressen voor 
een mterpellatie in de Kamer. Deze dwaze strafmaatregel noop
te de Minister van Onderwijs en zelfs de C.V.P.-parlementairen 
een katolieke school publiek in de steek te laten. 

Prins Albert woonde in de Senaat de bespreking van Open
bare Werken bij. Om met kennis van zaken te kunnen luiste
ren, bezocht hij de dag tevoren enkele belangrijke werken in 
Vlaanderen en Wallonië. Te Gent volstonden 18 minuten tot 
vorming van de prinselijke mening over de werken aan de Rin^^-
vaart. 

Tijdens het bezoek van Koningin Juliana werd overvloedi" 
gewezen op de historische banden tussen de Benelux-landen Uit 
deze vloed van officiële welsprekendheid is te onthouden'dat 
deze banden dateren uit de jaren '40-'45; iedereen vermeed 
zorgvuldig ook maar even te zinspelen op het feit dat Neder-
larid en het grootste deel van België dezelfde taal en dezelfde 
kuituur hebben. Met enig heimwee dachten we terug aan het 
bezoek dat Boudewijn vorig jaar bracht boven de Moerdijk • 
te dier gelegenheid sprak de burgemeester van Amsterdam een 
welkomstrede uit die ons in herinnering is gebleven als een 
onvervalste Dietse geloofsbelijdenis. 
Pn ^-"^ te.^.s-otte riog dit : het is best mogelijk dat Ben Goerion 
en F.ondizi op Belgische bodem het Eichman-varkentje zullen 
wassen, waarbij van Belgische zijde zou bemiddeld worden, 
waardoor eens te meer blijkt dat ons onovertroffen vaderland 
nog steeds de onmisbare scheidsrechter der naties is. 

14.6.60. 
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«GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN» CV.P. verkiezingsslogan 

Geslaagde landdag der grote Gezinnen 
Om méér dan één reden is de 

Landdag; der Grote Gezinnen, die 
zondag 12 dezer te Oostende werd 
gehouden, een belangrijke gebeur
tenis geworden. 

Vooreerst was dit de eerste Land
dag van de Bond sinds de reorgani-
zatie en de splitsing in een Vlaamse 
en een Waalse tak. Alleen reeds het 
onderwerp van deze Landdag, nl. 
« Gezin en Kuituur », beklemtoonde 
het gunstig nieuwe klimaat dat door 
deze splitsing Is geschapen. De mas
sale opkomst - 25.d00 deelnemers -
was het zoveelste bewijs dat onze 
Vlaamse mensen zich best thuisvoe-
len in verenigingen die zich gans 
spontaan en normaal schikken naar 
de volkse werkelijkheid in dit land. 
In de eerste plaats is deze Landdag 
dus een vingerwijzing voor de tal
rijke grote organismen die het nog 
steeds bij een verouderd unitaris
me houden en die juist daarom er 
niet in slagen, op brede grondslag 
te werken. Men denke hier aan het 
Rood Kruis, dat ook onder zijn 
nieuwe (prinselijke) voorzitter een 
franskiljons naaikransje vooroudere 
dames met Leopoldsorde-aspiraties 
is gebleven. 

Het is vervolgens een hoogst ver
heugend feit dat een Bond als die 
der Grote Gezinnen, die in de eer
ste plaats dan toch een belangenge
meenschap is, zijn voornaamste bij
eenkomst van het Jaar radikaal stelt 
in het teken van de strijd voor de 
Nederlandse kuituur. In de beslui
ten van de Landdag heet het o.m. 
dat het Vlaams Verbond zich ver
heugt « over de eerste resultaten van 
« de autonome werking, waarbij het 
« dinamisme en de jeugdige daad-
« kracht werden herboren ten bate 
« van het zedelijke, kulturele en 
« sociaal-ekonomibch welzijn van 
« de Vlaamse gezinnen ». 

De Bond zelf onderstreept dus uit
drukkelijk de gelukkige gevolgen 
van wat wij durven noemen : « fe
deralisme - op - verenigingsschaal ». 
We geven dit citaat uit de resoluties 
ter overweging aan de sindikale en 
politieke instanties die zich digwijb 
verbazen over het gebrek aan dina
misme van hun organismen. 

Tenslotte was er de zeer scherpe 
toon van de Landdag. De Bond der 
Kroostrijke Gezinnen is een politie
ke vereniging. Het is echter een al
gemeen bekend feit dat de voorzit
ter van de Vlaamse tak, prof. Van 
Mechelen, stellig geen vijand is van 
de partij van de heer Eyskens. Des 
te meer valt het te waarderen dat 
dat hij de regering Eyskens onver-

NAGELS mei KOPPEN T 
s:s; t 

DE GAULLISTEN 
Het l i t de konsena t ie \e C.V.P.-ers 

dwars dat ook België geen De Gaulle 
heeft om de t>elangen van de grootindus
trie te behartigen en aan boeren, mid
denstanders, arbeiders en bedienden t c t 
gelag te doen betalen. 

Terwijl de CV.P. üi het parlement haar 
begrotingen maanden te laat indient, is 
het de oppositie die » gezonde parlemen
taire arbeid onmogelijk maakt » loals dat 
in hun jargon luidt. 

Er zou thans geen oppositie meer mo
gen bestaan ! 

Wij kunnen niet genoeg waarschu»eii 
tegen die antidemokraUsche drijverijen. 

Minder demokratie in België betekent 
meer macht voor de anti-VlaamJe uni
taire toporganen, zoals hof en grootindus
trie. 

Van Vlaams rechtsherstel zou zelfs geen 
spraak meer mogen zijn. 

Uit alle kracht moeten wij Vlaams na
tionalisten ons tegen deze strekking ver
letten. De grote Chareis hebben hier nu 
reeds te \eel macht. 

bloemd de waarheid heeft gezegd. 
Deze harde taal was, gelet op de a-
familiale politiek van de huidige 
bewindsploeg, méér dan noodzake
lijk. Men heeft in de Wetstraat de 
gezinnen een tijd aan het zoet lijn
tje gehouden en toen dat niet langer 
meer ging, legde men enkele vage 
beloften af. Van een werkelijke ge-
zinsprogrammatie. gelijk men ze 
toch zou mogen verwachten van mi
nisters die zich beroepen op chris
telijke beginselen, is er niet het 

minst sprake. Alhoewel de bijdragen 
voor het verlofgeld met 2 % werden 
verhoogd, heeft men voor de gezin
nen slechts 0,5% van werkgevers en 
werknemers losgemaakt, en dan nog 
maar vanaf 1961. Van een wezenlij
ke verhoging der kinderbijslagen 
zal onder de huidige bewindsploeg 
geen sprake zijn. Na de weggebrui
kers, de boeren, de middenstanders 
en de arbeiders betogen tlians ook 
de grote gezinnen tegen de regering 
Eyskens! 

Kenschetsend voor de verschuivingen die zich in het poli
tieke wereld-beeld hebben voorgedaan is wel het feit dat het 
frontpaginanieuws thans steeds vaker van niet-Europese her
komst is. 

Het links verzet tegen de regering Kisji en tegen het Japans-
Amerikaans veiligheidsverdrag kende een hoogtepunt tijdens 
het verkenningsbezoek dat Eisenhowers perschef aan Tokio 
bracht. Tienduizenden demonstranten hielden algemene herha
ling voor de nakende komst van de Amerikaanse president' 
Hagerty werd op het laatste nippertje met een hef uit de hani 
den der betogers gered. De socialistische partij en de sindikatsn 
hebben inmiddels wel beloofd, te verzaken aan alle geweld bij 
de aankomst van Eisenhower; het valt echter sterk te betwij
felen Cf dit vo'staat om de opgehitste gemoederen te bedaren 
Ook in Kisjis partij zelf is er enige verdeeldheid over de te vol
gen politiek : in Japanse zakenkringen betreurt men de volle
dige teloorgang van de Japans-Chinese handel en stuurt men 
aan op het leniger maken van de banden met Amerika 

Eisenhower is, ondanks de bezorgdheid van zijn vrienden 
dan toch maar naar het Verre Oosten vertrokken; de Chinese 
kommunisten hebben alvast door een massaal bombardement 
van Kemoi hun misnoegdheid over het vooropgezette bezoek 
aan Formosa te kennen gegeven. 

Een andere uiting van rood-Chinese onverzettelijkheid was 
de rede van Loe Ting Yi. lid van het Centraal Komitee op het 
ku'.tuurkongres te Peking ; « een vreedzame koëxistentiê tussen 
het Oosten en het Westen is onmogelijk; relaties op de baz's 
van leven-en-laten-leven en van vriendschappelijk samenleven 
zijn onbestaanbaar : het gesprek met de imperialisten is een 
gesprek op leven en dood '•. 

In India is men diep onder de indruk van de pas plaats
gevonden opstanden in Tibet, welke met ongemeen brutale 
krachtdadigheid door de Chinezen worden onderdrukt Een 
groep Chinezen beklom onlangs de Everest, wat voor Peking* 
aanleiding was om territoriale aanspraken te maken op dit « dak 
van de wereld ». 

Inmiddels is gebleken dat noch in Korea, noch in Turkije 
de aflossing aan de top aanleiding zal geven fot herziening van 
de internationale pohtiek. 

Terwijl dus in Japan tegen Amerika wordt betoogd is el
ders in Azië het verzet tegen het kommunisme eerder toegeno
men. Wellicht daarom heeft men vanuit het Kremlin via de 
* Pravda » een veroordeling uitgesproken over het « links extre
misme », waarbij waarschijnUjk de Chinese houding werd be
doeld. 

Nog in Azië is dff spanning tussen Indonesia en Nederland 
weer sterk toegenomen. Een paar weken geleden besloot de Ne
derlandse regering, een eskader met het vliegdekschip « Karel 
Doorman " voor vlagvertoon naar de wateren om Nieuw-Guinea 
te sturen. Soekarno heeft dadelijk van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om nogmaals zeer scherp de Indonesische aanspraken 
op dit laatste Nederlands bezit in de Oost te formuleren Hij 
zette zijn woorden kracht bij door 120.000 vierkante mijlen van 
zijn zeegebied voor alle luchtverkeer te sluiten en door op Am-
bon belangrijke strijdkrachten te verzamelen. 

Ook Afrika staat volop in het nieuws. De a'gemene opmarsj 
naar de onafhankelijkheid, waarvan het schema te Akkra werd 
vastgelegd, geschiedt in een steeds sneller tempo. Van verschei
dene zijde — o.m. in Engeland en Portugal — is kritiek uitge
bracht op het Belgische beleid in Kongo waarvan beweerd wordt 
dat het eerder een overhaaste uitverko-o dan een onafhanke-
lijkheidsverlening is. 

In Zuid-Afrika vonden weer enkele rassenrelletjes plaats 
De internationale pers was er als de kippen bij om het beleid 
van Verwoerd nog eens op de korrel te nemen, waarbij over het 
algemeen verzuimd werd er op te wijzen dat de Zuidafrikaanse 
negers een benijdenswaardige financiële en sociale positie inne
men t.o.v. hun rasbroeders elders op het kontinent, inbegrepen 
m de reeds onafhankelijke staten 

In Algerië begon deze week het proces tegen wat men ge-
makshajve « Algerijnse kommunisten > heeft genoemd Een der 
beklaagden. Maurice Audin, die door de Franse veiligheidsdien
sten werd doodgefolterd, zal bij verstek worden veroordeeld 

De zaak Eichmann blijft in het nieuws. Méér en méér wint 
de overtuiging veld dat het ganse geval Israël meer kwaad dan 
goed zal doen. Voor Eichmann zelf heeft nauwelijks iemand 
belangstelhng; wel wordt dikwijls een vergelijking gemaakt tus
sen de houding van de Argentijnse en de Duitse regering Met 
een dergelijke vergelijking op rechteriijk vlak leggen de West-
Duitsers niet veel eer in. 

En tenslotte de necrologie : op zijn dasja nabij Moskou 
overieed de Nobelprijswinnaar Boris Pasternak, auteur van 
« Dokter Zjivago >. Te Bremen stierf op tachtigjarige leeftijd 
Franz Fromme, die een groot vriend was van het (nationale) 
Vlaanderen en die de Nederiandse kuituur In Duitsland on
schatbare diensten heeft bewezen. 

14.6.60. 
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WIE DICHT MEE? 
Als er op onze redaktie al eens iemand een joeele inval kri j j l (wal niet 

al te vaak gebeurt), dan ben Ik, Ernest, dat gewoonlijk. 
Ik heb aan de redaktiesekretaris gezegd dat het nu maar uit moest zijn 
met altijd te schooien en dat, na zijn zegebuUelijn (e St-Kwintens-Lennik, 
hij er stilaan mocht voor zorgen dat de « Volksunie » ook eens iets zou ge
ven aan de (nu al genoeg gepluimde) lezersschaar. VVim Is op zulke samen
komsten een onverbeterlijk bedelaar, maar hij bezit een sterk ontwikkeld 
gevoel voor wat moet. Hij heeft er dan ook maar dadelijk een flinke bon» 
centen tegenaan gegooid en met zijn (pauselijke) zegen mag ik, Krnest, 
alle veertien dagen een geschenk doen aan een lezer.-Maar \oor wat hoort 
wat : die leier moet dan de vijfde regel Aan een Limerick bijeendichten en 
hem opsturen naar de redaktie, waar het produkt \ a n zijn dichterlijke fan-
tazie verwacht wordt ten laatste donderdags na het \crschijuen \ a n het 
blad. En tussen alle inzendingen moet de versregel van mijn winnende lezer 
natuurlijk de beste zijn. De prijs Is deze eerste keer niet een TV-loestel. 
neen, we gaan het op hoger kultureel niveau zoeken : de winnaar ontvangt 
uit de Vlaamse Pocket-reekg (Heideland) de titel naar zijn keuze. 

En bier gaat dan de eerste Limerick : 
Wanneer wij persé willen vieren, 
dan nemen wij Edmond Van Dieren. 
Al heeft hij geen baard, 
hij Is veel meer waard. 

Dus vóór donderdag de flits van uw brein per adres de rcdakie aan uw 
dienstwillige Ernest. 

