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straat 90. 

Meester Emiel Hullebroeck leert ons zijn nieuwe Blauwvoet aan ; 
« ZELFBESTUUR ». 

Voorzitter : RIK BALLET. 
Korte toespraken : 

Frans VAN DER ELST, 
Reimond MATTHEYSSENS, 
Wim JORISSEN. 

Einde 12 uur. 
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|TE DEUMI 
I «OOI I 

IVRII KONGO I 
= Dr. Leo Woufcif. = 
i Terwijl de Icrl in Kongo, in | 
= hl jzijnran de Belgische Kon in (j | 
i liet Te Deiim Laudamvs zal f 
i zingen voor de vrije federatieve | 
1 Kongo, zal Vlaanderen volgende ^ 
E zondag voor de zoveelste maal, i 
1 'Il klaag- en strijdliederen E 
1 iheffen, steeds onvrij, steeds | 
1 nerooid en beroofd van zijn | 
s irczensrechten. 1 
1 Het farool voor zondag is | 
= « Wij zijn een volle » .' § 
i Helaas, nog steeds een onvrij ^ 
S rolk. E 
1 Ons grondgebied tvordt voor- | 
1 al in de laatste jaren meer en = 
i meer bezet, door iiitwijhelingen | 
E van Wallonië die gans Vlaams- = 
= Brabant overspoelen en er defi- f 
i nitief bezit willen van nemen. = 
i Zij zullen in de eerst vofgende | 
1 20 jaren, Brabant bij Wall»yiic = 
= iKinhechten. 1 
I De talentelïingsformvlieren, | 
1 door de Kommissie voor onder- | 
i zoek opgesteld, werden gedrukt, = 
1 aan .de Parlementariërs ter in- | 
s zage gezonden. ' E 
i Al de Vlaamse leden van = 
i deze Kommissie hebben wel | 
5 ontslag genomen, zeggende dat | 
1 een, objectieve tahntelling on- | 
i nnogelijk is, maar de Fransta- ^ 
I hge leden onder Voorzitter | 
1 Basyn, gaan voort met alles = 
1 voor te 'bereiden alsof er geen | 
1 vuiltje aan de lucht is. ^ 
i De Regering laat begaan en | 
£ zwijgt. = 
I Burgemeester Craeybecht | 
i heeft in volle pailement uitge- | 
1 roepen, Antwerpen wil geen | 
i talentelling, Verroken bijtte- | 
1 te7td, die er zich ooJc tegen | 
ï vcrUcard had, maar wij zoiden | 
= graag weten, wat zij WEL | 
H willen. E 
f Verroken, verklaarde over- = 
1 tuigd te zijn, dat er een meer- | 
I derheid in het Parlement is, | 
1 voor een definitieve oplossing | 
ë ran het taalprobleem. § 
1 Maar welke oplossing ? | 
1 Wij vermoeden sterk, dat hij E 
i het vergelijk ofte kompromis | 
I bedoelt, door de C.V.P. studie- | 
= dienst uitgebroed. = 
i Welnu, xvij zeggen en wij f 
= weten wat we zeggen, dat E 
Ë Kompromis is even slecht als E 
i de Talentelling, want dat er- = 
1 kent de rechten van Wallonië = 
1 op het bezit van Vlaams grond- 1 
= gebied ten definitieven titel, E 
1 wat duidelijk bhjkt uit wat | 
1 Duvieusart verklaarde, de grond | 
1 behoort aan diegenen die er g 
1 bezit van nemen, met alle | 
= voorrechten voor hun taal en | 
= leven. = 
M Natuurlijk ni-et voor de Vla- E 
= mingen in Wallonië, dat moet E 
1 integraal Waals blijven, de E 
= Vlamingen moeten er Waal E 
S worden, maar de Walen in E 
= Vlaanderen moeten Waal bhj- E 
= ven en dus ook de grond waarop E 
s zij komen wonen. E 
H Dat is de ware betekenis van E 
H het C.V.P. compromis. E 

(Vervolg op blz. 2) | 
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Mr. VAN DER ELST over de ralenlellmg in de Kamer 

Geen MORZEL grond meer! 
Geen toegeven voor de „ laa ls te" maal 

Andermaal is Mi. Van der Eist in de Kamer tussen beide gekomen over 
de talentelling en de taalgrensafbakening. 

Wij geven hierbij de tekst van de Parlementaire Handelingen. 

De h. Van der Eist (op het 
spreekgestoelte). — Mijnheer de 
voorzitter, Mevrouwen, Mijne he
ren, mijn tussenkomst zal zich be
perken tot de behandeling van een 
bepaald probleem dat hier reeds 
door een voorgaande spreker be
handeld werd, daar dat dan toch 
voor ons, Vlamingen, van zeer groot 
belang is. 

Dit vraagstuk stelt zich op een 
scherpe wijze naar aanleiding van 
de voorgenomen talentelling, maar 
reikt in werkelijkheid veel verder 
dan deze talentelling en de moge
lijke gevolgen, want het gaat er 
om de beveiliging van ons taal- en 
kultuurgebied. Nu weet ik wel dat 
wij nauwelijks kunnen hopen be
grip te vinden bij onze tegenstre
vers, de taaiimperialisten, die of
wel ons standpunt niet kunnen be
grijpen of niet willen begrijpen; 
maar het verheugt me daarentegen 
zeer oprecht dat er wel begrip voor
handen is bij oprechte en eerlijke 
Walen die ons standpunt delen, en 
die aanvaarden dat wij voor ons 
volk hetzelfde willen en eisen als 
zij voor hun volk opeisen, het recht 
namelijk op kulturele integriteit. Ik 
lees met veel meer genoegen een 
dagorde of een motie van de « Con-
seil General de la Wallonië Libre > 
waarin gezegd wordt : 

« Réaffirme sa volonté de mettre 
tout en oeuvre pour obtenir la se
paration linguistique et ethnique 
entre la Flandre et la Wallonië. 

Reclame la mise en concordance 
des limltes administratives, électo-
rales et judiciaires avec la frontière 
ethnique. 

S'opposera k toute tentative de 
porter attelnte è. I'unité linguistique 
de la Wallonië et ^ son intégrité 
frangaise. 

Demande la fixation des llmites 
de l'agglomération de Bruxelles, qui 
doit cesser de s'étendre au détri
ment de la Wallonië et de la Flan
dre ». 

Welnu, ik lees een dergelijke mo
tie met veel meer genoegen dan de 
taaicompromissen van de Christe
lijke Volkspartij waarvan de gevol
gen nadeliger zouden zijn dan de 
talentelling zelf. 

Hoe ernstig de bedreiging is die 
op onze gemeenschap, op onze kui
tuur weegt, door de steeds voort
schrijdende verfransing van Brussel 
en van gans het arrondissement 
Brussel, moge blijken uit de woor
den van wijlen August Vermeylen 
die reeds in 1914 de Vlamingen en 
ook de gezagdragers in deze staat 
waarschuwde. 