GANSHOF VAN DER MEERSCH 

„^ ö 

Uit Zulé-AMka 
S£LM^ - ^ * * -

NIEUWE PEftSPECTIEVEN 

Is het niet ongepast onder de bo-
ventitel « Zuid-Afrika » de titel 
« Nieuwe Perspectieven •> te schrij
ven ? Of is het niet uitdagend van
wege een Dr. Verwoerd om, op het 
ogenblik dat deze regelen geschre
ven worden, zich vrijelijk tussen 
een schare van meer dan honderd
duizend Uniefeestvierders in Bloem
fontein te begeven, alsof er nooit 
twee schoten door zijn kop gegaan 
zijn ? Zowel Verwoerd als Zui-Afri-
ka zijn twee : « morts qui se por
tent bien ! >. 

Is het niet roekeloos diezelfde ti
tel neer te schrijven op het ogen
blik dat in het nauw gedreven 
Kongo-Vlamingen, nog aarzelend 
en beschroomd aan de poorten van 
Zuid-Afrika komen aankloppen ? 

Of kunnen ongepastheid en roe
keloosheid, in bepaalde bijzondere 
omstandigheden, geen deugden 
zijn ? En geldt niet hetzelfde voor 
bepaalde dagdromen die al voor 
goed begraven gewaand waren : 
Groter Zuid-Afrika en... Eurafrika. 

FEDERATIEVE NEIGINGEN 

De gebeurtenissen der laatste 
maanden hebben sluimerende fede
ratieve krachten in Zuidelijk Afrika 
terug wakker geschud. Daar is het 
voorbeeld van Katanga, waar een 
gematigde partij thans de verkie
zingen gewonnen heeft. Hardnek
kige geruchten, die maar steeds of
ficieel ontkend worden, doen de 
ronde dat dit gebied graag bij de 
Sentraal Afrikaanse Federasie zou 
willen aansluiten. Het behoort geo-
graphisch en industrieel immers 
tot de Copper Belt, de koperstreek 
die ook het Noordelijke gedeelte 
van Noord-Rhodesië omvat. Verder 
bestaan er in Suid-Rhodesië reeds 
politieke groepen die zich duidelijk 
voor aansluiting bij Zuid-Afrika 
uitgesproken hebben. Wanneer 
Smuts in dit gebied jaren geleden 
referendums over de aansluiting 
liet houden dan verloor hij telkens 
maar met een zeer klein tekort aan 
stemmen. En ook in Angola en Mo-
sambiek hebben zich reeds voor
aanstaande Portugese ambtenaren 
voor Federatie uitgesproken. Onder
tussen staat de Dietse kuituur in 
Zuid-Afrika sterk genoeg om zulke 
« plurinationale » constellatie aan 
te durven. 

VRUCHTBARE RUST 

Over de minister van buitenland
se zaken Eric Louw werd hier ge
schreven en gewreven dat hij het 
gewoel van Londen ontvlucht was 
om te gaan rusten in het... kalme... 
Brussel. Iedereen gunde hem deze 
rust na de Statenbondsconferentie 
In Londen waar de « gekleurde > 
partners van de Commonwealth een 
poging hebben aangewend om via 
het Zuidafrikaanse kleurbeleid 
Zuid-Afrika uit het Gemenebest te 

drijven. Dat is hun voorlopig niet 
gelukt, maar het vo'gende jaar zul
len er alweer twee gekleurde repre
sentanten meer zijn en het valt te 
vrezen dat de Zuidafrikaanse zon
debok toch in de woestijn gedreven 
wordt. Het kan zijn dat Eric Louw 
dit in gedachte had toen hij bij 
zijn persoonlijke vriend Jan Ruiter 
Jordaan, Zuidafrikaans ambassa
deur te Brussel ging « kuier >. Hij 
heeft bij deze gelegenheid niet al
leen Dries Bogaert, de president 
van de Algemeen Nederlands-Suid-
Afrikaans-Vlaamse Vereniging ont
moet maar had ook volgens het 
.Johannesburgse blad The Star con
tact met vertegenwoordigers van 
het Europa der Zes, het zogenoemde 
Klein Europa ! Zonder kans op enig 
slagen voegt de Britse Star er aan 
toe... 

Nu werd er destijds in het Afri
kaans-Nederlands maandblad, mei
nummer 1959 geschreven dat Zuid-
Afrika een andere Statenbond zou 
moeten zoeken wanneer het de 
Commonwealth zou verlaten en een 
paar regels hoger werd geschreven: 
« Wanneer, op het einde van We
reldoorlog II, die kleine verwante 
landen in West-Europa het econo
mische Benelux-experiment waag
den dan keken zij naar hun han
delsstatistieken en dan stelden zij 
tot hun eigen verbazing vast dat zij 
samen de derde sterkste ekonomi-
sche macht ter wereld uitmaakten. 
Met Suid-Afrika daarbij, maar dat 
was toen helaas onmogelijk, zouden 
zij zeker de tweede plaats ingeno
men hebben... Dus na 1648 en 1815 
onze derde grote '< verkeken kans ». 

VOORUITZICHTEN 

Maar nu precies een jaar later 
zien wij hoe Zuid-Afrika begint 
contact te nemen met het neo-Karel 
de Grote-Europa. De Saalfrank Ka-
rel de Grote, de grootste aller his
torische Vlamingen ! Beseffen wij 
genoeg wat het voor Benelux kan 
betekenen in de groep der Zes een 
partner bij te krijgen van het for
maat van Zuid-Afrika. Welke ver
sterking van het Dietse element in 
Europa ! 

En wat van Afrika ? Het Zuiden 
consolideert zich, al dan niet in 
federatief verband. De chaos zal 
zich tot Centraal-Afrika beperken. 

Samen met de miljoenen Bantoes 
die trouw bleven aan « Vader Ver
woerd » en al de kleurlingen die 
hun trouw zo geestig kunnen uit
zingen in plezante liedjes zoals : 
« En vir my g'n Woefnik, vir my g'n 
Spoetnik, gee my maar die Ou Osse-
wa ! » gaat Zuid-Afrika beslist een 
nieuwe toekomst in ten spijte van 
hen die azen op zijn uranium, goud 
en diamanten of het niet kunnen 
velen dat ieder hier onder zijn ei
gen mensen, op zijn eigen erf, ge
lukkig is. 

Fred T., 
Die Kruger-Verbond, 
Johannesburg. 

Op het tarmac van Brussel-Na
tionaal heerste de drukte der grote 
dagen. Onder de talloze aanwezigen 
die gekomen waren om dhr Ganshof 
van der Meersch te verwelkomen, 
herkenden we o.m, zijn kollega's, 
de ministers Chévenne en De 
Schrijver. De heer De Schrijver 
doodde het wachten door achter
eenvolgens een vaderlijke resp. 
steelse blik te werpen op een paar 
vertrekkende kloosterzusters en een 
air-hostess van de British-European 
Airways, waarbij we meenden vast 
te mogen stellen dat zijn belang
stelling uiteindelijk totaal ging 
naar laatstgenoemde. Zulks hoeft 
nauwelijks verwondering te wek
ken : enerzijds worden vertrekkende 
missiezusters geschrapt van de 
kiezerslijsten en anderzijds is het 
ten overvloede bekend dat het 
geestesleven van de populaire mi
nister sterk angelsaksisch is geor-
riënteerd. 

Een paar minuten voor de vast
gestelde tijd streek de Boping Jet 
Intercontinental neer op baan nr 2 
om vervolgens naar het platform te 
taxiën. Nauwelijks was de trap te
gen de vliegtuigronpR gerold of daar 
verscheen reeds de Forse Gestalte 
van de Sterke Man in de deurope
ning. Dit beeld riep in onze geest 
onmiddellijk herinneringen wakker 
aan het lied waarvan een onverge
telijke passus zich bezighoudt met 
een beige die après des .siècles d'es-
clavage sortait du tömbeau. Inmid
dels steeg dhr Van der Meersch van 
de sobere Sabena-trap. Een nauw-

merkbare rilling voer door zijn lin
kerbeen toen het de vaderlandse 
bodem raakte, doch de ex-auditeur-
generaal herstelde zich snel van zijn 
ontroering en schreed met veer
krachtige tred op zijn juichende 
kollega's toe. Terwijl de persfotogra
fen doende waren met het vereeu
wigen van de handdruk der Grote 
Drie, hoorden we de staatsman jo
viaal uitroepen : « Awel, puppekop, 
oe-z-ist ? Plu d'enwie avek Gaston, 
C'hévenne? Het antwoord van minis
ter Chévenne ging volledig verlo
ren in het gejubel der losgelaten 
menigte; ternauwerdood konden 
we de"Avoorden « Mars et Mercure » 
opvangen. 
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Nadat de pro-konsul het doch
tertje van de Luchthavenkomman-
dant op de hem eigen tedere ma
nier en op de wang had gekust, 
spoedde hij zich met soepele pas naar 
de douane. Een tolbeambte vroeg 
op de beleefde wijze die het sieraad 
is van zijn korps of er rjeen a dee-
klaree was. De ex-professor ant
woordde met de hem kenschetsende 
oprechtheid : <>: rjeen ke ma kons-
jaans ». 

Daar het geweten van dhr Gans
hof reeds voldoende is belast, zagen 
de toldiensten er van af, de gebrui
kelijke rechten te innen. 

Nadat de formaliteiten waren 
vervuld, wendde de verlichte staats-
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WILLEM E L 5 S C H O T 
Met M ilhiii Elfschot ia ceii eerlijk inctn en een <jroot selii-ij-

rer liecnijeyiion. 
Hij leefde eemauJig en tem;ji/etrullen. Hij schreef niet 

reel, vumr watijnj silireef, ira.i van het heate. Hij was verdrang-
iiiam roor ied(i;e opinie en, had een groot gevoel voor rechtvnar-
digheid. Er u'fis in die tijd moed toe nodig om van die verdraag-
Kuinilieid en dit rechtsgevoel te getuigen. 

Die moed heeft hij gehad toen hij zijn. gedicht puhliceerde 
over Bornis. Jn die tijd was zulls bijna een loekcloze daad; zij 
ijctiiiyt voor hit haralter en de zin voor menselijkheid, van de 
d echter. 

In sommige dagbladen die hem. een laatste hulde brachten, 
Hcrd dat eren rermeld. Wij menen, ook ah hulde aan Willem 
Elfschot, er goed aan te doen dat gedicht hier over te drukken. 

BORMS 

Ik zag naar de ylaats des gerichts : daar 
nas de boosheid. (Prediker III : 16.) 
Al uive viinaars hebben u vergeten. 
(Jereniia XXX ; 14.) 

Gij zijt niij rieeind geweest, vermetele oude vriend, 
maar dat gij Neerlands vaan manmoedig hebt gediend, 
dat iceet ik niettemin zoals eenieder weet 
die nil, in ons ïiand, zijn brood in schaamte eet. 
Voor rechters-'oldeniers beroepen door de Staaf, 
is het u dan vergaan zoals het dapperen gaat. 
En de Regent heek toe, stilzwijgend, onverstoord, 
ma/ir nam zijn pen niet op voor 't schrijven van één woord. 
Uw gratie lag gereed voor 't buigen van uw nek, 
roor 't beven van uw lip, voor 't eten van uw drek. 
Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend' genegeerd 
en noch uw dierbaar volk noch uwe naam onteerd. 
Dat kon, dat wilde of dorst men niet verstaan. 
Men riep het peloton en 't peloton trad aan. 
Maar dat het salvo, dat finaal is losgebrand, 
ons allen heeft geraakt, dat voelt heel Vlaanderland. 
En dat geen enkele stem tot u is opgegaan 
toen ieder in zijn geest u voor die muur zag staan. 
De Paus heeft met geroerd, w'ij allen zwegen stil 
als was die snode daad des Heren eigen wil. 
Een ieder zwoer hij God : « Ik heb hem niet gelind, 
die oude, door de pest geslagen krukkevent ». 
O lafheid ongehpord, o niet te delgen schand, 
waarvan 't infame merk ons in het voorhoofd brand. 
Nog glom een laatste sprank : Oranje's vrome telg 
verheft des Zwijgers stem en schut die stoere Belg. 
Uio nood, helaas, drong niet tot in de troonzaal door : 
wie eenmaal is gedoemd, vindt nergens meer gehoor. 
Al werd uw oude romp in allerijl vermoord, 
de echo van uw stem icordt door geen schot gesmoord. 
En wat van u resteert wordt éénmaal, naar de Wet 
van Vlaanderens eergevoel, met staatsie bijgezet. 
Voorop de Kardinaal, gedost in vol ornaat. 
Herzegend en veskist zijt gij zijn kameraad. 
Hij zal, na 't eersaluut, liturgisch henengaan : 
en zo heeft dan het Land posthuum zijn plicht gedaan. 

Opdracht : 
Gij dacht, o lijdzaam volk, dat 't gruwelijk getij 
der oude tyrannic voor immer was voorbij. 
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord, 
zolang gij stamelend bidt of bedelt hij de poort. 

Antwerpen 1947. 

: 
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man zich tot de persmensen om 
een verklaring af te leggen.«Zje nee 
rjeen a dier, zegde hij o.m.. zje dwa 
daboor vwaar Ie patroon •-. 

Op dit ogenblik hadden wij ge
wacht om, met het laatste nummer 
van '< De Volksunie » in de hand, 
op de minister toe te stappen en 
hem een eksklusicf intervieuw af 
te nemen. Dhr Van der Meersch 
rukte ons de krant uit de handen; 
naarmate hij de headlines spelde, 
trok een glans van intense voldoe
ning over zijn manne'ijk doch knap 
gelaat. < Plu de moond poer Van 
Dierènne ke poer Van Cauwelaert, 
me se sjiek sa » riep hij opgetogen 
uit terwijl zijn ünkerkaak gloeide 
van tevredenheid. Daarop wendde 
hij zich tot ons en verklaarde in 
een vloeiend en onberispelijk Kis-
wahili : « wapi nzenga kahambi ka-
bissa lokoe ». We maakten de grote 
rechtsgeleerde er vriendelijk op
merkzaam op dat van al onze lezers 
slechts de heer Mokoena deze taal 
beheerst, waarop de minister zich 
herinnerde : « Ha me se vree, la 
plupaard des nwaar es daan Ie see-
veepee. Tenee, Leemanse par 
exaampel .>. De hetr Ganshof van 
der Meersch verklaarde zich bereid 
de vragen te beantwoorden in onze 
nationale taal, het Bilinguala, dat 
hij als Bruggeling voortreffelijk, zij 
het met een licht aksent, beheerst. 