Een man als August Vermeylen, 
die wij toch gekend hebben a^s een 
zeer evenwichtig en in de grond 
een gematigd man, schreef toen 
reeds : 

« Wordt Brussel helemaal ver-
franst, dan blijft ook een deel van 
de burgers in de Vlaamse provincies 
verfranst. Gelooft niet dat de Vla
mingen dan ooit meester zijn in 
Gent en zelfs, indien dat mogelijk 
ware, zou de algehele vervlaamsing 
van Gent niet kunnen opwegen te
gen de algehele verfransing van 
Brussel. Wordt Brussel ons ontrukt, 
dan zal de Vlaamse kuituur, hoe we 
ons ook inspannen, tenslotte toch 
een provinciale kuituur blijven. Wij 
mogen ons niet laten onthoofden. > 

En hij legt de nadruk op het be
lang, dat wij moeten hechten aan 
het lot van BrusseL En hij ver
volgt : 

« Bedenkt het wel, en ik zou wil
len dat mijn stem hier buiten drin-
ge, tot in de oren van al de volks
vertegenwoordigers die morgen of 
overmorgen hun stemmen zullen 
uitbrengen; ik spreek niet .onder de 
invloed van de hartstocht, wat ik 
zeg is de vrucht van kalme bere
denering; bedenkt het wel : wij 
staan hier voor geen vraagstuk van 
ondergeschikt belang : voor het na
tionale vraagstuk zelf. En dat staat 
boven alle partijen-politiek. En 
daarom zeg ik U, in het volle besef 
van de ernst van mijn woorden : 
laat U niet ten dode opschrijven, 
geeft ditmaal niet toe, gaat tot het 
uiterste, tot... En worden we toch 
overwonnen door het brute geweld 
van domheid, platzakkerij en arg
list, het worde dan de oorlog, de 
oorlog zonder meedogen, zonder 

genade, die niets meer ontziet en 
niemand meer spaart, de haat ein
delijk gesteld tegen de haat, de on
barmhartige strijd in de verkiezin
gen tegen al wie ons verraden en 
verkocht heeft, tegen al wie niet 
met ons is, wat ook de diensten 
mogen zijn die hij zijn partij be
wezen heeft, het worde de twee
dracht en de scheuring in iedere 
partij . Het gaat hier om een hogere 
prijs van de vrede in de partijen ! 

Nu of nooit ! En dat degenen die 
zulk een strijd over ons gehaald 
hebben er de verantwoordelijkheid 
voor dragen; het zal dan te laat 
zijn voor alle woordentwisten. Want 
wat wij verdedigen is ons bestaan 
zelf : wij willen ons ftiet laten ka
pot maken. » 

(Lees door blz. f) 

S C E N A R I O G E R E E D 

De roof tekent zich af 
De rede van Mr. Van der Eist in 

de Kamer over de talentelling en 
het antwoord van minister Lefèvre 
desaangaande heeft weinig klaar
heid gebracht in het debat over 
Brussel en de taalgrens. Tenzij dan 
dat het duidelijk is dat de regering 
en de C.V.P. tijd willen winnen. 

De regering staat nog steeds op 
het standpunt van de talentelling. 

Op te merken valt echter dat de 
vragen betreffende de talentelling 
afzonderlijk gehouden worden en 
niet op het algemeen formulier van 
de volkstelling aangebracht wor
den. De regering voorziet dus het 
geval dat de talentelling niet zou 
kunnen plaats vinden. 

Hoogst waarschijnlijk wordt 
thans het zoveelste spelletje voor-

DE GOEDE AANPAK 
Men schijnt in Vlaanderen dan toch eindelijk iets te leren 

van Wallonié. 
De Hasseltse betogers hebben belangstelling weten op te 

wekken voor de Limburgse vraagstukken. Zij hebben meteen voor 
tedereen duidelijk gemaakt wie de grote vijand is van de indus
trialisering van. Vlaanderen door de ruiten van de Société Géntrale 
in te gooien. Die kapitalistische groep is er immers in de eerste 
plaats voor verantwoordelijk dat Limburg elke industrie van enige 
omvang ontzegd wordt. En dit met de schuldige medeplichtigheid 
van de kleurpartijen en -sindikaten, die jarenlang de drijverijen 
van de anti-Vlaamse kapitalisten gedekt hebben en blijven dekken. 

Heeft men ooit iets immorelers gezien dan de stelselmatige 
weigering werkwillige arbeiders werk te bezorgen op eigen bodem. 
Onder allerlei voorwendsels die zuivere foefjes zijn. 

Nederland kan jaarlijks voor meer dan 20.000 man nieuwe 
werkgelegenheid schaffen. Voor Limburg met zijn jaarlijkse 
aangroei van 3.000 werklieden kan men niets. Tenzij de werkgele
genheid verminderen. 

In Nederland kan men werkgelegenheid bijscheppen zoveel 
als nodig is. 

In Limburg kan dit niet. Want Limburg ligt in Vlaanderen. 
En voor Vlaanderen kunnen Société Générale en traditionele 

partijen niets doen. Tenzij ons geld en arbeiders naar Wallomë 
voeren. En in Lim,burg de werkloosheid doen aangroeien. 

bereid om de onnozele Vlaamse hal
zen om de hals te brengen. 

Wij hebben sterk de indruk dat 
het handhaven van de talentelling 
op het regeringsvlak slechts een 
maneuver is. Een afleidingsmaneu-
ver om dezelfde roof of een nog er
gere te doen slagen door het kom
promis. 

De talentelling is in Vlaanderen 
niet meer mogelijk. Zelfs de Pour-
quoi-Pas ? schrijft dit. De strijd 
erom dient echter gerekt om te be
letten dat eenzelfde afkeer in 
Vlaanderen zou loskomen tegen 
het kompromis. 

Van een verwarring in de Vlaam
se gelederen die nog altijd tegen 
de talentelling blijven vechten zou 
men dan gebruik maken om het 
verwerpen van de talentelling en 
het doorzetten van de gebiedsroof 
door het taalkompromis a b een 
overwinning of als een bevredigen
de oplossing voor te stellen. 

Het nieuw debat over de talen
telling kon natuurlijk niet plaats 
vinden zonder dat de heer Verro
ken zijn duit je in het zakje meen
de te moeten doen. 

Is het mogelijk dat men in zo een 
belangrijke zaak ter goeder trouw 
zulke onnozelheden kan uitkramen 
zoals hij deed ? Of doet de jaren
lange jabroersrol uiteindelijk het 
zuiverste volksbehoudsinstinkt te 
loor gaan ? 

(Lees door blz. 2) 
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14 UUR 30 
ONZE GROTE STRIJDVERCADERING 
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NET ALGEMEEN NEDERLANDS 
VERBOND JUBILEERT 

Het was dit jaar 65 Jaar geleden dat 
Hypoliet Meert te Brussel het initiatie» 
«am tot oprichting van een Algemeen Ne
derlands Verbond. De - afdeling Brussel 
van het A.N.V. heeft het gepast geoor
deeld dit jubileum niet ongemerkt te la
ten voorbijgaan. 

Voor 14 dagen werd deze memorabele 
verjaardag dan ook herdacht op een aki-
dèmische zitting gevolgd door een recep
tie en een banket. Het bestuur van afde
ling Brussel, in de personen van Dr. Piet 
Heuvelmans, voorzitter, Maurits Van Gij-
segem, sekretaris, Mevrouw Cremer, schat-
bewaarster, Mr. F. Van der Eist en Ir. G. 
Vlieghe, leden, nam de gelukwensen in 
ontvangst. Het Verbondsbestuur was ver
tegenwoordigd door de heer Koote, voor-
«itter, Dr. R. Gheyselinck, ondervoor-
«itter, de heer Kutsch Lojenga, lid van 
het Verbondsbestuur. Verder waren er 
ook de heren Ego (Den Haag), Mr. Van 
Dieren, Mr. Borginon, Dr. Beeckman, Wim 
Jorissen , de heer en mevrouw Peeters-
Nicasie, Johan van Mechelen en Rombant 
(Gent), Mr. Van Haelst. 

Het -Algemeen Nederlands Verbond ver
tegenwoordigt niet alleen een eerbieds-
waardige traditie — het heeft een zeer 
vooraanstaande rol gespeeld in de Vlaam
se ontvoogdingsstrijd — doch het heeft 
naar onze mening ook nu nog een belang
rijke taak te vervullen. 

Wij wensen zeer oprecht dat de belang
stelling voor het A.N.V. zou herleven in 
Vlaanderen en dat deze vereniging een 
nieuwe periode van grote bloei zou tv ge-
moet gaan het ganse Nederlandse volk en 
lijn taal en kuituur ten bate. 

Belangstellenden kunnen zich st cds 
wenden tot de heer Van Gijsegem, Belgi
sche Onafhankelijkheidslaan, 14, Koekel-
berg (jaarlijks lidmaatschap 60 F ) . 

BENELUX BEDREIGD SLECHTE OPVOERDERS PIOTTENPRAAT 

DE VOLKSUNIE - 2 JULI 19G0 - Nr 13 

KOOP DADELIJK 

he t nieuwe Icrachtig lic tegen de 

TALENTELLINÜ 

Tekst en muziek : 10 F . 

Verkri jgbaar op he t Hoofdsekre-
t a r i a a t VOLKSUNIE, Maur. Lemon-

n ie r l aan 82, Brussel 1. 

DE ROOF 
TEKENT Z I C H AF 

(Vervolg van blz. 1) 
Voor Verroken heeft de Volks

unie geen positieve oplossing voor 
de taa lgrensregel ing ! 

De ech te tweetal igheid te Brus 
sel, de vast legging van de t aa lg rens 
m e t behoud van Edingen, Ronse, 
Overmaas en de ach t Brusselse 
r a n d g e m e e n t e n is geen positieve 
oplossing voor de heer Verroken. 

Het pri jsgeven van Overmaas , 
Edingen, Ronse en de a c h t Brus 
selse r a n d g e m e e n t e n : de oplossing 
van Verreken en van he t t aa lver 
gelijk is d a t wel. 

De f rans ta l igen eisen. Om tot een 
akkoord te geraken moeten we ge
ven, zegt Verroken. 

Het komt n ie t bij hem op de ro 
vers wandelen te s turen of ze en
kele kasseien a c h t e r n a te gooien. 

I n de C.V.P ont leer t m e n h e t 
m a n t e zijn. 

De Vlaamse C.V.P. pa r l emen ta i 
r en zijn de Belgische eunuken . 

Wim JORISSEN. 
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I TE DEUM voor | 

VRIJ KONGO 

Het hee t d a t de Neder landers 
ontevreden zijn over de landbouw
politiek in he t kader van de Bene
lux. 
En zegge d a t Boerenbond en C.V.P. 
beweren d a t zij onze boeren tegen 
de Nederlandse opdr inging verde
digen. En d a t de mees te boeren d a t 
geloven. Waa ro m echter z i t ten on 
ze boeren in een benarde toes tand 
t e n overs taan van de Nederlandse 
mededinging ? O m d a t Neder land 
sinds t ienta l len j a r en jaar l i jks 3 to t 
5 m a a l meer geld gebruikt voor 
h a a r landbouwbegrot ing dan Bel
gië. 

Er zijn dus twee oplossingen. Of
wel Neder land ve rminder t ^ zijn 
zorg voor de landbouw en dan zijn 
onze boeren tegen hen opgewassen. 
Ofwel vergroot België zijn zorg 
voor onze landbouw en dan g a a t 
h e t ook. 

Maar ja , de Neder landers voelen 
er n ie t s voor om h u n boeren te ver
waarlozen. En m e n k a n hen begr i j 
pen. En hier voelen C.V.P. en Boe
renbond er niets voor om h u n zorg 
voor de boeren te vergroten, Zelfs 
h e t min imum, de jaarl i jkse ve rho 
ging van de begrot ing m e t he t b e 
loofde mi l ja rd komt er niet . 

Neder land besteedt t h a n s meer 
dan 20 mil jard jaar l i jks voor i ndus 
tr ievest iging en 4 mi l ja rd voor 
landbouw. Hier bes teedt men 4 mi l 
j a rd per j a a r om deficit van de 
Belgische Spoorwegen te dekken en 
gooide m e n 50 mil jard in h e t bo 
demloos v a t van de Waalse kool-
mi jnen . 

De katol leke l e raa r s vergaoeiucai 
te Brussel. Er werd scherp geklaagd 
over h e t uitbli jven van de u i t b e t a 
ling van de weddeaanpass ing . Som
mige l e raa r s bleken n ie t te paa ien 
m e t ijdele beloften en s t aken h u n 
on t s t emming nie t onder stoelen of 
banken . Het hee t t e in de C.V.P. pe rs 
•— h u n pers! — d a t die l e raa r s on
waardige opvoerders zijn. Alsof een 
l e raa r n ie t h e t rech t zou hebben zijn 
verontwaard ig ing over n ie t gehou
den beloften of over de a c h t e r h o u 
ding van zijn wedde op een scherpe 
wijze te u i ten . Wij m e n e n zelfs d a t 
h e t die l e raa r s h u n p l ich t was luide 
h u n on t s t emming te k e n n e n t e ge
ven. Net d a t is pedagogisch en d ie
nen ze h u n leerl ingen bij te b rengen . 
Probeer t men soms ook h e t loon van 
een arbeider m a a n d e n l a n g ach te r te 
houden ? Waarom dan van le raar 
wel ? Moeten die alles slikken ? 

Het t o p p u n t was d a n nog d a t de 
Vlaamse k r a n t e n t r iomfante l i jk a a n 
s t ip ten d a t de ops tandige le raars 
f ranstal ige Brusse laars waren . De 
Vlaamse- le raa rs waren deftig ! 
Daa rom worden zp ook des te ge
makkel i jker deftig' uitgezogen. 

1 min noch meer, dan de vol- | 
1 strekte ee»taligheid voor Vlaan- | 
1 deren zoals deze van Wallonië. | 
1 De taalgrens moet de wettehjie g 
I grens worden tussen de twee | 
i volkeren, en hoven en onder die | 
1 grens moet elk volk zich kun- g 
1 nen uitleven en over al zijn § 
1 middelen beschikken in volle | 
1 vrijheid en zonder inmenging | 
= van wie ook. = 
I In Middelbaar en Hoger | 
I onderwijs zullen de Vlamingen | 
= Frans en Engels en Duits en | 
i Spaons en Russisch, enz. leren. 1 
1 Dat de Walen hetzelfde doen. | 
1 Brnssel moet volledig twee- | 
= taliq worden. 1 
I Wij iceten dat deze oplossing | 
= onmogelijk is in een unitaire ^ 
1 Staat. Paarom zoeken de voor- | 
I standers van dit regime naar = 
1 een schandelijk vergelijk. = 
1 Daarom moet alle kracht | 
1 gezet worden op de voorlichting | 
I van het Vlaamse Volk, om het = 
i te winnen voor de federatieve | 
1 herinrichting van deze Staat. | 
1 De Vlaamse politieke leiders | 
1 die zulks niet doen verzaken | 
I hun plicht. En zij weten het. | 
1 Geen enkel Vlaams vraagstuk | 
1 kan opgelost worden definitief | 
I of grondig zonder zelfbestuur = 
1 door federalisme. In afwach- | 
I ting dat wij kunnen roepen : | 
1 Leve vrij Vlaanderen, roepen | 
1 we Leve de vrije Kongo, E 
1 Dr. I^eo Wouters, s 
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HIJ KAN HET WETEN 

Demany heef t zijn repressielusten 
in Le Peuple weer eens botgevierd 
en kol labora teurs zoals Prof. Daels 
e.a. u i t g e m a a k t als m e d e v e r a n t 
woordelijken voor de Duitse gas -
ovens, waa r de Joden h e t leven lie
ten. Die kol labora teurs waren im
mers al t i jd m e t de Dui tsers akkoord 
en wisten alles wa t er gebeurde. 