We begonnen met te informeren 
naar de gezondheidstoestand van 
dhr Loemoemba. •" Il voelei feer du 
Irikassee de mwa, avek erreweten 
en karootjes », antwoordde de wij
ze man, '< me zjee un surpries poer 
Iwie *. Terwijl hij dit zegde zwaai
de hij triomfantelijk met een bun
del papieren boven het nobele 
hoofd. We wierpen voorzichtig een 
blik op de dokumenten en bemerk
ten dat het een lange naamlijst was 
met bovenaan de vermelding S.T. In 
de veronderstelling dat het hier een 
Secret Top betrof, wendden we on
middellijk de onbevoegde blikken 
af, waarop de ordebewaarder in 
een hartelijke lach schoot. « Mee 
noon '̂ , hikte hij, '< sa veu dier : 
Spook Trein ». 

We stemden in met de ministe
riële lach en toen we ons afvroegen 
wat voor snuit Loemoemba wel zou 
trekken als hij onder een muziek-
kiosk terecht zou komen moesten 
we ons de tranen uit de ogen ve
gen van pret. We namen ons voor, 
onmiddellijk de heer Van der Eist 
van deze feiten in kennis te stellen; 
inderdaad, in zijn argeloze on
schuld en onwetendheid had onze 
hoofdredakteur zich vermeten, de 
minister een parlementaire vraag te 
stellen betreffende de maatregelen 
ter beveiliging van de blanke bevol
king in Kongo. Zelfs een leek, die 
even gebruik maakte van zijn her-
.senen, had kunnen bedenken dat 
met dhr Ganshof van der Meersch 
alles in orde was en dat twee een
voudige en onaanzienlijke letters 
uit het alfabet de sleutel vormden 
van gans het probleem : ST. Hoofd
schuddend bedachten wij dat het 
de frank van de heer Van der Eist 
vaak mangelt aan snelheid bij het 
vallen. 

Onze tweede vraag gold de heer 
Kasa-Voeboe. De Derde Man 
snauwde ons bitsig toe : « sa, set 
un danzjereu ! Il veu Ie feedeera-
lisme ee il es koonter Ie Congo un 
et indivisibel. Mo k'hee em in de 
goate, wee ! ». Deze laatste opmer
king verjoeg bij ons iedere twijfel 
aan een goede afloop der zaken in 
Beneden-Kongo. 

We stelden de Staatsman daar
op de vraag of hij geen speciale 
boodschap had voor de lezers van 
ons blad. « Dit a vos lekteur », ant
woordde hij, « da 'k ni tege 't Vlams 
zin. Zje swie minister daan Ie goe-
vernemaan Eyskèns ee toe Ie 
moonde see ke Gaston et un fla-
mingaan. Aloor ! .>. 

We dankten in naam van de le
zers onze minister met standplaats 
in Kongo en drukten hem tot af
scheid de hand. Tot onze ontzet
ting bemerkten we daarop dat een 
warm en rood vocht van onze hand
palm droop. « Se nee rjeen, > stelde 
ons de heer Ganshof van der 
Meersch gerust, « feet kom mwa : 
laavee-le daan l'innosaans *. 

D.L.D, 
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Ingebeeld Gesprek 
Volksunie : Wat denken jullie 

over het jaarlijks miljoen van de 
IJzertoren ? 

Lib. Wi] schaften het af, samen 
met de socialisten en kommunis-
ten. 

CVP. : Laten wij het dan maar 
xo, er spreekt toch niemand over ! 

Volksunie • Richten wij nu een 
universiteit op te Antwerpen ? 

Lib. : Om intellektuele zwarten te 
kweken '' Ik droom er niet van ' 

Sec. : Wij kweken intellectuelen 
In Kongo ' In België verkies ik een 
arbeider die niet kan schrijven, die 
kiest nog socialist. 

C.V.P. : Er is toch Leuven, waar
om Antwerpen ook nog ? 

Komm. : Ga liever te Moskou stu
deren. 

Volksunie : Industrialiseren wij 
Vlaanderen, dan hebben wij min
der werklozensteun, meer welvaart 
en du3 minder belastingen. 

Soc. : Neen, neen, de Vlaamse 
•Rerkman moet naar Wallonië, daar 
verbroedert hij met zijn socialisti-
Bche makkers ! 

C V P . : Er is geen geld voor in
dustrialisatie, fabrieken bezoedelen 
onze argeloze dorpen. 

Lib. : Waarom konkurrentie schep
pen tegen de Waalse Industrie, deze 
brengt mij meer geld op dan een 
Vlaams avontuur ! 

Maar i propos, de suiker in Kongo 
gaat slecht, kan ik vrijstelling van 
t-aks krijgen voor 8 000 ton. 

C.V.P. : Voor U alles he vriend ' 
dat weet gij. 

Soc. . Over wat ging het, ik heb 
niet gevolgd. 

C V P : Niets. Enkel een vrien
dendienst ' 

Volksunie : Nu gij toch geeft 
krijgen de boeren wellicht hun mil
jard ? 

CV.P. . Dat is ter studie, wij 
moeten voor de verkiezingen van 
1962 toch nog iets kunnen beloven. 

Lib. : Zeer juist want « il faut 
que Ie paysan flamand se sent ai-
mé ». 

Volksunie : En geen talentelling 
dit jaar, afbakening van de taal
grens, akkoord ? 

C.V.P. : Och spreken wij daar niet 
over, ik heb zoveel last met mijn 
kinderen ! Mijn sleutel past niet op 
die deur. 

Lib. : Ik beklaag je vriend, bij 
ons is de zaak opgelost, ieder 
spreekt Frans ! 

Soc. : Laat ons een derde taal 
zoeken, het vraagstuk verveelt mij ! 

Komm. : Spreekt Russisch. 
Volksunie : De nieuwe kieswet 

wil mij uitschakelen ten voordele 
van een kommunist al zal het niet 
pakken. Ik vind dat onrechtvaar
dig. 

C.V.P. : Een kommunist droomt 
over Rusland, jij over Vlaanderen, 
dit laatste is te dicht bij Brussel ! 

Soc. : Kies socialist, wij weigeren 
geen volstrekte meerderheid. 

Lib. : Nog 10 jaar geduld vriend, 
dan zajn wij zo zwak als jij in 1958 
en zal men alles weer moeten her
zien ! 

Volksunie : Meer aandacht is ge
boden voor de vervlaamsing van het 
bedrijfsleven. -

Lib. : Waarom ? Een administra
teur moet toch de balans verstaan, 
men kan dus geen Vlaamse boek
houding eisen. 

C V P . : Een wet is overbodig. Zie 
de taalwet die wordt ook niet nage
leefd. 

Soc. : En daarbij de werkman is 
steeds vrij te vloeken in de taal die 
hij verkiest, er is dus geen pro
bleem. 

Komm. : Ik eis de studie van de 
Russische taal in de scholen. 

C.V.P. : U ziet : de kommunisten 
zijn steeds bekommerd voor het 
kultureel welzijn van het volk 

Volksunie : Er is geen konings
kwestie, geen schoolkwestie, geen 
Kongokwestie, alleen maar een 
Vlaamse kwestie meer, nu of nooit 
komt er federalisme... 

...Waarna de zitting werd opge
heven bij gebrek aan sprekers, het 
Was e**-" '^'^-loiong; ^pv orden ' 

W U DOKN ZO VOORT 

Ja, ons blad zit m een nieuw kleedje, 
en een mooi lentekleedje nog wel, fris, 
klaar, jong, strijdlustig. 

Juist zoals de Landdag te KUeringen. 

Die stak ook in een nieuw kleed, een 
fris, klaar strijdlustig geheel was het. Zo-
\ele VI. Nationale feestdagen vinden in 
een geestdnfte sfeer plaats, maar die 
geestdrift wordt gebroken door een gebrek
kige regie. Kii hier juist is het dat de 
Landdag \ernieuwing bracht. De program-
maleiding in handen \ a n Jos De Smet met 
als assistent W. Van den Broeck was In 
goede handen. Zij halen alle eer van hun 
werk. Het prachtig dekor, modern, vol be
tekenis en toch sober in zijn geheel was 
een ontwerp \ a n hogergenoemden, die te-
\ ens er zorg voor droegen dat geen enkel 
VI. Nationalist met een, door langdradige 
speeches en nummers, o\erladen maag en 
hoofd naar de Kroon afzakte. Integendeel, 
nog nooit zag men zo smakelijk smullen, 
dan daar. maar ja, geestdrift en strijdlust 
schenkt honger : 

Maar naar alle werkers gaat onze be
wondering uit, de volledige organisatie \ a n 
verkoop en ordedienst, flink in elkaar ge
stoken door de sekrefaris P. Leplat. De 
dames en juffrouwen en de heren \ a n 
dienst, de VM.0 . \ erkeerspolitie van eén 
dag, de zes kleine en de grote bloemen-
draagsters allen verdienen onze dank en 
bewondering. En wat weinigen weten, de 
werkploeg \ a n L. De Smedt de wroeters 
en zwoegers, gatenboorders uit Liedekerke, 
mastplanters uit .4iS.se-HekeIgem en Op
wijk kunnen te \eel \crtellen over het 
planten \ a n de 16 meter laii^e vlaggemast, 
perikelen met door onwelriekende u din
gen » besmeurde schoenen, zondagse broe
ken en bedienden han<len geschaafd door 
de ouwe sparren; over de plakploeg die de 
laatste uren voor de Landdag het ganse 
kanton Lennik versierde; over de nacht
wacht, niet van Rembrandt, maar van 't 
Payottenland, die niet alleen rustt;erstoor-
ders wegjagen, maar om i uur 's morgens 
de toegangswegen schoon maken door op 
hun knieën de steenweg af te kruipen op 
zoek naar spijkers, en zij deden het goed. 
want men zag geen enjjel bandenpech. 

En laatst maar niet m het minst, het 
publiek. 

Schitterende opkomst ' Het groeit ! 

Nu verder werken, nu harder werken, 
daden stellen, offeren, strijden : 

T.v.O. heeft de Landdag goed gezien 
als . <i De Brug » van Landdag tot Land
dag van generatie tot generatie 

Tot besluit wil ik wijzen op een andere 
en toch dezelfde K Brug ». 

Vriend, Kameraad Vlaams Nationalist 
zet l ' , NA DE VOLGENDE L*NDD4G IN 
1961 OP DIE L . 4 4 Ï S Ï E Z0ND4G VAN 
MEI, boven op de molenwal te Eizeringen 
en kijk naar de richting Westen, dan zult 
gij die Brug zien, in uw hart , in uw geest, 
maar ook in uw oog, want de molenwal 
ligt in rechte lijn gelijk met de hoogte en 
het geschonden graf van de Kesterheide. 

Tn dat is de Brug die wij in 1959 reeds 
ontdekten en waarover T.v.O. zo schoon 
schreef. Ja dat is de echte goede Brug. 

Over Atte Brug gaat de opmar^j ! 
I Die van Brussel ». 

NIEUWE IDEALEN ! 

NIEUW EUROPA'» 

Wij zagen reed^ dai nieuwe idealen de 
jeugd bezielen. 

Wi | zien dat de federalistische idee winst 
boekt, en dat er ha.rd gewerkt wordt aan 
dit nieuwe ideaal. 

Maar wanneer men met de man uit de 
s t raat spreekt over nieuwe idealen, fede
ralisme, federaal Luropa of nieuw Europa: 
dan halen zij hun schouderen op en zeg
gen : i< Wat hebbeu wij daaraan ? werken 
en wroeten moeten we toch blijven doen, 
en of we daardoor meer zullen verdie
nen ' » 

Spreekt men er mei een Vlanniig over, 
dan klinkt soms mistroostig « Hier of el
ders, Europa zus of to, voor ons blijft het 
steeds hetzelfde, de grieventrommel is nog 
lang niet begraven ! > 

Er Is echter het feit dat de federalistise 
idee nog niet genoeg doorgedrongen is, op
dat de eenvoudige man de weldaden van 
I)v. een federalistisch B«lgie zou inzien En 
federalistisch Luropa kan nog grotere wel
daden schenken, op voorwaarde, dat in le
der land, deelgenoot in het Nieuw Europa 
het federaUsme de wettige staat-svorm zij, 
aangezien in bijna, ieder land er meer dan 
een volk leeft. 

En nieuw Europa ik wel in beweging, wij 
zien het streven naar de Economische een
making veld winnen Het is ongetwijfeld 
een werk van lange duur, doch de grond
vesten worden gelegd Van Economist he 
naar Kulturele eenmaking is een stap en 
dan kan de grote stap der politieke een
making gezet worden. 

Ons land neemt een ruime plaats in, in 
deze opgang naar Nieuw Luropa. 

Maar laten we eerst voor eigen deur ve
gen, en bij ons het federalisme ingang 
doen vinden. 

Vlaanderen kan slechts gedijen in Eu
ropa indien het zlehzelf besturen kan. Het
zelfde Is geldig voor Wallonië, en België 
kan er slechts wel bij varen. 

Er IS dus een strijd te strijden 
Zelfbestuur door federalisme. 
Ongenadig moeten we daar op hameren 

en zonder verpozen daar voor strijden. 
Met zelfbestuur m een Vlaamse Demo-

krivtie wordt Vlaanderen, in het federalis
tisch België een van de stevige steunpila-
lon die het Nieuwe Europa moeten dragen. 

Jan Van Braban t 

BELGISCHE FEDERALISTISCHE 

PARTIJ 

Wie onbevooioordeeiü met de Volksunie 
kennis maakt st«it vast dat de Volksunie 
een realistische part i j is die de aangewe
zen weg volgt om een duidelijk omschre-
\en doel te bereiken, namelijk 

pje^e 
Uit « De Bazuin » tussen Kerk en Wereld, uitgegeven te 

Utrecht, nummer van 28 mei '60 nemen we volgend uittreksel 
over : 

VASTSTAANDE PUNTEN : 

Er is verschil tussen i Rome » en « Rome» 

* , ! ^ 1 P f " ^ ^^^^ ^ ^ ' ' ' ^ <̂ « aandacht gevestigd op een nietK>ndsr-
tekend hoofdartikel m de « Osservatore Romano » van 18 mei 1.1 over het 
thema : « Punti ferml », vaststaande punten Tot die « vaststaande pun
ten » behoort dan, dat, om met « De Tijd-Maasbode » van 19 mei 11 te 
spreken, « de leek politiek met autonoom s is. Een onfeübare u i t b r a a k ? 