Demany is d a a r v a n klaarbl i jke
lijk overtuigd o m d a t hi j gedurende 
zijn t ien j a a r kommunis t i sche b e 
dri jvigheid ook op de hoogte was 
van al de gruweldaden en u i tmoor 
dingen in Sovj e t -Rus land ? 

En d a t hi j voor die moorden mee 
verantwoordel i jk is ? 

EIGENAARDIGE MOLEN 

ER ZIT MUZIEK IN 

Wij koes teren enig leedvermaak 
m e t de Limburgse v o o r a a n s t a a n d e n 
die mee ops tap ten in de gemeen
schappeli jk Limburgse op toch t vo
rige m a a n d a g te Hasselt . Zij m o e 
t e n zich wel weinig p re t t ig voelen, 
n u h u n n a m e n onvermijdeli jk ver
bonden worden me t de vrij ernst ige 
rellet jes die gedurende en n a die 
optocht p l aa t s vonden. 

Onder tussen deed de reger ing een 
eers te toegeving. L a t e n we voor de 
Société Généra le hopen d a t de a r 
beiders n ie t h e t besluit t r ekken d a t 
h e t voldoende is de ru i ten van de 
Société in te gooien om onmiddeUjk 
een zekere voldoening te bekomen. 
Hoewel daa r wel wa t sch i jn t In te 
z i t ten . 

5-28-M 

Bui ten de gemotiveerde omzet t in 
gen (nog 51) z i t ten er nog een 
40 ta l andere in de gevangenis om 
l edenen van kollaborat ie . Van die 38 
zijn er 28 Vlamingen en 6 Walen ! 
En d a a r n a a s t nog een 5 ta l Brus 
selaars . 

En wij die d a c h t e n d a t de doders in 
Wallonië za ten . De f rans ta l igen h u i 
len als er een Vlaming vrij komt , 
m a a r zwijgen als h e t een Waal is ! 
He t is een toppunt . Van die 24 Vla
mingen zijn er nog 11 Antwerpena
ren ! De Demoors, Rundelshe insen en 
Roelsen doen h u n best . 

Maa r hoe l ang l a a t Eyskens de 
k u i t u u r - en h u m a n i s t e n s c h a n d e 
Merchiers nog bet i jen ? R a a k t h e t 
d a n zijn koude kleren n ie t , als h i j 
m a a r eers te -min is te r m a g blijven ? 
I n welke l anden zi t ten t h a n s nog 
zoveel oorlogsmisdadigers in de ge
vangenis ? En d a t terwijl S p a n d a u 
leegloopt. 

Bij tussenpozen hebben de schrijvelaars, 
die de redaktiehokken van Ro<le Vaan be
volken, de mond en de pen vol over de 
afschaffing van het leger. Dat gebeurt zo 
nu en dan in eensluidend koor niet vader 
Kroetsjef, die vanuit de hoge Kremlin-
hemel de vermindering van legerdienst 
voor de kozakken en de Tovaritsjen van 
het Rode Heir, verkondigt. Kunnnen wij 
dus achter het geschrijvel van de Rode 
Vaan de propaganda vermoeden die Mos
kou voert om de Westerse verdediging te 
verzwakken, dan zijn wij ervan overtuigd 
dat de afschaffing van het Belgisch Le
ger in die verdediging weinig gaten zou 
veroorzaken, bedenkende dat onze heir-
scharen te weinig talrijk en te slecht uit
gerust zijn om veel in de pap te kun
nen brokken. Kunnen wij het daarom 
eens zijn over de afschaffing van de ver
plichte diensttijd dan beseffen wij even
goed dat het volledig opvouwen van onze 
strijdersscharen niet alleen de generaals 
hun speelgoed, en de admiraals (of heb
ben wij die nog niet?) hun roeiboten, 
zou ontnemen maar tevens het aantal 
doppers zou vergroten. Daarom zouden 
wij voorstellen het wapengekletter over te 
laten aan de vrijwiUige beoefenaars ervan. 

De Vlamingen zijn trouwens altijd een 
volk geweest dat beter het bierglas en de 
biljartstok hanteert dan de sabel en het 
geweer. « Grote » generaals, die het dus 
beter kunnen weten dan ik, hebben bo
vendien verklaard dat een modern leger 
niet meer moet kunnen uitpakken met een 
groot aantal zandstuivers. maar dat het 
over moderne wapens moet kunnen be
schikken, bediend door ervaren tech
nici. Zolang het Belgisch leger echter be
schikt over straaljagers en andere plezier-
bootjes die door oom Sam werden afge
dankt, zullen wij niet veel meer kunnen 
uitriehten da.i in geval van oorlog de ble
zen te pakken. Van Cauwelaert en andere 
Schrijverkens achterna. 

BRUSSEL : EERSTE VIOOL 

In de agglomerat ie Brussel woont 
11 % van de Belgische bevolking • 
(15 % wanneer we h e t ar rondisse
m e n t Brus.sel nemen) tegen 34 % 
in Wallonië (mbegrepen Overmaas 
de streek van Landen en Edingen) 
en 51 % in Vlaanderen ( inbegrepen 
de streek van Moeskroen en K o 
m e n ) . ' 

Te Brussel wonen echter 26 % 
van de a r t sen en 37 % van de a d -
vokaten. Afgezien van de openbare 
diensten vinden 43 % van de be
dienden er h u n werk en 19 % van 
de arbeiders. Brussel be taa l t 21 % 
van 's lands wedden en lonen uit , 
te l t 21 % van de wagens die in Bel 
gië lopen en 31 % van de telefoons 
bevinden er zich (36 % zelfs van 
de telefoongesprekken hebben er 
p laa t s ) . 

De m a c h t van zo een c e n t r u m 
val t gemakkelijk te begrijpen En 
vermits Brussel hoofdzakelijk F r a n s 

' i s kan de u i t s t ra l ingskrach t e rvan 
slechts s terk schadelijk werken. 

Daarom m a g h a a r gebied zich 
nie t meer ui tbreiden. Daarom moe
ten de m a c h t e n te Brussel s a m e n 
gebracht , gespreid worden. Daarom 
is federalisme in België zo noodza
kelijk. 

'^Dingen 

De molen van Doel, die enkele 
t i jd geleden werd hers te ld door de 
zorgen van gemeente en provincie, 
werd opgekocht door de Tour ing 
Klub van België. 

Sindsdien bl i jkt d a t er in die 
Molen, waar n a a s t een muzeum ook 
een drankgelegenheid is onde rge 
brach t , u i ts lu i tend Frans ta l ig pe r 
soneel werkzaam is. Wie h e t nog 
niet moest weten : Doel is in h e t 
ui terste hoekje van Oos t -Vlaande-
ren tegen de Neder landse grens ge
legen. B innenkor t zul len wij in die 
molen eens een « kijkje » g a a n n e -

' men . 

DE MAOHTSKWESTIE 

Lode Craeybeckx was goed geïn
spireerd in de K a m e r toen hi j Ver
roken toeriep op te houden te p ro 
beren f ransta l igen te overtuigen. De 
str i jd om de t a a l g r e n s is een 
machtskwe-stie zei Craeybeckx zeer 
te recht . La ten daa rom de f lamin
g a n t e n ophouden zich in h u n k leur -
par t i j te l a ten b inden door de f r ans 
tal ige m a c h t h e b b e r s en h u n V l a a m 
se knech ten . L a t e n zij m e t ons één 
Vlaams machtsb lok vo rmen in een 
zelfs tandige Vlaamse p a r t i j . 