Nogal wat mensen hebben een vnjwsl 
ongenuanceerde veneratie voor « alles wat 
uit Rome komt » Dan fungeert het « In 
Rome gestudeerd hebben » aJs een bijzon
dere onderscheiding (die we de betrokke
nen gi-aag gunnen). Maar vooral is dan 
ieder woord van wie dan ook lut Rome 
kostbaar en heilig en richtinggevend. Héél 
Rome deelt op een of andere maniei in 
het voorrecht der onfeilbaarheid. Ja zelfs 
heel Italië Daarbij vergeleken zijn wij 
hier eigenlijk maar gi-ote nulhteiten. Ons 
katholiek-zijn Is nieta anders dan herha
len en uitvoeren wat Rome en Italië ons 
voorzeggen en voordoen. 

Men zou deze <H>vattmg naar •waarheid 
moeten kwalificeren als een .soort gulzig
heid of onmatigheid !»> -̂ ' - •^rr\ 

van de pauselijke onfeilbaarheid en he t 
leraaraambt der officiële Kerk Misschien 
is het ook wel e« i zaafe van angstigheid, 
die, <Hn zich veilig en zeker te weten, he t 
dogma der pauselijke onfeilbaarheid niet 
enkel aanvaardt, maar er nog een extra 
groot schepje boven op doet om toch maar 
niet de boot te missen 

Niet aUes wat uit Rome komt heeft de
zelfde waarde, en moet dus ook niet op 
dezelfde manier worden ontvangen. Wan
neer (1 Rome » betekent ; het officiële Ie-
r^jarsambt der Kerk, vraagt dit onzet^ 
sijds een andere houding dan wanneer 
het bUjkt te gaan over een romeins theo
loog, of «en romeins blad, of iemand die 
in Rome heeft gestudeerd. En wanneer 
men zo heel algemeen, zonder nadere aan 

Door het federalisme 1) de volledige ont-
piooimg van de Vlaamse volkskracht mo
gelijk maken. 2) het Vlaamhc Volk m het 
veienigd Euiona veilig stellen, 3) de goe
de vei standhouding tussen Vlamingen en 
Walen heistel 'en. 

Deze ve'heven duevoudige doeL,ie hng 
IS de belangstelling van iille Vlamingen 
waard. Maar evenzeer \ a n de Walen 

En ei zijn ook Waalse fedeiali.sten De 
samenstelling van het Vlaam,s-Waals kol
lege, dat in 1954 een ontwerp van fede
rale giondwet opstelde laat daaiover geen 
twijfel We weten wel dat de Walen m 
de eeiste plaats opportunisten zijn Dat 
heeft het vierjaiig links bewhid bewezen: 
niettegenstaande er uitgesproken ledeia-
listen als minister fungceiden weid niets 
gedaan m de richting van decentializatie 
of van het federalisme Wallonië regeer
de immers ' 

De Volksunie die vooilopig een diuk-
kingsgioep blijft zal ook de ledeialistische 
gedachte vooruitsiuwen maar zal het fede
ralisme aan Wallonië niet kunnen opdrin
gen. 

Het veispreiden van de fedei-alisuschc 
gedachte moet het weik van zijn Vlamin
gen en Walen Ik meen dat de tijd iijp 
i> om een « Belgische fedeialistische par
tij » r B F P ) te stichten waarvan de Volks-
luiie dan oe Vlaamse fraktie zou zijn 

Deze benaming zou een pslchologische 
weerslag hebben steeds wordt dooi de 
andeie pai tijen geschermd met hun hoe
danigheid van nationale jjartij waai bij de 
Volksunie als regionale partij wordt be
stempeld De B F P zou een biJ uitstek 
nationale parti j zijn daar ze geschiaagd 
wordt door het volksnationalisme van Wa
len en Vlamingen 

Voor het arrondissement Biussel zou de 
psichologische uitwerking dubbel zijn als 
Vlamingen en Walen op een zelfde lijst 
\oor de federalistische gedachte opkomen 
Dit /OU tevens het Ijeginsel huldigen dat 
de Vlammgen en de Walen die zich te 
Brussel vpstigtn niet in een smeltkroes te
recht komen waaiin ze tot Belgen woiden 
heivoimd maar dat zlJ er gaaf moeten 
blijven en \ei bonden met hun Vlaamse 
of Waalse volk 

He^ feit dat de Volksunie de Vlaamse 
fraktie zou zijn van de B P P zou in mets 
haar zellstandigheid en viijheid van we<-
king mogen verminderen, zoals wij toch 
eisen da het BelgLsrh Staatsverband in 
mets de vrije oniploonng van ons volk 
/OU mogen veihindeien 

De wei king van B F P aiT Bius.sel /x)u 
ecn pioefvcld /ijn en een voo.beeld kun
nen worden hoe wij de gehjkbeicchtigmg 
van Vlamingen en Wa'en in een t w c t a ' i g 
peoied wi'len verwezenlijkt zien 

Het IS helemaal niet uitgesloten dat de 
hand. uitgestoken dooi- de Volksunie, door 
de Waalse fedeialisten zon worden gewd-
gerd En schijnredenen zijn steeds vooi 
handen Dat zou ons echter klare wijn 
schenken. 

Maar dat zou ons het recht niet ontne
men de Belgische federalistische partij te 
stichten 

D R - Dendermonde 

duiding, spreekt over < wat uit Rome 
komt !-, moeten we waarheidsgetrouw 
vaststellen, dat er uit Rome ook feilbare 
gelulden komen. Ook overdreven en on
evenwichtige gelulden. En dat wel in de 
zin van : « meer dan ortbodov » 

Terecht heeft « De Tijd » m een « vrij
moedig commentaar » de figuur van Wind
horst in hennner ing geroepien, <i die in de 
dagen van de Kultuurkampf tegenover het 
kerkelijk gezag fe Rome zo duideUjk en 
onomwonden zijn onafhankelijkheid als 
katholiek staatsburger verdedigde ». Moet 
de schrijver in de « Osservatore » hem, 
én de vele seiieuze kathoheken die den
ken en handelen als hij , deswege met be
kwame spoed veroordelen ? Of mog^n we 
hopen, dat de schrijver in de « Osserva
tore » alsnog tot het Inzicht rijpt, dat de 
door hem uitgesproken overtuiging slechts 
leefbaar is in wijlen de klenkaal-feodaal-
middeleeuwse maatschappi j ' ' En nergens 
anders meer ? 

Het is typisch dat dergelijke stukken in 
op en top Katholieke Nederlandse organen 
verschijnen. In ons land Is niet alleen 
alles nit Rome waar. Zelfs als het uit 
Brugge komt is het onfeilbaar. 

JOE ENGLISHGILDE 
EN RIK OE WEZE 

Ronds de dertiger laren vormc 
zich aan de Koninkhjke Akadem e 
en het Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten te Antwerpen een zonder
linge studentengroep • de Joe En-
glishgilde 

Het was een zeer vooruitstrevende 
gilde van jonge kunstenaars die 
vergaderden in een kelder, een ate
lier hadden op een zolder en na
tuurlijk Ijverden voor een betere 
wereld. 

Er is dus niets nieuws onder de 
zon. 

Het zonderlingste e\7enwel V7as 
dat zowel jongens als meisjes kato-
lieke, dinano's kommunistische, 
Vlaamse Nationalistische en Socia
listische .studenten er lid van wa
len, en hoffelijk mekaars opvattin
gen eerbiedigden Zo kon men dan 
ook o m vaststellen, dat bij de over
brenging van het stoffelijk over
schot van Joe English naar de 
IJzertoren, de Joe Englishgilde in 
haar bonte politieke verscheiden
heid de erehaag vormde, daarin 
getrouw aan haar leuze « Ik Dien >. 

Even verschillend als hun diverse 
opvattingen was het verder levens
lot van deze jonge kunstenaars. Er 
groeide uit deze groep beroemde 
bouwmeesters, architckten, een ex
ponent van een moderne schilders-
.school, tekenaars, professoren, re
gisseurs, enz , enz . 

De oorlog bracht een ontzettende 
tragiek. Sommige kwamen als O.F. 
weerstanders in de koncentratie-
kampen terecht Anderen werden 
zwaar getroffen door de repressie. 

Tot deze gilde behoorde ook de 
journalist RIK DE WEZE die reeds 
jaren als politieke gevangene in de 
gevangenis verblijft 

In deze wereld van exentrieke 
kunstenaars was hij nog een uit
zondering Hij was geen student, 
toch schilderde hij ook . doch met 
woorden en wellicht is in een 
Mendelsohn's '< Kristus Kruisdood -> 
of in de betonkonstruktie die men 
te Antwerpen '< Politietoren > noemt 
een beeld verdoken m magische 
noorden door hem opgeroepen. 

Zeer zwaar getroffen in zijn fa
milie — zijn vrouw, moeder, vader, 
broeder enz, vielen onder oorlog 
en repressie ten offer — dreigde 
deze man in algemene onverschil
ligheid en onwetenheid jammerlijk 
in de gevangenis onder te gaan. 

De '< MENTION •> — dit monster
achtig onding — veroordeelt hem 
tot sterven in de gevangenis, niet
tegenstaande van ambtswege aan
gestelde juristen hem onschuldig 
oordelen. Het is Volksvertegen
woordiger VAN DER En:,ST die vo
rig jaar dit dramatisch lot in een 
voltallig Parlement onthulde. En 
ook daar waren ze talrijk die hem 
m hun jeugd hebben gekend. 

Binnen enkele weken is ex een 
nieuwe Joe English-IJzerbedevaart 
en rond een groeiende nieuwe toren 
zal een nieuwe generatie staan. 

Twintig jaar na het uitbreken 
van de oorlog is deze gerechtigd 
duidelijk de vraag te stellen of de 
tijd niet gekomen is, uit louter 
menselijke overwegingen de gevan
genis te openen. 

Een schim zou wel eens gevaarlij
ker kunnen blijken dan een wrak. 

Gevangenen verlossen is toch een 
Kristelijke Plicht, 

Gevangenen verlossen is ook eevi 
Humanitaire Plicht. 

En waarom zouden in deze aan
gelegenheid, zonder onderscheid 
van politieke of konfessionele over
tuiging studenten en arbeiders, ka-
toUeke, Vlaams Nationalisten, so
cialisten, alle mensen van goeden 
wil, nu eens niet de handen In me
kaar leggen ? 

TOEKOMST VERZEKERD 

Indien U in het Antwerpse woont, of in de provincie Ant
werpen . 

Indien U volledig vrij zijt of vrij vanaf 17 uur... 
Indien U tussen 25 en 40 jaar oud zijt... 
Indien U ernstig, dynamisch, werkzaam, volhardend en eer

zuchtig zijt... 
BIEDT EEN DER BELANGRIJKSTE VERZEKERINGSMAAT
SCHAPPIJEN VAN HET LAND : 

Een boeiend en renderend beroep, met oneindige mogelijk
heden. 

Opleiding wordt gegeven door geschoold beroepspersoneel. 
Schrijven met referenties en curriculum vitae naar : 

JEF BRENTJES, Van Vaerenberghstraat, 63, Berehem-Antwer-
pen. 
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DE VOLKSUNIE - 18 JUNI 1960 - Nr IS 

NAAR ANTWERPEN OP 3 JULI 

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

Voor Gruitrode-Bree inschrijven bij Jef 
Veestraeten, Dorp, Gruitrode of bij J. 
Veestraete, Cobbestraat, Bree. 

Voor Hasselt : Pol Geurny, Spoorweg-
slraat 143. 

Voor Genk : Leo van Esser, G. Gezelle-
laan 7, en Bob Hendi-iks, Weg naar As, 20. 

Voor Eigenbilzen : Bertie Collas, Hane-
sleeg, 7. 

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

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

Voor Herderen : Nikel 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. 

GROEIENDE BELANGSTELUNG 

In vergelijking met vorig- Jaar waren er 
thans veel meer Limburgers aanwezig op 
de 2de Vlaamse Landdag. Onbetwistbaar is 
dit een bewijs van groeiende belangstelling 
en betere organisatie. Naast de talrijke 
privaatwagens werd er ook een bus met 
deelnemers uit Tongeren, Genk, Eigen-
bilzen, Hasselt, St. Ti-uiden en Herk de 
Stad ingelegd. 

HASSELT 
Enkele jongeren hebben een goed ini

tiatief genomen en zijn meteen gestart 
met een propagandist-enkern. We wensen 
hen veel meeval. 

Plaktochten werden gehouden. 

HERK DE STAD 
De deelneming aan het provinciaal zang

feest uit het kanton was bevredigend. Met
een worden reeds voorbereidselen getrof
fen voor de deelname aan het grote na
tionale zangfeest te Antwerpen op 5 juli 
a.s. 

ST. TRUIDEN 
Verleden week werd er onder voorzitter

schap van II'. Clem Colemont een zeer 
geslaagde vergadering gehouden. Tijdens 
de eersvolgende maanden zullen de Ti-uie-
naren vanzelf voelen vanwaar de echte 
Vlaamse wind begint te waaien. 

BERINGEN 
Kanton Beringen kende een geslaagde 

startvergadering. Onder voorzitterschap 
van Ir. Clem Colemont werd een werkplan 
voor het kanton uitgestippeld. De aanwe
zigen waren allen werkbelusc en elkeen 
kreeg zijn opdrachten voor de eerstvol
gende weken. 

Meteen hopen we de enkele afwezigen 
op de volgende bi*«3»komst te ontmoeten. • 

O-VLAANÓËREN 

V.M.0. GENT 
Van het militantenfront is er voor het 

ogenblik weinig nieuws. Het verdelen en 
bussen huis aan huis van proefnrs en 
strooibrief jes gaat verder, zo ook de reeks 
der kolportages. Opnieuw werd Gent stad 
asingepakt, op de zaterdagnamiddag. Met 
fierheid blikken we terug op het gepres
teerde in de eerste 5 maand van 1960. vijf 
en twintig maal waren we reeds op kolpor-
tage. Meer dan 7.500 strooibrief jes werden 
gebust en aan de kerken uitgedeeld, 5.000 
proefnrs besteld en 1.390 nrs op de kolpor
tages verkocht. Spreken we dan niet over 
al het andere wat ondertussen ook nog ge
daan werd. 