OPRECHT BEROUW 

— -Casimir, hebt gij ook geleéên 'datjen paar volksvertegen
woordigers zullen voorstellen hun jaarlijkse vergoeding -van 
.m.OOb F. lichtjes te verminderen ? Wat zit daar adder .• 

— Wel zei Casimir zonder aarzelen, gij zult zien dat daar 
nooit over gestemd zal icorden, evenmin als over het oplossen van 
de repressie. Dat is niets anders dan een heldhaftig gebaar van die 
twee, waar het zal blijven bij een gebaar. De belastingen gaan 
omhooq en zij krijgen 300.000 F. waarop zij geen belasting moe
ten betalen. Zij noemen dat immers een vergoeding, lergoedmg 
waarvoor ? . . . 

_ Dat betekent dot zij er niet voor werken Maar er zijn er 
toch die onnerust zitten met die onwaarschijnlijke vermindering. 
Ik meen dat in verband te mogen brengen met het gerucht als zou 
Merchiers uouverneur van Oost-Vlaandcren tvillen worden. Als fuj 
minister af is, vreest hij misschien die vermindering en al is hi] 
als professor en als minister een slappe list, toch kent hij de 
waarde van het geld. 

— Die man is toch met bekwaam om gouverneur te worden, 
riep Casnnir uit. Ik heb nog onlangs gelezen in een Brussels frans-
tJn werkblad, nadruk op franstalig, dat hijde nnnst bekwame 
minister van JusHtie is sedert mO. En op die 130 jaar zijn er 
nogal wat sufferds versleten in onf dierbaar vaderland. 

- Iedereen behalve hijzelf weet dat die vent een model van 
onbekwaamheid is. Maar wie vraagt ^^'^0 fekwafnhe^d van een 
imlitiek avonturier ? Hij is liberaal en ransiljon en dat zijn 
ZÊLjeTongouvernL te worden van een Vlaamse provincie. 
HI hTeToe^^eiqerd de tekst mee te delen van de '^f^evri'igdiehj 
hif opgLpenvan het lnternat^onaal organisme voor de Rechten 
vandeilcnï Is dat geen titel om gouverneur te worden ? En wat 
he ft h gedaan aan Justitie ? Niets. Is dat geen titel om gouver-
n Z t J S d e n l Als professor wordt hij ^-^delac^^dtT^ 
studenten. Nog een titel. En als gij nog zijn vele andere titels 
moest opsommen is één bladzijde te weinig. • , i , 

- Van de Rechten van de Mens gesproken, zei Casimir, hebt 
nij zeker ook vernomen dat de Belgische Liga van deze n>ecndüeit 
Mmen is gekomen om te eten ev, m de bijkomende orde om te 
vraten Zij zijn tegen de doodstraf. Een beetje te.laat. En daar 
las een Ldlteur'die het gezelschap ontroerde : - - - - / ^ 7 
terechtstelling had bijgwoond, zegde hij, n tegen de ' ^ f''/. 
En hij voegde er bij : « Ik hei tegen vele mensen de drodsra 
geèist Nuik de terechisteUingen heb gezien, heb ik Jaar .spijf 

"'" - Dan begrijp d met, aniwoordde ik, dat die unditcnr, na 
zijn eerste terechtstelling ts hebben bijgewoond, toch nog voort-
qinq met doodstraffen te eisen. 

_ Uil moet met trachten een auditeur te begnjpcn, besloot 
Casimir. Maar wat ik met weet of Straye thans coorzilter van 
de Senaat, die het rekord heeft van deterechtstelhngcn.da^^^^^^^^^^^ 
over heeft en of onze nationale Karel die meer dan 140 tuecht-
stelhngen heeft toegelaten, door die herinner.ng ook mna, een 
ogenblik in zijn plezieren gestoord wordt. 
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Op de keper beschouwd hoort het Kongolees nieuws thans niet 
meer thuis In deze rubriek en zou het moeten verhuizen naar 
buitenland. Het binnenlands nieuws valt in deze pre-vakantie
periode echter zo mager uit, dat we de voormalige kolonie drin
gend nodig hebben om toch iets in de spiegel te zien. 

Kongo blijft dus voorlopig nog hier en dit zonder kolonialis
tische bijbedoelingen. 

Er Ls in de twee verlopen weken veel en weinig gebeurd te 
Leo. Loemoemba kreeg opdracht een regering te vormen en 
moest om verlenging van deze opdracht vragen, toen hij wegens 
moeilijkheden met het Kasa-Voeboe-kartel niet tijdig klaar 
kwam. Hij slaagde er in. op het nippertje een regering samen te 
stomen doch werd met het minister-lijstje wandelen gezonden 
omdat al de excellenties behoorden tot zijn eigen politieke om
geving. Ganshof Van der Meersch belastte toen Kasa-Voeboe 
met de formatie, doch aan diens bemoeiingen werd vlug een 
verrassend einde gesteld : bij de verkiezing van de Kamervoor
zitter kwam Kasongo, een partijgenoot en poulain van Loe
moemba, uit deb us waaruit kon afgeleid worden dat Loemoem
ba alleszins bij de volksvertegenwoordigers over een meerder
heid beschikte. Het logisch gevolg was, dat Loemoemba weer be
last werd met het vormen van een regering, waarin hij ook 
slaagde. Op het laatste ogenbhk ruimde hij een zetel voor een 
Abako-kandidaat; inmiddels immers waren de akties van Kasa-
Voeboe weer gestegen doordat hij er in geslaagd was, in de se
naat een meerderheid te doen stemmen voor voorzitter Ileo. Uit
eindelijk kreeg de regering Loemoemba dan de investituur en 
werd Kasa door de verenigde kamers tot staatshoofd van de re
publiek Kongo verkozen. De kranten drukten te dier gelegenheid 
foto's af waarop beide staatslieden mekaar stralend de hand 
drukten. 

Iedereen weet nochtans dat het tussen de M.N.C.-man en de 
Abako-leider hoegenaamd niet vlot en dat de periode onmid
dellijk na de onafhankelijkheidsfeesten waarschijnlijk in het 
teken zal staan van een scherpe strijd tussen beiden. Een paar 
incidenten hebben daarvan reeds een voorsmaak je gegeven. Bij 
de verkiezing van Kasa-Voeboe kon Loemoemba nauwelijks een 
mager applausje opbrengen, nadat hij de nederlaag van zijn ei
gen kandidaat had moeten beleven. Kasa-Voeboe hield een be
langrijke en uitgebreide « troonrede > die in scherpe tegenstel
ling stond tot de magere investituurspeech van de eerste-minis-
ter. De president gaf daarmee al dadelijk te kennen dat hij geen 
genoegen wenst te nemen met een presidentieel ere-ambt. 

De verdeling van zetels en portefeuilles heeft natuurlijk ook 
ontevredenen gemaakt. De leider van de afgescheurde M.N.C.-
vleugel, Kalonji, bleef cp het matje staan en is dadelijk druk 
aan het werk gegaan om kontakten te leggen met de Katangese 
federalisten die ook deze dagen nog een flinke separatistische 
aanmoediging kregen van Roy Welensky, de eerste minister-met-
Anschluss-neigingen van Rhodesia-Njassaland. 

Kasa-Voeboe heeft de Abako-stal tijdig weten te zuiveren 
en stuurde zijn konkurrent Kanza in diplomatieke verbanning 
naar de Verenide Staten. De politieke touwtrekkerij in deze pe
riode vlak voor de onafhankelijkheid en de kennelijke onbe
kwaamheid van de parlementaire vertegenwoordiging laten een 
wrange nasmaak. 

Dit alles zijn de feiten aan de oppervlakte. Voorlopig kun
nen we slechts raden naar wat er dieper gebeurt, daar waar de 
akteurs zitten die de touwtjes van de (zwarte) marionetten 
hanteren. Iedere Kongolese leider heeft achter zich de duistere 
macht van Belgische of buitenlandse financiële en politieke 
groepen. Het zal stellig de moeite lonen, scherp toe te kijken 
wanneer de piaskers vallen, veel van wat vandaag nog onver
klaarbaar lijkt in de bliksem-likwidatie van ons koloniaal bezit, 
zal dan heel wat van zijn geheimainnigheid verliezen. Maar dat 
zijn zorgen voor later; terwijl u deze regels leest, staat er maar 
één punt op de Kongolese agenda : vieren en nog eens vieren. 
We kunnen slechts hopen dat onze zwarte broeders, na het over
vloedig genot van de onafhankelijkheidsdrank. het niet te bont 
zullen maken. 

In de Wetstraat zoals gezegd reeds volop vakantiestemming. 
De heren van Kamer en Senaat die nog niet vertrokken zijn 
naar Leo, slepen zich door vervelende besprekingen en oerver
velende interpellaties. De volksvertegenwoordigers hadden be
langrijker dingen om het hoofd dan te luisteren naar de zoveel
ste Amnestie-redevoering van Van der Eist bij de begroting van 
Justitie. In de senaat werd even de spelling van het Nederlands 
aangesneden, waarbij we tot onze schade en schande nog eens 
konden vaststellen dat dit voor de Nederlandse kuituur zo be
langrijk vraagtuk in de bevoegdheid lift van een totaal ongeïn-
teresserd Waals minister. 

Op de C.V.P.-partijraad trad Bertrand de Leuvense Rerum-
Novarumrede van Lefèvre bij, waaruit blijkt dat Eyskens nog 
altijd moeite heeft om de jongens terug in het gareel te krijgen. 

De heren Ben Goerion en Frondizi kwamen de Brusselse 
markt bewonderen terwijl een F.N.L.-afgevaardigde, SI Moes-
tafa, op een perskonferentie de Belgische diplomatieke verte
genwoordigers In Noord-Afrlka er van beschullgde, niets te doen 
voor de Belgische deserteurs uit het Vreemdelingenlegioen. 

Wijzelf maken ons klaar om zondag te Antwerpen een paar 
uur te zingen; een enige gelegenheid voor de Vlamingen om In 
dit land toch ook eens een grote keel op te zetten. 

28.6.60. 

UIT HET ALGERIJNSE SLOP? 
Zonder Algerië zou de Gaulle wellicht 

nooit meer president van Frankrijk ge
worden zUn. Dank zij het Algerijnse vraag
stuk stond zijn terugkeer aan de macht 
al dadelijk in het teken der dubbelzin
nigheid. Deze terugkeer werd hem mo
gelijk giemaakt enerzijds door een op^ 
stand der ultra's in Agerlë en anderzijds 
door het verlangen van het overgrote deel 
der Fransen, hoe dan ook een einde te 
zien stellen a a n he t bloedig konflikt. Zo
wel de enen als da anderen beschouwden 
de Gaulle als de man die de Algerijnse 
knoop definitief zou doorhakken. 

Deze dubbelzinnigheid drukte tot voor 
kort haar stempel op de Gaulle's Alge
rijns beleid, een beleid dat veel weg had 
van de beroemde springprocessie te Ech-
temach : twee stappen vooruit werden 
steeds gevolgd door een flinke stap ach
teruit. 

Nadat de Gaulle enkele maanden gele
den het been stijf hield bij de operette
revolutie te Algiers, ging hij kort nadien 
de kolonels in de bied paaien met de be
lofte dat Algerië Frans zou blijven. 

Op 14 juni jl. heeft hij in een radio- en 
(elevisierede dit s tandpunt plots verlaten 
en deed hij enkele belangrijke toegevingen 
aan het F.N.L. 

Hij richtte zich tot « de leiders van de 
opstand » om hen uit te nodigen, vrij 
naar Parijs te komen en er de voorwaar
den van een wapenstilstand te bespreken. 

De vraag dient gesteld, wat de Gaulle 
bewogen heeft tot deze koerswijziging. Al
les laat toe te veronderstellen dat druk 
van de Verenigde Staten hieraan niet 
vreemd is. 

Reeds ter gelegenlieid van het bezoek 
aan Camp David had Eisenhower er de 
Gaulle opmerkzaam op gemaakt, dat de 
Franse politiek in Algerië moeilijk in 
overeenstemming te brengen was met het 
Amerikaans verlangen, aktieve hulp te 
verlenen aan de onderontwikkelde gebie
den. De onderhandelingen die het F.N.L. 
handig en op het gepaste ogenblik in 
China ging voeren, versterkten de Ame
rikaanse vrees voor uitbreiding van het 
konflikt. Het ontbrak dan ook dr laatste 
tijd op de quai d'Orsay niet aan Ameri
kaanse tussenkomsten. 

OOK WALCHEREM 

VERANDERT... 

Dezer dagen hadden de gemeente
raden der steden Vllssingen en 
Middelburg, op het eiland Walche
ren (Zeeland) zich uit te spreken 
over een al dan niet samensmel
ting van deze twee steden, en dit 
met het oog op de grondige struk-
tuurhervormlngen welke voor het 
eiland worden beoogd. Men plant 
immers, in het raam der Industria
lisering van deze gewesten, oprich
ting van een reeks basisbedrij ven 
langs het kanaal dat Walcheren in 
N.-Z. richting doorkruist (verbin
ding Veere-Vllssingen); de plaatsen 
West- en Oost-Souburg zouden al
dus in de nieuwe Industrialisering 
betrokken worden, terwijl in de on
middellijke omgeving van de ste
den Vllssingen en Middelburg In
dustriële bedrijven van onderge
schikt belang zouden worden opge
richt. 

Ontegensprekelijk gaan wij, eer 
er tien jaren verder zijn, een meta
morphose van de Zeelandse provin
cie meemaken (de toeristen die het 
oude typische Zeeland willen bekij
ken houden het zich voor gezegd) 
daar dit afgelegen gewest, waarvan 
de onderlinge verbinding tussen de 
eilanden door de talrijke zeearmen 
enigszins bemoeilijkt werd, door de 
afsluitdijken, voorzien in het delta
plan, nieuwe verbindingswegen, 
noord-zuidelijke richting, zal krij
gen geschikt voor groot verkeer. 

Daarbij komt nog de Franse overweging, 
dat op de duur de Communauté leefi bij 
de genade van goede betrekkingen met de 
V.S. Koate wat het wil, Frankrijk moet 
verhinderen dat de Amerikanen een eigen 
Afrika-politiek gaan volgen, die niet over
eenstemt met die van Frankrijk. De prijs 
voor deze Frans-Amerikaanse coördinatie 
is de GauUe's koersverandering. 

Hoe dan ook, Ferhat Abbas is op d« 
uitnodiging ingegaan en heeft Mr. Bou-
mendjel, oud-lid der Parijse balie, naa r 
Frankrijk gestuurd. Sinds een paar dagen 
is op de prefektuur te Melim het Alge-
rljns-Franse dialoog dan toch op gang ge
komen. 