Maar boven alles gaat de prestatie van 
onze oudste militant Fons Me^sman. Hij 
speelde het klaar om niet minder de 126 
nieuwe abonnementen bij te winnen. We 
zijn meer dan fier zulk een element bij 
ons te hebben. Zondag op zondag is hij 
aanwezig op onze tochten en avond na 
avond trekt hij erop uit om nieuwe abon
nementen op te vissen. Het voorbeeld dat 
hij ons geeft verdient zeker navolging, wat 
iemand op 65 jarige leeftijd kan presteren, 
mag zeker voor een twintigjarige niet 
onmogelijk zijn. Kameraad Fons onze har
telijkste gelukwensen en een nog groter 
meeval bij uw aanhoudende huisbezoeken. 

Die van Gent. 

GENT 

HELDENHERDENKING 1960 

Op 22 mei j.1. greep te Gent. in
gericht door een gelegenheidskomi-
tee de ,i aarlij kse herdenking plaats 
van '^•'^•ic van Reimond ToUe-. 

naere en de gesneuvelde Oostfront
soldaten. 

Te 10 u. begaf een talrijke groep 
strijdmakkers en familieleden zich 
naar het kerkhof te Laarne, waar 
op het graf van een overleden ka
meraad een intieme bloemenhulde 
werd gehouden. 

Te 11 u. 30 werd in de kerk der 
E.P. Dominikanen te Gent een 
plechtige H. Mis gecelebreerd; voor 
deze kerkdienst was er een mas
sale opkomst van familieleden, 
vrienden en simpatizanten. 

In de namiddag greep dan in de 
zaal « Roeland » een akademische 
zitting plaats, die geopend werd 
door Dr. Leo Wouters. Dr. Wouters, 
die een intiem vriend is geweest 
van Reimond ToUenaere, vertelde 
op de hem eigen gemoedelijke wijze 
over het leven van deze echte 
Blauwvoeter, waarbij hij vooral in 
het licht stelde hoe door heel dit 
leven steeds de draad van heroï
sche plichtsbetrachting heeft gelo
pen. Spreker onderlijnde hoe de fi
guur van ToUenaere een lichtend 
voorbeeld blijft voor allen, die van
daag de Vlaamse strijd verder voe
ren en hoe wij uit dit offer de 
kracht dienen te putten om vol te 
houden. 

De heer Brienen, vrijwi.hger bij 
de Belgische strijdkrachten in En
geland, bracht een groet van de 
andere kant van de barrikade. 

Deze ontroerende hulde over de 
fronten heen was het zoveelste be
wijs dat eerlijke soldaten mekaar 
in begrip en dienende liefde, liefde 
voor Vlaanderen, kunnen ontmoe
ten. Spreker verklaarde hoe hij, als 
Groot-Nederlander, in de nationaal-
socialistische Duitsland een gevaar 
zag voor de toekomst van zijn volk 
en hoe hij uit dit inzicht de enig-
mogelijke konklusie trok : dienst-
name bij de Belgische strijdkrach
ten. Hij achtte het van weinig be
lang of iemand al dan niet voor de 
volle honderd procent politiek — 
gelijk of — ongelijk had; wezenlij
ker was dat uit een eerlijke over
tuiging de eerlijke daad groeide. Zo 
zag hij in ToUenaere niet alleen 
een simbool voor zijn medestrijders, 
maar ook voor iedere tegenstrever 
die eerljied heeft voor waarachtige 
menselijke grootheid. Als Oud-
Dinaso herinnerde de heer Brienen 
aan de heldhaftige dood van Joris 
Van S.evejen, waarop door de recht
staande zaal een minuut stilte werd 
in acht genomen. Spreker, die op
richter is van het Verbond van het 
Vlaams Verzet, wees er op hoe hij 
reeds tien jaar geleden, toen de re
pressie nog niet had uitgewoed, te 
Antwerpen in het publiek hulde 
bracht aan de nagedachtenis van 
Dr. Reimond Tollenare. De woor
den die hij te dier gelegenheid uit
sprak, blijven vandaag hun volle 
geldigheid behouden. 

Nadat bloemen waren overhan
digd aan de weduwe van een ge
vallen kameraad, kwam de heer K. 
Dillen aan het woord. Aan de hand 
van twee figuren uit de Oostfront-
strijd, de officier Remi Bogaert en 
de Antwerpse volksjongen Van Ne-
rum, belichtte hij de werkelijke 
betekenis van het heldendom : 
naast de held a.h.w. door voorbe
stemming, de man die in uitzon
derlijke omstandigheden boven 
zichzelf tot heroïsche gestalte uit
groeit. Nadat de heer Dil'en zich 
erover verheugd had dat op deze 
herdenking mensen uit beide kam
pen aan het woord kwamen, nodig
de hij de heren Brienen en Toon 
van Overstraeten, oostfrontvrijwil-
liger, op het podium om er met een 
handdruk de verzoening van sol
daat tot soldaat, van tegenstander 
tot tegenstander te laten bezege
len. Kd. van Overstraeten deelde 
aan de zichtbaar ontroerde heer 
Brienen en aan de zaal namens de 
Oostfrontgemeenschap mee, dat de 
graven van de gevallen Oostfronters 
en van de gevallen vrijwilligers en 
weerstanders voor hem geen schei
ding, doch wel een band beteken

den. Hij dankte de heer Brienen 
voor zijn grootmenselijke houding 
en sprak de hoop uit dat nooit meer 
Vlaamse jongens aan weerszijden 
van een frontlijn zouden staan. 

De akademische zitting werd 
hierop besloten met de nationale 
liederen. 

Onder de aanwezigen bemerkten 
we, naast de broer en de zoon van 
onze betreurde Reimond ToUenaere, 
talrijke oudstrljders van 14-18 en 
40-44. Ook vele vooraanstaanden 
uit het Vlaamse kulturele en poli
tiek leven te Gent hadden er van 
gehouden, deze plechtigheid bij te 
wonen. 

In de bovenzaal van de « Roe
land » werd door de sociale dienst 
der Oostfrontgemeenschap een 
zoekdiensttentoonstelling gehouden, 
die talrijk werd bezocht door oud-
wapenbroeders en familieleden van 
vermisten. 

ARRONDISSEMENT 

DENDERMONDE 

HAMME 
Op 21 mei had te Hamme de ar-

rondissementele voorlichtingsver
gadering plaats, waarop het woord 
werd gevoerd door de arr. Voorzitter 
Dr. J. V. Boxelaere. 

Spreker handelde over de tekort
komingen der Regering inzake 
Kongopolitiek. 

Hij stelde vervolgens de kleur-
syndikaten aan de schandpaal. 

Voor werk in Vlaanderen doen ze 
niets. Na een aanklacht tegen de 
regering over het lang wegblijven 
van het beloofde miljard voor onze 
boeren, besloot spreker, dat al de 
problemen in Vlaanderen, gemak
kelijk zouden opgelost worden door 
federalisme. 

Het tweede deel der vergadering 
werd ingezet met gelukwensen aan 
de jonge uitbater van 't lokaal en 
zijn echtgenote die op 14 mei in 
't huwelijk waren getreden 

Een Tijl en Nele werd als ge
schenk aan de echtgenote overhan
digd, en aan de echtgenoot, van
wege de afd Hamme een schild van 
« Trouw ». 

De prijs van de gratis tombola 
werd gewonnen door de trouwe 
nationalist en vriend Waegeman J. 

OP ZONDAG 3 JULI : 

Reis naar de volksvergadering 
van de Volksunie met in den na
middag deelname aan het 23ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Inschrijvingen voor de autocar : 
Dr. J.V. Boxelaere - Wichelen en 

Secretariaat : Ringstraat 35, Ham
me. 

OP ZATERDAG 9 JULI : 

Guldensporenviering te Hamme : 
in lokaal : De Hertog van Lotha
ringen, Markt 6. Hamme. 
Sprekers : 

Dr. J.V. Boxelaere en als ere
gast : Meester Daniël De Coninck. 

Nationalisten uit het arrondisse
ment houdt die datum vrij. Iedereen 
wekom. Brengt vrienden en simpa
tizanten mee. 

OP ZONDAG 10 JULI : 

Grootscheepse Volksunie auto
karavaan doorheen gans het arron
dissement Dendermonde met als 
slot bezoek aan de inhuldiging van 
het Vlaams Huis te Lede. 

Autogeleiders meldt U aan en 
laat zien dat de Volksunie leeft en 
strijdt in het Dendermondse. 

Inlichtingen aan volgende adressen: 
Dr. J.V. Boxelaere. Margote, Wi

chelen; 
F. en Fr. Buggenhout, Ringstr., 

35, Hamme; 
De Kegel Theo, Molenstraat, 

n/h.. Kalken. 
De karavaan vertrekt te Dender

monde. Grote Markt, te 14 uur. 

OP MAANDAG 11 JULI : 

Ter gelegenheid van U juli, 
Vlaanderens Hoogdag, bij alle over
tuigde Vlamingen, de leeuwenvlag 
buiten. 

Leeuwenvlaggen te huur op se
cretariaat : Ringstr. 35, Hamme. 

Alle inlichtingen hieromtrent aan 
bovengenoemd adres. 

•Wie In LEUVEN de BIER-
• KELDER niet bezocht, was in 
: LEUVEN niet (Oude Markt, 22). 
: Oude Markt 22 is ONZE bier-
• kelder. 

• Algemeen agent voor België : 
I ABTS, Steenweg op Tienen. 94, 
: Korbeek-Lo. 
: Opgepast voor namaak DORT ! 

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

GENTS NIEUWS 

De Vlaams Nationale Landdag werd een 
meevaller, vanuit Gent vertrokken we met 
een indrukmakende karavaan We danken 
dan ook alle militanten en propagandisten, 
die door hun inspanning dit mogelijk 
maakten, maar we roepen iedereen nu 
reeds op om op 3 juli a.s. een nog gi-oot-
sere propagandatocht te houden op de 
heenreis, naar Antwerpen. Autobussen 
worden ingelegd vertrekkende vanuit 
Eeklo - Aalter - Zulte - Gent - Gavere en 
Destelbergen, die dan opnieuw samen ko
men aan de Roeland alwaar de personen
wagens aansluiten. Ditmaal moet ervoor 
gezorgd bijtijds in Antwerpen aan te ko
men voor de deelname aan de volksverga
dering, zodat er stipt om 8,30 uur ver
trokken wordt. 

Autobezitters stuurt on.s nu reeds uw toe
zegging. Zij, die met de autobussen mee-
willen schrijven in bij Km. Ritsen voor St. 
Amandsberg-Oostakker. tel. 51.08.33. 

De Pestel en Mortier Nevele; Onderbeke, 
Deinze, Beirlaan Zulte, De Moor tel. 
52.70.11 en De Paepe 52.77.50 voor Merel-
beke. Dr Meisman Melsen, De Vuyst Ga
vere, Jan Heurs en Guido Dekeyser. Gent.. 
Tienpont Gentbrugge - Ledeberg. alsook in 
het Vlaams huis Roeland. De prijs heen 
en terug 60 F. 
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De Firma j 
• 
• 

A. JEURISSEN- j 
CLOOSTERMANS j 

& ZONEN I 
Tel. 132.31 Zonhoven 1 

VOOR VERKOOP EN VERHURING 

VAN KAMPEERTENTEN 
EN ALLE 

KAMPEERMATERIAAL 

Vermindering 
voor 

Jeugdverenigingen 

|llllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||!||||||||||||||ii 

1 T E K O O P 1 

1 DILBEEK : I 
I — Resid. i( SLEL'TELPL.'VS », Ninove Ë 
= stwg 3. Enige ligg. Mod. apparte = 
= menten voorz. v. lift, autom. ver- S 
^ warm., warmwaterbedeling:, enz. Om- 3 
= vatt. elk : hall, vest., W.-C., keuken, 1 
= gr. livg m. balkon, 2 gr. slaapk., ter- 1 
= ras. badk., keld. en indir. garage. 1 
p — Mooie villa m. lusttuin en gar. i 
= Nieuwb. Voorz. v. water, gas, elektr. f 
= en verwarm. Gd gelegen op 5 min. v. 1 
S tramh. en scholen. 1 
I JEZÜS-EIK - OVERUSE : 1 
g — Mooie en geriefl. villa tn. tuin. = 
= Voorz. v. water, gas, elektr. en ver- = 
1 warming. Gelegen bij kerk, gr. weg = 
= en Zoniënw. = 
= — Sch. en weigel. bouwgr. vr villas, = 
= enige ligg. aan zoom v. h. Zoniënw. 1 
= Beste oriëntering. = 
I TE BEVRAGEN OP TELEFOON : § 
= 21.28.94 L. DE COSTER Moercmans- = 
^ laan 198, Dilbeek. = 
ïïliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^ 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
AUTOKAR.iVA.AN NAAR 

ANTWERPEN 

Op zondag, 3 juU a.s., te 8 n. 30 stipt, 
vertrekt aan het Hoofdsekretariaat, Maur. 
lemonnierlaan. 82, Brussel (Anneessens-
plein), een autobus naar Antwerpen, 

Deelnemingsprijs : 65 F, 
Dadelijk inschrijven en het bedrag 

storten op het Hoofdsekretariaat, 
of bij de Volksunie-vertegenwoordigers : 

De Eerlanger, Courtöisstraat, 50, Sc. 
Jans-Molenbeelc; 

• Leplat P , Kerimoflaan, 5, Kraainem; 

Sleegmans J., Winkelstraat, 45. Dilbeek; 

Tliiebaul. Ricli. Neyberghlaan, 188, 
• Brussel 2; 

Van Damme, A. Lambiottestraat 133, 
Schaarbeek; 

Van Eesbeeck A., Georges Henrilaan, 16, 
St. Lambr.-Woluwe; 

Van Malderen Ach., Ninojlsesteenweg, 
342, Anderlecht. 

Lokaal « BREUGEL », Lakenstraat, 87. 
Brussel. 

Lokaal « GRAAF VAN EX3MONT », J . 
Van Praelstraat, 28, Brussel. 

AUTOMOBILISTEN ! 

Sluit aan op 3 juli bij de autokaravaan: 
te 8 uur 30 aan het vertrekpunt : Hoofd
sekretariaat, Brussel; 

of te 8 uur 45 aan het Liedtsplein, Schaar-
tieek; 

of te 9 uur aan de « Koemarkt », te Vil
voorde. 

• « M M » ) * 

BOUWGRONDEN TE KOOP 

gelegen te STRIJTEM 

langs de Steenweg van Brussel 
op Ninove. 
Voorwaarden : 

Telefoon : OETINGEN 51. 

LIEDEKERKE 
Zeer tali-ijk was de opkomst van jong 

en oud om deel te nemen aan de 2de 
grote Vlaamse Landdag waarin wij ons 
zeer verlieugen. 

Liedekerke blijft niet ten achter, dat 
hebben wij nu bewezen. 

Nog een woord van dank aan onze klep
per voor zijn geleverd werk, zaterdag en 
zondag op de landdag. En toekomende 
maand in groot getal naar de grote Volks
unievergadering en het Zangfeest te Ant-

''«•P"'*- Nele. 
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«GETUIÖENIS '60» 
OPEN KRING - GENT 

//) / / ( / Mit<dt('hrin)piir7c ie Gent he-
Z(><-.\'tii ivij iicec tc»loi/»i1clU>i!ji'n; 
efer:!JJr, die, in oiienhirht, ran 
iicUlliiuih'trefl'en rn f!nder:ijils, in 
dt' taal run heb Kh'hJo'kaal. de \V<i-
niï^ie, die ran srluldei ireili» r(Ui 
Oehmj Ltinduyt. 

In de. oitenluchtlehlixii'^lcUiiui zijn 
e t ü tarhiifft'd beelden te zien, 'jro-
iere en Ihineie. Een deel is als hliL-
ta i(jef ori^jeiiiehl ?« de parl'trvimte, 
ffrofirheden welle uit iimsea en par-
iiiuh'ie verzamelingen werden ije-
h'ia'.d, nut d<iüitv6seM modern mode-
werk ea rerroest ij~er ah van een 
C.hb.iert. Hel andere deel. het fdei-
n^re werk, icaarander naar onze 
bescheiden mening het beste voor-
i lint, ."taal opgesteld in de boven
zaal ran de Wararule. Daar treffen 
wij icnardevolle en roortreffelijke 
stukken aan als van Minne, Coolens, 
Javssens (waarom niet in de katalo-
ffits vtrmeld f). 

Het bezweringsbeelê van Octaaf 
J.andugt valt wat buiten de lijn ran 
het ensemble. 

Het werh van jongeren als Paul 
Van Gysegem (in omvang, tegenover 
anderen, wat te sterk vertegenwoor
digd), Walter De Buck en Haeck, 
slaat een armzalig figuur ten over
staan van dat van grootheden als 
Grard, Fermeke, Jespers, en zelfs een 
Reinhout D'Haese. Wij betreuren 
de afwezigheid van Boiuluel, Setola, 
Vonk, Diels, Opzommer, Maertens, 
Basil Lavwn, Frans Laiiibrechts, e.a. 
die beslisi rm beter figuur in deze 

ientoon^telliiig zouden hebben iji-
shigen dan drie bovengenoemden. 

Die schaduwzijde, die afwezigheid, 
irordt U duidelijker vanneer U tut 
goede bron verneemt dat de te-een-
zijdige keus, ten gevolge van de in-
akfivifeif van een papieren keurraad-, 
het resultaat is van de willekeur en 
de vriendjespolitiek van één persoon. 
' Ondank.^i deze ongelukkige formu
le, staan wij al-met-al met « Getui
genis '60 » toch voor een betere edi
tie dan « Getuigenis 'ö9 » die letter
lijk en figuurlijk, bestond uit kunst
en vliegwerk. Die hier-gebnden, met-
object i er e selectie, dient de bezoeker 
zich steeds te memoreren. 

Wat de schilderijenetalage ran 
Octaaf Landuyt betreft, hieraan zul
len wij niet teveel ivoorden verspil
len. Wanneer we uitgaan van een 
normaal standpunt, dat de kunst 
dient tof, veredeling van de mens en 
men in het kunstwerk de weerspie
geling vindt van de kunstenaarsziel, 
moeten wij, tot ons spijt, hier abso
luut verklaren dat het werk van 
Landuyt geenszins verheft, wel het 
tegendeel, meer, dat het daarenboven 
de uiting Is van een ontaardende na
tuur. Zulke werken dieiien de kunst 
niet. Wij willen geen afbreuk doen 
aan het kunstenaarssehap en kun
dige bekwaamheid van Landuyt, 
maar er zijn grenzen. Wij geven de 
inrichters van Open-Kring tentoon
stellingen de goede raad enigszins 
met deze grenzen rekrninq te houden. 

Voa<t. 

de KNUPPEL in 't HANENKOT f 

Het Brussels Wad van de schunnige 
moppen (Franse geest, wa t ! ) en van het 
meest bekrompen anti-Nederlands fana
tisme « Le Poiirquoi-Pas ? )> dat de « eer » 
genoot eerste-minister Eyskens te ontvan
gen (wat zal dat ventje nog allemaal doen 
om eerste minister te mogen blijven ?) 
heeft zich uitermate bezig gehouden met 
de talentelling en het C.V.P. taalvergelijk. 

Hij heeft alle Brusselse \olksvertegen-
woordigers om hun mening gevraagd en 
komt dan zelf met een oplossing voor de 
proppen. 

£n of het een oplossing is ! 

HET PAARD VAN TROJE 

Wij zouden kunnen beginnen met de 
«oorden die Vergilius in zijn Aeneis de 
Trojaanse priester Laokoon in de mond 
legde toen hij de Trojanen afraadde het 
houten paard, dat de Grieken bij hun 
schijnbare aftocht voor de wallen van de 
stad achterlieten, binnen hun muren te 
halen. « Timeo Dauaos et dona ferentcs » 
«ou hij in zijn eigen taal dan gezegd heb
ben. (( Ik vrees de Grieken zelfs zo ze ge
schenken geven ». 

De « Pourquoi-Pas ? » wil afzien van de 
talentelUng, die hij onuitvoerbaar acht 
omdat al de Vlamingen er tegen zijn. Hij 
geeft ons dus een geschenk, dat hij toch 
niet krijgen kan. 

De « Fourquoi-Pas ? » geeft nog andere 
geschenken en wel de volledige tweeta-
Hgheid te Brussel. Men moet le Brussel 
een loopbaan kunnen maken uitsluitend 
met de kennis van het Nederlands, uit
sluitend met de kennis van het Frans 
en als tweetalige. F.en volmaakte twee
taligheid zou verplicht zijn van de graad 
van onderdlrekteur af. 

Prachtige oplossing voorwaar. Een raool 
geschenk. Het groten houten paard. Want 
wij krijgen dit niet zonder meer omdat 
Brussel nu eenmaal tot 1830 zo Neder
landstalig was als andere Vlaamse ste
den zoals Antwerpen, Brugge of Gent. 

Neen in dat Trojaanse paard zitten de 
Gallische krijgers verborgen. Hoe dikwijls 
werd dit de Vïaanise onnozelaars niet 
reeds beloofd ? 

Het laatst nog bij de roof van Gans
horen, Evere en St. Agatha-Berchem 10 
jaar geleden. Zijn de aanhangers van de 
Pourquoi-Pas ? ginder sindsdien tweetalig 
geworden ? 

God spare ons zo we het niet uit eigen 
kracht kunnen veroveren maar krijgen 
moeten van onze tegenstanders'. 

AKKOORD iS ALTIJD MOGELfJK 

De IC Pourquoi-Pas ? » legt een lenig
heid aan de dag, waarbij zelf die van 
Frans van Cauwelaert en Eyskens over
troffen wordt. 

De Taalgrens mag vastgelegd schrijft 
het krantje. « Hoe is het mogelijk ? » zal 
onze lezer zeggen. Wel er is een kleine 
voorwaarde aan verbonden : 

Naast "étr"^ 'gemeenten die de franskil
jon Theo t/Cfèvre, de man voor wiens 
partij de flaminganten kiezen, de frans-
taUgen als geschenk wil geven vraagt de 
Pourquoi-Pas ? er nog een paar bij Hun 
bevestigen van het beginsel van de vast
legging van de taalgrens doet denken aan 
de Russen die hun staatsvorm ook demo-
kratie noemen. 

De Pourquoi-Pas ? vraagt daarbij als 
iweetalig Ruisbroek, Beersel, Lot, Huizin
gen, Buizingen, St. Pieters-Leeuw, Dworp, 
Vlezembeek, Itterbeek, Groot-Bijgaarden, 
Relegem, Meise, Grimbergen, Machelen, 
Meisbroek, Zavcntem, Slerrebcek, Tervu-
ren, Hoeilaart, Lembeek, Vilvoorde en 
Halle ! 

BRUSSELAARS HEBBEN GROEN 

NODIG 

Men mag toch de Brusselse franstaii-
gen niet opsluiten in hun stad, schrijft de 
Ponrquoi-Pas ? zonder verpinken. Vele le
zers zullen vinden dat men ze inderdaad 
best opsloot. Zij zouden zo minder de een
heid van ons Belgenland schade berokke
nen met hun potsierlijke aanmatiging. 

De Vlamingen hebben geen argumenten 
om de tweetaligheid te weigeren beweert 
het weekblad verder. Vanzelfsprekend ha
len ze onze argumenten niet aan. Dat is 
de klassieke objektiviteit van dat soort 
volkje. 

Alleen ons middeleeuws argument ha
len ze aan dat de mensen de taal van de 
bodem moeten spreken. 

Het is omwille van dal middeleeuws ar
gument dat onze franstalige landgenoten 
de Duitsers tweemaal bevochten hebben. 
Want toen aanvaardden ze niet dat de 
grond behoort aan wie hem Ijezet. 

LATEN WE HEN GRAZEN 
Wij hebben alleen voetzoekers en stenen 

als argument voegt de Ponrquoi er aan 
toe. Wel dat ze zich niet beklagen. Elk 
ander volk waaraan men grond wil ont
roven verdedigt zich met kanonnen, tanks 
en raketten. 

Onze franstaligen hebben met een volk 
te doen waarvan het nationaal gevoel af
gestompt is en dat in de luren gelegd 
wordt door de kleurpartijen dat het 
schandalig is. 

Laat de Vlaams radikalen de franstali
gen die ons gebied willen veroveren be
handelen zoals rovers dat verdienen, 

lAten we bet erin Moppen. 

ANTWERPEN 

ZUID-AFRIKAANSE AVOND 

op woensdag 22 juni 1960 te 20 uur m de 
feestzaal van de V.T.B., St. Jacobsmai-kt, 
45, Antwerpen, 
ingericht door : 

ANSAV, 
ALG., NED, SAFRR, VL, VER, 
A.N.V. 
ALG. NED. VERBOND 
VL. VR. KRING 
VI.. VRIENDENKRING. 

OP HET PROGRAMMA : 
Causene door de Heer H.J. BRINKMAN 

die zal liandelen over : DE PROBLEMEN 
VAN SUID-APRIKA, met gelegenheid tot 
vragen stellen. 

VOORDRACHT dooi' MIA PAS 
Vertoning van filmen over land en volk 

van Suid-Afrika. 
Suid-Afrikaanse siemmmgsmuziek. Aan 

het klavier : Gilbert de Pillecyn. 
Voor.stellmg en inleiding dooi- : Dr Ka

lei DEL AH AYE. 

BERCHEM 
Zondag, 19 juni vergadert het bestuur 

van de afdeling Berchem onder voorzitter
schap van Rudi Van, der Paal om de laat
ste hand te leggen aan de organisatie van 
de Volksunie-Propagandaweek, die te Ber
chem ingericht wordt van 25 juni lOt 2 ju
li e.k. 

MeesLer Renaat Veremans : Gastdiri-
gent. 

Volkskunstgroep « Gudi-un » uit St-Ni-
klaa.s-W., vendelzwaaien en volksdans. 

Het gemengd koor « Cantabile » uit St. 
Gillis-Dendermonde o l v . de Heer Jos van 
Overstraetcn. 

Werner Lijssens : Voorzegger, 
De gelegenheidsrede zal worden uitge

sproken door de Heer Willem De Meyer. 

ter Benoit » een uitstap m naar Kokzijde 
Vertrek te 7,45 u. bij SiPn Philips (Hooi-

kaai i . 
Prijs : 250 F alle nnko^'en inbegreijt-i 

I s t e I - > z e l f g l a n z e r z o e k t 
v e r t e g e n w o o r d i g e r s . S c h r i j v e n 
k a n t o o r b i a d . 

AALST 
Op 3 juli a s wordt een ous ingelegd 

naar de Volksunie-vergadering en het 
Vlaam.s-Nationaal Zangfeest te Antwerpen. 

Vei-ti-ek te 9 uur aan lokaal « De 
IJzer ». 

Reissom : 50 P. 
Inschi-ijven : « De IJzer », Vlaanderen-

straat, Aalst en bij de propagandisten. 

DENDERLEEUW 
Langs deze weg nodigen we de leden, 

abonnenten en .lympatisanten uit op de 
vergadering welke doorgaat op dinsdag 21 
juni te 20 u. in de Vlaam.se Leeuw op het 
Dorp. 
Agenda : 

2) Aktie op lokaal plan. 
Dit t)ericht geldt als enige uitnodiging. 
1) Reis Antwerpen 3 juli 1960 met Volka-

vergadering en Zangfeest 

W i j v e r n a m e n h e t o v e r l i j d e n t e 

D E U R N E 

v a n d e h e e r C A E Y E R S 
l id v a n d e p l a a t s e l i j k e a f d e l i n g . 

I n s g e l i j k s o v e r l e e d : 
M e v r o u w S T O R M E , m o e l e r v a n 

d e h e e r S T O R M E , Voorz r v a n 
h e t g e w e s t e n v a n <$<" a i ' d e l i n g 
D e u r n e . 