Op het ogenblik dat we dit schrijven 
doen zich de eerste moeilijkheden te Me-
lun voor. Alhoewel geen mededeling werd 
gepubliceerd, is het niet lastig te raden 
wat er knelt. Voor de Fransen is het ol>-
ject der onderhandelingen nl. uitsluitend 
van militair-technische aard. De Algerij
nen daarentegen laten zich niet paaien 
door vage beloften op lange termijn en 

stellen stellig de eis dat het F.N.L. zich 
vrij in Algerië zou kunnen bewegen om 
deel te nemen aan de campagnes voor 
referendum en verkiezingen. Deze ver
schillende kijk op het doel der besprekin
gen staat een vlot verloop ervan zeker In 
de weg. 

Inmiddels groepeert zich op twee fron
ten het verzet tegen de GauUe's politiek. 

In Algerië hebben de ultra's een nieuw 
overkoepelend « Front van Frans Algerii 
opgericht en dreigen ook de vakbonden 
met stakingen, terwijl vorige week Sons-
telle te Vincennes een schaduwkabinet 
installeerde, waarin o.m. zetelen Bidaolt 
en Lacoste, 

Bij de onderhandelingen te Melun staa( 
dus niet alleen de toekomst van het nu 
reeds vijf jaar dapper vechtend Algerië or 
het speL Thans moet blijken of Frank 
rijk's sterke man uiteindelijk genoeg arm 
slag heeft om een politiek te voeren te
gen de ultra's, kolonels en rechts-konser-
vatieven in. 

In onze vorige rubriek verlieten we de heer Eisenhower toen 
hij op het punt stond, zich naar Japan te begeven; we voor
spelden daarbij de nodige moeilijkheden. Deze moeilijkheden 
zijn er niet gekomen doch zulks alleen omdat Eisenhower op het 
allerlaatste ogenblik aan het bezoek verzaakte. Het aanzien-
verlles dat de Verenigde Staten daarbij In Azië leden, werd 
slechts gedeeltelijk goedgemaakt door de triomfantelijke ont
vangst van Ike In Seoel, waar het verdwijnen van Syngman 
Rhee dus toch geen weerslag schijnt te hebben op de Ameri« 
kaans-Koreaanse verhouding. 

Inmiddels werd, ondanks het voortgezet protest der opposi
tie, het Japans-Amerikaans velllgheidsverdrag toch bekrach
tigd. De Amerikanen zijn echter realistisch genoeg om te besef
fen dat dit verdrag slechts de waarde heeft die de Japanse 
bevolking zelf er aan hecht. Wellicht zal een personeelsveran
dering aan de Japanse top de mogelijkheid scheppen tot een 
hernieuwde Japans-Amerikaanse verstandhouding op een totaal 
herziene en steviger grondslag. 

Dat de Chinese kommunisten na dit mislukt bezoek flink 
de propagandatrommel roeren zal niemand verbazen. Deze 
trommel heeft echter een dreigende ondertoon waarin een oor
logszuchtige roffel goed is te onderkennen. Sinds een paar we
ken immers vlot het minder dan ooit In het Russisch-Chinese 
kamp. Kroesjtjew herzag ter gelegenheid van het Derde Kongres 
der Roemeense Arbeiderspartij de Leninistische stelling, dat oor
log met de kapitalistische landen onvermijdelijk zou zijn. Pe
king liet er geen gras over groeien en beschuldigde de Russische 
staatsman onmiddellijk van revisionisme en rechtse deviatie. 
Sindsdien wordt het dispuut in het gebruikelijk dialektlsch jar
gon voortgezet, terwjl overal in de wereld een uitspraak wordt 
geciteerd die (wellicht verkeerdelijk) wordt toegeschreven aan 
Mao Tse Toeng : c Laat er enkelen sterven bij een atoomoorlog; 
er zullen toch altijd genoeg Chinezen overblijven om het kom-
munisme te doen zegevieren », 
_̂_̂  Die atoomoorlog is nog wel niet voor morgen, maar het 

'bïljfF een onrustwekkend feit dat de besprekingen over een 
atoomstop te Geneve in een atoomslop zijn geraakt. Nog on-
rustwekkender is het feit, dat de Geneefse ontwapenlngskon-
ferentle tussen Oost en West de geest heeft gegeven. Enkele 
dagen geleden kwam Sovjet-afgevaardlgde Zorin voor de dag 
met een nieuw ontwapeningsvoorstel dat door de Westersen 
o.m. bij monde van de Franse afgevaardigde onaanvaardbaar 
werd genoemd, alhoewel Neroe een paar dagen later dit voor
stel als bruikbaar zou bestempelen. Sindsdien echter is het ge
sprek niet meer op gang gekomen en Zorln heeft er het bijltje 
dan definitief bij neer gegooid. Alhoewel niemand veel van deze 
konferentles verwachtte, blijft het toch een feit dat kontakten 
tussen Oost en West voorlopig nergens tot enig positief resultaat 
leiden. Dit ls er sinds het U-2 incident niet op verbeterd en zal 
zo wel blijven tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

De U-2 is deze week nog ter sprake gekomen voor de Ame
rikaanse senaatskommissie voor buitenlatjdse zaken; de heren 
senatoren kwamen tot het besluit dat het Incident een belang
rijke rol heeft gespeeld bij het afspringen der top-besprekingen 
te Parijs. 

De betrekkingen tussen Amerika en Cuba daalden verder 
beneden het vriespunt. Van Amerikaanse zijde werd de (toch 
wel wat voorbarige) vrees geuit dat Fidel Castro raketbazes ter 
beschikking van Rusland zou stellen. Castro reageerde daarop 
in zijn bekende TV-marathon-stijl. Hij zal stellig niet milder 
gestemd worden nu er deze week te Havana weer eens een 
kruitfabriek de lucht inging, wat — althans volgens Fidel — 
het werk is van de Amerikaanse geheime diensten. 

Afrika blijft volop in beroering. Niet alleen onze (ex-) eigen 
Kongo wordt onafhankelijk, maar ook de Mall-federatle heeft 
haar Intrede gedaan In de rij der vrije staten. Te Addls-Abeba 
greep een Pan-Afrlkaanse konferentle plaats waarop besloten 
werd tot strenge ekonomische sankties tegen Zuld-Afrika. Alles 
laat voorzien dat de zwarte stormloop tegen dit laatste blanke 
bolwerk in Afrika weldra nog heviger zal worden. De Unie pa
reert thans de eerste stoot door haar grenzen wijd open te 
zetten voor blanke immigratie. Talrijke blanken uit Kongo 
zijn reeds Ingegaan op deze uitnodiging van het stamverwante 
Zuid-Afrika. 

Om te eindigen een berichtje dat wel niet zo heel belangrijk 
schijnt doch dat ons, natonallsten, toch verheugt : Cyprus zal 
waarschijnlijk op 1 augustus onafhankelijk worden. Voor wan
neer een Vlaamse EOKA?... maar daarmee botsen we pal tegen 
onze binnenlandse spiegel, 

28-6-60 
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WIE DICHT MEE ? 
We lijn (nog altijd) een volk van dichters ! Het stapeltje Inzendingen 

voor mij op de redaktie-tafel heeft een eerbiedwaardige omvang en dat Is 
dan meteen een klinkende weerlegging van de sombere voorspellingen waar
aan ome redaktiestaf zich had gewaagd. Ikzelf voel me zo 'n beetje als Sin
terklaas, nu ik iemand uil die onafzienbare rij van deelnemers gelukkig mag 
maken met de prijs. 