D€ V O L K S U N I E b e t u i g t a a n d e 
b e p r o e f d e f a m i l i e l e d e n h a a r o p 
r e c h t k r i s t e l i j k e d e e l n e m i n g ' . 

O-VLAANDEREN 

DEKERTJES 

GEWESTELIJK 
VUAMS ZANGFEEST 

Het « Algemeen Nederlands Zangver
bond » Waasland, richt op zondag 19 juni 
60. m de hovingen van « De Gulden Scha
duw » !?elegen iii het hartje vun het« Soe-
te Waasland » ie WAASMUNSTER-HEI
DE, een Vlaams Gewe.stelijk Zangfee.'ü en 
Broeder Vincent Herdenking m 

Te 11 uur wordt in de Heidekapel een 
plechtige H. Mis opgedragen ter jntentie 
van Broeder Vincent. 

Te 14 30 uur : Gewestelijk Vlaams Zang
feest en Broeder Vincent herdenking, m 
open lucht, waaraap hun medewerking 
verlenen o.ni. 

G E V R A A G D : H a n d e l s v e r t e g e n -
w o o r d i g e i ' v o o r t e k s t i e i z a a k v o o r 
B r a b a n t e n L i m b u r g , o m k l e i n 
h a n d e l a a r s t e b e z o e k e n ( s p e c i a l i 
t e i t v a n s c h o r t e n , p y j a m a ' s , s l a a p -
k l e d e r e n ) S c h r i j v e n : V. T. k a n 
t o o r b l a d 

1 ^ BRABANT 

BRUSSEL 
VLA.AMSE H 4 R M O M E 

Op 26 juni ! icht de VI Harmonie « Pe 

Te Antwerpen overdeed op 5 juni 11. de 
heer Hendrik Hanssen, lic. in de handels-
en financiële wetenschappen, oud-ateneum-
leraar te Tongeren, geboren te Munster-
bilzen in 1893. 

De afge&ton'ene was een pionier van de 
Vlaams-nationale gedachte in Limburg 
Met een handvol vi'ienden begon hij n-
zijn werking na de eerste wtreldoorlog en 
als penningmeester, die de foutlt^Tf*mobi
liseerde, bewerkie hij mee de latei e bloei 
van het Nationalisme in Limburg. 

Gedurende de oorlogsjaren zette hij zich 
onvermoeid in, als burgemeester ie Ton
geren, om de zware lasten van de bevol
king draagbaar te maken. Iedere objok-
tieve inwoner van deze ."itad getuigde van 
hem dat hij de beste burgemeester was 
die Tongeren ooit gekend had Hij werd er 
m dit gezegend land voor beloond met 
enkele jaren gevangenisstraf. 

Wij zullen onze irouw" - tnidmakker 
Rik dankbaar gedenken. 

MEt'Iir:Li:N-AAN-DE-M'\AS 
Hier overleed op 31 mci de lieer Guil-

launie Wevers, schoonvader van de Vlaam
se strijder uu de Maas.sireek, Jaak Gili^-
sen Onze innige deelneming 

TOEN EN NU : TAKTISCHE ZWENKING 

JEF VAN HOOF HULDE 
Het was opvallend, op deze inooke zon

dagnamiddag, hoe door een sterke hand, 
veel sterker dan die \ a n auditutten of 
belgische justitieministers,, de hemelslui
zen werden dichtgehouden en met een 
milde zon, de ganse plechtigheid kon 
plaats vinden, Zou het dan toch waar 
lijn, dat Vlaamse groten eerst dood moe
ten zijn om met alle eer, waarop zij hun 
ganse leven recht hadden, bejegend te 
worden ? 

Maar laten wij niet bitter zijn bij deze 
schone waardige en grootse ontbuiling. 
Het zal wel overbodig zijn nog uit te 
wijden over het mooie, stijlvolle en spre
kende monument zelf, waarover de dag
bladpers reeds uitvoerig \eTslag bracht. 
Toch dient onderstreept hoe treffend het 
relief, 6 m. x- 3 in witte hardsteen, het 
ganse werk \ a n de meester in zijn strek
king weergeeft. Het kan ook niet anders, 
daar een volks\'erbonden V.T.B, de op
dracht toevertrouwde aan een volksver
bonden kunstenaar als \ lbert POLLS. 

In samenwerküig met Vlaamse gemeente
besturen schijnt dit dan ook de enige weg 
te zijn om het Vlaamse land te sieren 
met monumenten, die ons dierbaar zijn, 
tot het hart spreken van ons volk en kun
nen bijdragen tot het opwekken van ons 
Vlaams saamhorigheidsgevoel. 

De samenwerking van beeldhouwer A 
POELS met architekt .A. Segers en schil
der V. Raemdonck kunnen wij als volko
men geslaagd noemen. Wanneer het plein, 
waar het monument geplaatst is met de 
daarbijhorende aanplantingen zaJ zijn 
aangevuld en het nieuwe gemeentehuis 
zal verrijzen naast andere aangepaste hui
zen zal Boechout een waardig plein bezit
ten, dat menig toerist zal aantrekken en 
waar misschien zangfeesten, en andere 

Vlaamse bijeenkomsten kunnen gehouden 
worden in de schaduw van het schone mo
nument ter ere van de vurige, felle Vlaamse 
bart Jef Van Hoof. Het gemeentebestuur 
zou dan de kroon, op haar bereidwillige 
medewerking \ a n thans, plaatsen, door het 
plein de naam te geven van Jef Van Hoof. 

De Heer Eugeen De Ridder, voorzitter 
van het inrichtend comité, mag samen 
met zijn medewerkers fier zijn op zijn 
werk. Alle medewerkers, het Antwerps the-
baans kwartet, het knapenensemble van 
het N.I.R. onder leiding van PIETER LEE
MANS, de steeds graaggehoorde zanger 
Renaat Verbruggen, het koor « -ALMA 
MUSICA 1) Cl CANTATE » EN » VOZA » 
onder leiding van FOXS BERVOETS haal
den alle eer van het door hen gebodene, 
en de kleine stoornis aan de geluidsin
stallatie vermocht niet de sereniteit van 
het geheel te schaden. 

Velen zeer velen, hadden alle andere 
zondagsgenoegens op zij gezet om daar bij 
deze plechtigheid aanwezig te zijn om 
hem, de compromisloze, de steeds trouwe, 
de geweldenaar, die zo graag al zijn ge
weldig Vlaams willen in ons allen wou in-
stampen door zijn door en door Vlaams 
muziekwerk, Jef Van Hoof, die daar door 
zijn machtig Groeninghe dan ook bij ve
len — nog lang niet genoeg ! — in slaag
de. 

Het monument werd de gemeente aan
geboden door V.T.B, voorzitter Jozef V. 
Overstraten op zijn eigen gloedvolle wij
ze, waarna de eerste schepen M. \. Geens 
het dankbaar in ontvangst nom. Dr. V.A-
LEER PORTIER namens het A.N.Z her
innerde aan het eerste zangfeest in 1933 
met de grote Meester en hoe jammer ge
noeg zijn heroptreden in 1959 niet meer 
kan plaats hebben door zijn plots heen
gaan. Letterkundige Emiel van Hemel-

donck in een vloedgolf \ an herinnering, 
die dateerden van de conservatorinmtijd 
af, schetste ons dat trotse leven van de 
meester, die zonder een enkel ogenblik t e 
versagen, te buigen of te kruipen, voor wie 
ook zijn eigen weg «ing. 

Spreker was scherp, toen hij zicit 
afvroeg « wat voor een volk zijn wij <lan, 
dat wij hebben toegelaten wat er in he t 
najaar van 1944 gebeurde »'.* Maar dit 
verwijt gold niet de daar aanwezigen, wani 
daar was veel groen hout, maar gold de 
afwezigen, die maar alleen epdageu ach
ter de lijkbaar, als de dode lelf ze niet 
meer kan wegschoppen. Er was ook een 
bloemenhulde en op de grootste krans, zal 
de Meester, die, na een beetje vagevuur, 
nu zeker bij de vele andere t» de hemel 
is, welgevallig hebben neergeilen. 

Deze mooie kran* wetd aan zijn monu
ment neergelegd door <. zijn end mede
gevangenen en repressleslacJjisI'fers ». De 
Volksiuïic Antwerpen bracht een rijke 
garve aan de gft 'ouwe Jef Van Hoof en 
meerdere volgne.T 

Ik gel.if.f uifi. dat het pover politie-
agenljc, ciut ((6»itlj-is de meester in de Ge
nie-Kazerne mee«tae ir, scmft^a aa^fciffen 
en oorz»?,k wr.3 «ai ïlj.i 'r.'rt bra!r, waar
door zl>. lot nnx o' «'•..i'»? \'MiT we'd, aa.n-
wezig w ,«. V:; AT3ester heeft l'ct hem al 
lang \er.-,ive.], zoali aan »ovpVn, die 
schuld hi-.'iMi, i>ni:w'!d mis'iehiï'n, om
dat zij nog \ ' t i j J i l 't ea'cel lopen van 
volksverd-..;i\Je klenrpar ' i i 'n , in plaats 
\ a n a l ; Vlar.;. 'g d i i r te slaan waar Mr. 
Van Kocf st:i:.l en waal alle Vla-ningen 
thuis horon, in het Vl. Nationale kamp. 

Moge het mor.jme-n Jef Van Koof me
de een bak"!.) zij-i, die 3."m op'wekt, naa r 
zijn voorl>ocjJ, tct Vlaamse daadvaardig
heid onder de enige leuze, die alles om
vat ; ,1 Vofir Vlaanderen alles »• 

. Watc. 
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Van keffers over kaffers 

CHESSMAN EN VERROKEN 
In « De Volksunie » van 6 april 

j 1 onder de hoofding « Machts
droom van een Tribuuntje », 
schreef onze Dr. Leo Wouters aan 
het adres van Jantje Verroken, dat 
de Volksuniekeffers de pensgevulde 
en logge C.V.P.-kaffers zouden be
letten verder te slapen met hun 
neus in de vetgevulde regerings
schotel terwijl Vlaanderen door 
allerhande Compromissen en Capi
tulaties Verkocht en Platzak ge
roofd wordt. 

In De Standaard van 6 mei j.1. 
wordt nu het bewijs geleverd dat 
een Keffer zoals onze Dr. Leo Wou
ters kaffer Jan tot duizelingwek
kende hoogten weet te stimuleren. 

Uit de taaie pen van Jan vloeide 
een nieuw artikel : Bedenkmgen bij 
het geval Chessman. 

Door zijn protest plaatst hij zich 
meteen ook op rang en in gezel
schap van onze nationale nobel-
prijswinnaar voor de vrede, pater 
Pire, en van onze even nationale 
overgrootmoeder Elisabeth .. die ook 
geprotesteerd hebben ! 

JAN ALLEEN 
Jan zegt verder aangaande de 

executie van zijn vriend Vindevo-
gel • « Ook hier stonden wij eens 

te protesteren en velen van hen die 
thans meeroepen, kropen toen... als 
benauwde pieren diep onder de 
grond ». 

Jan toch ! verzint eer ge begint! 
Uw bewering is niet minder dan 
een harde kaakslag in het gelaat 
van onze nationale pater Pire... en 
lage majesteitsschennis tegenover 
onze Koningin-moeder Elisabeth? 
die toen ook NIET geprotesteerd 
hebben... 

En dan, Jan, wie ware'n die an
dere pieren?. . . Waren dat soms 
niet al de parlementairen van uw 
C.V.P.-kafferpartij ? Waaronder de 
toen — en nog steeds — vooraan
staanden, die niet alleen nagelaten 
hebben te protesteren... maar die 
ZELF de gerechterlij ke moord op 
uw vriend Vindevogel (en op nog 
een paar honderd anderen) hebben 
ontworpen, georchestreerd en uit
gevoerd ! De Londonieters, î e 
Struyes, Moreau de Melens, de Bus 
de Warnaffes, enz. 

Jan zegt : « De vrees voor één 
vergissing, één overdrijving op dui
zend, is voor mij een voldoende 
feit om mij tegen de uitvoering der 
doodstraf in elk beschaafd land te 
verzetten^aan de..e;^cutie van dui
zend schuldigen te verzaken ten 
einde aan de moord,op een oia?Qhul-" 
dige te ontsnappen ^^.-Raawtc *«? 

Arme Jan, voor U is dat vol
doende zegt ge en dat nemen we 
aan, maar... was en is dit ook de 
vrees en het gewetensbezwaar van 
<le hoger vernoemde C.V.P.-repres-
sie-ontwerpers en uitvoerders, van 
uw C.V.P.-auditeurs en rechters, 
van uw C.V.P.-volksvertegenwoordi-
gers Mertens de Wilmars, die als 
advokaat van de staat, miljarden 
fianks morele schadevergoeding 
heeft gevorderd van de slachtoffers 
der repressie ? 

HIER WAS HET BETER 
Van deze C.V.P.-kaffers, die lie

ver duizenden onschuldigen straf
ten om toch maar niet één schul
dige (of tegenstander) te laten ont
snappen ! Waren die ook zo fijn
gevoelig ?... 

Of mogen vsrij deze Feiten en Be
schouwingen niet als basis van ver
gelijking nemen omdat België geen 
beschaafd land is ? Of omdat uw 
C.V.P.-kaffer Pholien eens gedwon-
gezegd heeft : « Les inciviques ne 
sont pas interessants » en dat voor 
hem (zoals voor U) een vroeger 
reeds zesmaal veroordeelde Chess
man dit waarschijnlijk wel is ! Of 
omdat uw C.V.P.-repressie werd 
doorgevoerd door « Une justice de 
roi-nègres » zoals die andere 
C.V.P.-kaffer Pholien eens gedwon
gen werd te bekennen ! 

Want, Jan, uw Chessman (geen 
lammetje zegt gij zelf) heeft zich 
ten minste voor een normaal ge
recht kunnen verantwoorden en 
£l,lle middelen ter zijner verdediging 
uitputten. 

Heeft door allerlei spitsvondige 
procedurekwesties twaalf jaar lang 
het laatste stro uit het dak kun
nen trekken. Massa's advokaten en 
journalisten in zijn cel mogen ont
vangen. Niet alleen de pers maar 
zelfs de televisie ter zijner beschik
king gekregen. 

Voor uw G.V.P.-repressiegerecht 
echter — ook als het om HET LE
VEN van een beschuldigde met een 
blanco-strafregister ging — be
perkte de verdediging zich meer 
dan eens tot het : « Maltre, vous 
avez cinq minutes ! ». Daar schet
sten de juryleden figuurtjes op het 
voor hen liggend blad papier ter
wijl een getuige ten ontlaste op
trad of de verdediger zijn pleidooi 
hield. Daar maakte de rechter zelf 
een getuige ten ontlaste verdacht 
of snauwde hem af terwijl die ten 
laste werden aangemoedigd ! 

Wanneer men nu schande spreekt 
en schrijft over de wijze waarop 
de zaken en processen werden on
derzocht en gevoerd van vooraan
staande beschuldigden (zoals uw 
vriend Vindevogel b.v.), denk U 
dan eens in, Jan, hoe het gebeurde 
met de gewone man, zonder voor
spraak, zonder politieke invloed, 
zonder verdediging ! ! !... 

Jan schrijft : « Vermits-men de 
executie eens heeft uitgesteld van
wege de inconvenifenten van een 
reis, wie zegt ons dat men aan die
zelfde en aan die hele sadistisch 
aandoende show niet had kunnen 
verzaken terwille van het prestige 
en moreel gezag van Amerika in 
een bevriende wereld ? ». 

in Amerika verloren heeft gelegd, 
op dezelfde manier waarop een 
uwer bazen, de C.V.P.-kaffer de Bus 
de Warnaffe, het destijds met uw 
motie tegen de talentelling heeft 
gedaan. 

Wij vrezen ook dat de manitoes 
der grote C.V.P.-kafferpartij U 
vervelend gaan vinden met uw ver
ward proza in het U « faciliteiten » 

verlenende blad De Standaard om
dat gij ons aldus zoveel gelegenheid 
tot keffen geeft. 

Vlaamse Scorpioen. 

P. S. Remember to Jan. 1. Ook 
In ons land werden tientallen men
sen eerst geëxecuteerd 3 en 4 jaar 
na hun veroordeling o.a. deze door 
uw collega Moreau de Melen naar 
de executiepaal geleid. 

2. Er zitten nu nog een dozijn 
mensen die tien jaar hebben ge
wacht op de omzetting van hun 
doodstraf, met het risico dat ze nog 
iedere dag konden terechtgesteld 
v/orden. 

3. Te St. Gillis zitten thans, na 
16 jaar, nog tientallen ontmenste 
wrakken die nog altijd verder de 
heropvoedingskuur ondergaan. Dit 
zonder het minste uitzicht midden 
hun familie te mogen gaan ster
ven. En dit dank zij het gemoti
veerd genadebesluit geboren uit het 
vindingrijke brein van uw andere 
collega de zeer christelijke ? C.V.P.-
kaffer MOYERSON. 

Plaese Jan. 

De droevige geschiedenis 
van een srad zonder geld : 

VIJF POLDERDORPEN KREPEREN 
DOOR ANTWERPSE ONTEIGENING 

Bewoners mogen geen huizen meer bouwen 

BEUL MOREAU 
Jan, wanneer uw collega, de 

C.V.P.-kaffer Moreau de Melen — 
nadat de linksen sinds zes maan
den geen executies meer uitvoerden 
— plots terug 17 mensen deed te-
rechtstellen in de week voor de 
verkiezingen ten titel van C.V.P.-
verkiezingspropaganda in zijn hoe-
rapatriottenarrondissement, was 
dat soms geen sadistisch aandoen
de show ?... 

Nog zo pas bekleedt uw chef, de 
grote manitoe C.V.P.-keffer Eys-
kens, de groot-inkwisitor der re
pressie, Ganshof, met het prestige 
en het moreel gezag van mlnister-
repressionnist voor Congo ! Na 16 
jaar repressiebeleid, en nadat hij 
reeds voor 20 jaar honderden Vla
mingen deed deporteren waarvan 
velen de dood vonden, ontvangt 
deze executeur van de C.V.P.-
kafferregering een brevet van 
waardering om « bewezen dien
sten ». Van cynisme gesproken ! 

Jan gaat verder : « Ons eigen 
kort verleden is er om te bewijzen 
dat het soms veel gemakkelijker is 
om een massa politieke executies 
te doen slikken dan andere, zolang 
wij het niet zijn of de onzen die 
er het slachtoffer van worden. Het 
volstaat hiervoor het juiste etiket 
te vinden om op de rug en het dos
sier van het slachtoffer te plakken 
om een deel der massa te doen 
zwijgen en een ander deel histe-
risch te doen toejuichen ». 

De christelijke C.V.P.-pers der 
eerste naoorlogse jaren heeft 
wat betreft aanhitsing tot- en 
goedprating van moord, het meest 
histerische rode proza van die tijd 
naar de loef gestoken. Het is goed 
dat onze jeugd en vooral het Jong-
C.V.P. daar eens wordt aan herin
nerd ! 

MENSONWAARDIGEN 
Zeker, Jan, uw C.V.P.-kaffers zijn 

van deze openlijke en bedekte haa t 
campagne niet het slachtoffer ge
worden, want die aten en eten zich 
— eer Vlaanderen vergaat — kaf-
fervet aan de rijkgevulde tafelen 
van partij en staatsruif ! 

Jan spreekt over « een menson
waardige moordenaar in onszelf ». 

Jan, kijk eens goed rondom U, in 
uw naaste omgeving, of er daar 
soms geen van dat soort — en wiens 
lucht gij inademt — rondlopen, die 
zelfs absoluut niet beschpamd zijn. 

Wii welen nu Jan, dat ^.en uw 
te'-^' ^ra t-'T -- i 

Eeuwenlang hebben de bewoners van de Lage Landen, dus 
ook deze van de Antwerpse Polder, gestreden tegen het water. 
Telkens waagde de Schelde er echter een nieuwe aanval. De 
laatste kwam in 1953 toen een geweldige overstroming de Pol
derdorpen kwam teisteren. Uiteindelijk werd het water echter 
toch teruggedreven achter de dijken. Thans is er echter een 
aanval aan de gang die niet zal kunnen afgeslagen worden, deze 
van de Antwerpse haven. Aan de vooruitgang valt niet te tor
nen en de Polderbewoners begrijpen dat de havenbelangen voor-
rang hebben op de hunne. Wat zij echter niet kunnen vatten is 
de onverantwoordelijke wijze waarop de stad Antwerpen biJ de 
onteigeningen te werk gaat. 

De Antwerpse haven werd, in 
tegenstelling met andere havens 
als Rotterdam en Hamburg, tijdens 
de jongste wereldoorlog niet getrof
fen. Zij kon onmiddellijk weer in 
gebruik genomen worden, maar 
bleef ouderwets uitgerust terwijl de 
konkurrerende havens eerst later 
van wal konden steken maar daar
entegen volledig nieuwe werktuigen 
en uitrustingen tér- beschikking 
konden stellen. 

UITBREIDING TOT GRENS 

Te laat gingen de ogen van de 
Antwerpse stedehouders open en 
pas toen Antwerpen in de rij van 
de belangrijke havens daalde be
gonnen zij uit te kijken naar uit-
breidings- en vernleuwingswerken. 
Deze uitbreiding greep plaats langs 
het noorden in de richting van de 
Nederlandse grens waar de Polder
dorpen Oosterweel, Oorderen en 
Wilmarsdonk enteigend waren. Oos
terweel verdween intussen (op de 
kerk en de pastorij na) van de 
kaart. Te Oorderen ^ en te Wilmars
donk zijn alle huizen en alle gron
den sinds 1927 eigendom van de 
stad, mag er sindsdien niet meer 
gebouwd worden eit betalen de be
woners huur voor de huizen die 
Antwerpen indertijd voor een appel 
en een ei gekocht had. Intussen zijn 
die « huizen » ware krotten gewor
den want de stad beschikt niet over 
voldoende geld om eên borstel verf 
en een klad mortel te betalen. Zij 
geeft liever banketten om de re
porters van de kranten , die anders 
over dit schandaal zouden kunnen 
schrijven, zoet te houden. Toen in 
1958 ook Berendrecht, Lillo en 
Zandvliet aangehecht werden had
den deze gemeenten overschotten 
in hun kas. Berendrecht had in al 
zijn zuinigheid nog een goeie hon
derdduizend frank over. Een feest
maal van de stad en ze zijn er door 
gejaagd. 

BIJ DE NEUS QENOMEN 

Waren de Polderbewoners het er 
in de eerste dagen van de aanhech
ting mee eens dat zij zouden moe
ten plaats maken voor de haven-
uitbreiding, dan zijn zij dat thans 
niet meer. Inderdaad werden zij 
door de stad bij de neus genomen. 
Allereerst had Antwerpen niet 
tijdig een plan klaar waarop de 
fazen van de uitbreiding zouden 
moeten aangegeven geweest zijn 
Dit heeft voor gevolg gehad dat 
men niet tijdig is kunnen beginnen 
met de werken en dat zelfs niet de 
juiste onteigeningen zijn uitge
voerd geworden. Dit laatste is ook 
voortgevloeid uit het feit dat Ant
werpen de gronden en eigendom
men die moesten onteigend worden 
niet voldoende betaalde. Inderdaad, 
waar gewoonlijk grote onteigenin
gen door het Staat gevoerd worden, 
is dit thans niet het geval. Als men 
nu weet dat de begroting van Ant
werpen ieder jaar met een verlies 
van ongeveer 300 miljoen sluit, dan 
kan men zich de krenterigheid ten 
overstaan van de Polderbewoners 
wel indenken. Waar deze mensen 
dachten dat zij voor hun verlies (in 
het belang van de gemeenschap) 
een rechtvaardige vergoeding zou
den krijgen, bleek dit niet waar te 
zijn. De landbouwers hebben zich 
dan tot de Raad van State gewend 
met het verzoek het door de stad 
ingediende plan van aanleg te ver
werpen daar het strijdig was met 
de wet. Normaal had men beloofd 
niets meer te onteigenen dan men 
nodig had voor de havenuitbreiding, 
en door dit plan kon de stad nu 
alle gronden en eigendommen op
eisen. In feite was het er om te 
doen gronden afhandig te maken 
die later met vette winsten konden 
verkocht worden, zoals vroeger 
reeds gebeurd was op de « Lucht
bal ». (Ekers grondgebied dat ont-

GAAN « POTENBLOKKEN y> DE HOEVEN VERVANGEN ? 

En in de Antwerpse gemeenteraad 
waar de roden en degelenbroederlijk 
in de (vette) kaas zitten doen twis
ten zich praktisch nooit voor. Tij
dens een bezoek aan het aange
hechte gebied van die gemeente
raad werden er echter enkele ver
velende vragen gesteld, onder an
dere over de b2''"'"ide tewerkstel

ling van arbeiders in het haven
gebied waar nog steeds weinig van 
te bespeuren valt. Ook over de 
woonkazernes (door de Polder
bewoners «Potenblokken » ge
noemd) die de dorpen zouden ver
vangen, wat niet gezegd werd toen 
bij de aanhechting aan de dorps
bewoners gelegenheid werd gegeven 
bezwaren in te brengen. 

eigend werd) waar men gronden 
tegen spotprijzen opgekocht heeft 
die later met ongelooflijke winsten 
verkocht werden aan bouwmaat
schappijen en fabrieken. Het voor
beeld van Wilmarsdonk en Oorde
ren heeft de politiekers niets ge
leerd. Hier werden alle eigendom
men opgekocht alhoewel in een 
periode van vijftig jaar geen enkele 
dok of kanaal werd gegraven in of 
rond de eigenlijke dorpskommen. 

DORPEN KREPEREN 

Wilmarsdonk en Oorderen zijn 
dode dorpen geworden die rusten 
in hun 19de eeuwse slaap. Dat wil 
men van de andere dorpen ook 
maken of nog erger. Thans mag er 
te Berendrecht, Zandvliet en Lillo 
niet meer gebouwd worden op geen 
enkele plaats, ook niet waar er geen 
sprake kan zijn van havenuitbrei
ding. De gevolgen bleven niet uit, 
de bouw-aannemers en hun arbei
ders zitten aan de grond. Zij zijn 
werkloos of moeten naar Antwer
pen trekken om bij de grote bouw
maatschappijen hun kost te gaan 
verdienen. De landbouwers leven 
in het onzekere, zij kunnen ieder 
ogenblik van hun velden gejaagd 
worden zonder te weten waarheen. 
Voor hen wordt geen dienst opge
richt die hen zou kunnen helpen 
nieuwe gronden te vinden (bvb. in 
Wallonië want in Vlaanderen is er 
voor hen geen plaats meer) er 
wordt hen geen voorrang verleend 
om in stadsdienst te kunnen komen 
werken alhoewel dat meer dan 
normaal zou zijn. Moest men in 
Wallonië durven uitrichten wat 
men in de Polder doet, dan zou 
daar reeds lang een echte opstand 
uitgebroken zijn. De middenstan
ders worden eveneens slachtoffers. 
Te Lillo vooral (dit dorp moet ver
dwijnen) zullen zij er erg aan toe 
zijn. Zij moeten elders een nieuw 
bedrijf gaan opbouwen maar de 
stad weigert te betalen voor hun 
verliezen evenals zij dit doet voor 
de schade die landbouwers-pachters 
Ujden voor het verlies van hun ge
huurde gronden. 

De arbeiders en de gepensioneer
den zullen eveneens de dupe van 
de historie worden, zij zijn het die 
na een leven van zwoegen een 
huisje bijeengekregen hebben dat 
hen voor een spotprijs zal ontno
men worden. Elders (bijvoorbeeld 
in Nederland) zouden reeds lang 
nieuwe huizen gebouwd geworden 
zijn voor dergelijke onteigenden. 
Maar in Antwerpen hebben ze geen 
geld. Alhoewel de schepenen (er 
zijn er tien) er ieder over twee 
chauffeurs beschikken : een voor 
de dag- en een voor de nacht
dienst. Dat kost de belastingsbeta
lers per wagen en per jaar het 
ronde sommetje van 1 miljoen 
frank; samen tien miljoen frank. 
En in de Polder hebben ze geen 
geld om de onteigening van een 
armzalig huizeke behoorlijk te ver-
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