Tot mijn niet geringe verbazing hebben de meeste inzenders het gemunt 
op een zekere heer Van Cauwelaert. 

Deze heer wordt een stel eigenschappen toegedicht waarvan zelfs Ernast 
staat te kijken : hij zou de Kamer ontsieren, hij moet het stellen zonder 
klieren, hij staat in dienst van groot-financieren, hij strijdt niet met open 
vizieren, hij houdt het met de clpieren. Enkele deelnemers zinspelen op 
handtastelijkheden waa^^an de heer G. Van der Meersch het slachtoffer 
zou zijn geweest. 

Na rijp beraad en een spelletje kruis of umnt heb ik eenparig besloten, 
de prijs töe 1« kennen aan (de zeer vlijtige) juffrouw Fleerackew te Kwa-
tretht en wel voor volgende inzending : 

Wanneer wij persé willen vieren, 
dan nemen wij Edmond van Dieren. 
Al heeft hij geen baard, 
hij is veel meer waard 
dan de man met barboordsc manieren. 

Juffrouw Fleerackers krijgt van mij deze weck een briefje en dan mag 
ze kiezen uit de Vlaamse Pocket-reeks. 

En nu de opgave voor deze week : 
Om Eyskens van schuld vrij te pleiten 
spaart D'Haese de kool en de geiten : 
hij kruipt op zijn paard 
tuet het schild en het zwaard 

Ook ditmaal is er een Heideland-pocket te verdienen, mits inzending 
voor donderdag a.s. van het beste Hmerick-slot per adres : de redaktJe aart 

tw dienstwillige Ernest. 

Van onze correspondenl Ie Leopoldslad 

O E H O E R O E I 

Parlementaiie Bedriivigheid 
Regelmatig worden door onze 

volksvertegenwoordiger. Mr. Van 
der Eist, parlementaire vragen ge
steld aan de ministers. Het is ons 
niet mogelijk, wegens plaatsgebrek, 
deze vragen en het daarop gegeven 
antwoord in ons blad op te nemen. 
Belangstellenden moeten wij dan 
ook verwijzen naar het Bulletijn 
van Vragen en Antwoorden. In de 
laatste afleveringen verschenen 
c m . een reeks vragen aan de mi
nister van buitenlandse zaken, die 
tot doel hadden de lichtgelovige 
Vlamingen duidelijk te maken hoe
zeer op dat departement met hun 
voeten gespeeld wordt. Inderdaad 
staan er op de Vlaamse taalrol van 
dit departement een hele reeks 
ambtenaars die via een taaiexamen 
door het departement zelf ingericht, 
overgeschakeld werden naar deze 
taalrol om de schijn te redden (?). 
In feite spreken of schijven zij 
nooit Nederlands. Onze gekozene 
stelde o.m. de vraag of deze he
ren die op de Vlaamse taalrol staan 
hun rapporten ook in het Neder
lands opstellen. Het is een bewijs te 
meer van de verderfelijke geest die 
öp dat departement heerst, dat op 
deze klaar geformuleerde vragen 
een ontwijkend en nietszeggend 
antwoord gegeven werd. Nochtans 
blijkt uit dit antwooï* dat de amb

tenaren van de baitenlandse dienst 
hun diplomatieke en handelsrap
porten in de taal van hun keuze 
mogen opstellen en dat er geen en
kele onderrichting bestaat waarbij 
het gebruik der Franse taal opge
legd wordt. Het komt ons voor dat 
in die omstandigheden al de ambte
naars die stelselmatig het Frans 
gebruiken ook op de Franse taalrol 
thuishoren. 

De minister van landsverdediging 
verschafte in antwoord op een vraag 
van Mr. Van der Eist belangwek
kende gegevens over de samenstel
ling van het officierenkorps in ak-
tieve dienst; het tweede deel van 
de vraag, nl. hoeveel van deze he
ren een Invaliditeitspensioen genie
ten, bleef onbeantwoord. De minis
ter van financiën zal hierop moe
ten antwoorden. 

Aan de minister van openbare 
werken stelde onze gekozene een 
vraag in verband met het zoge
naamd plan Alpha (streekplan voor 
Brussel), waarover de laatste tijd 
dikwijls gesproken en geschreven 
werd. Uit het antwoord blijkt dat 
de studie negen jaar geduurd heeft; 
dat de laatste stukken Ingeleverd 
v/erden begin 1957. Deze studie 
heeft 12 miljoen gekost. Zij werd 
nog steeds niet gepubliceerd. 

Terwijl dit blad ginds in het ver
re Vlaanderen van de pers komt, 
laaien in de « Beige » de vreugde
vuren en bedrinkt de Bantoe zich 
aan palmwijn, Kongopils en D'ven-
da. Nauwelijks enkele honderden 
meter verder glijd'en de glanzende 
Cadillacs met de zwarte excellen
ties naar het Paleis der Natie — 
het gebouw dat oorspronkelijk be
doeld was als ambtswoning voor de 
Goeverneur-Generaal en dat door 
zijn pracht moest getuigen voor de 
onverbreekbaarheid - op - lange -
termijn van de Belgisch-Kongolese 
gemeenschap. 

In de blanke wijk'en is de stem
ming sinds enkele dagen weer bo
ven het vriespunt. De tandem Ka-
sa - VoebO€ - Loemoemba schenkt 
Kongo althans toch voor een paar 
dagen een schijn van gezag en sta
biliteit. Niemand maakt zich hier 
echter illusies over wat er na de on-
afhankelijkheids-euforie zal gebeu
ren. 

Wanneer de vreugderoes is uit
geslapen staat Kongo voor een bit
ter ontwaken. 

Iedereen weet hier, dat het land 
nauwelijks bestuurbaar zal zijn, al 
heeft het dan ook dertig ministers. 
Territoriale agenten op doorreis 
naar België vertellen in de bars van 
Leo over de toestand in de brousse : 
het gezag van de blanke werd er 
ondermijnd door pohtieke agitators 
en in de plaats van dat gezag is er 
een vacuüm gekomen. De tovenaars 
vestigen in de dorpen opnieuw hun 
bij na-vergeten schrikbewind, de 
geheime sekten zijn aktiever dan 
ooit en rituele giftmoorden behoren 
terug tot het dagelijks gebeuren. 

Op de grote plantages in het Oos
ten neemt het werkverzuim schrik
wekkende vormen aan; in het bin
nenland betaalt niemand nog be
lastingen. 

Toen Loemoemba enkele dagen 
geleden met zijn regeringsploeg 
voor het Parlement kwam, werd hij 
door zijn aanhangers begroet met 
een donderend Ooehoeroe ! Vrij-

ONZE WERFKAMPANJE 
Als prijs voor onze nieuwe werfkampanje kregen wc naast 

een wasmachine en een prachtige horloge ook een uitstekende 
zetel geschonken en dit door de heer Boterberg uit Zele. Daar 
we menen op onze schenkers van de pas afgesloten kampanje 
ook voor de huidige te kunnen rekenen zal de prijskamp er nog 
heel wat aantrekkelijker uitzien. 

Een definitieve winnaarslijst van onze jongste kampanje 
werd nog niet opgemaakt omdat nog steeds enkele wervers ver
zuimden een verslag in te zenden. Aan de uitslag van de eerste 
zes zal echter niets meer gewijzigd worden. Wij geven hierbij de 
namen : 

1. Fons Meisman - Gentbrugge 124 
2. De Witte - Ronse 103 
3. Naamloos - Limburg 88 
4. Vaerewijck - St. Niklaas 85 
5. Ir. Coleraont - Limburg 67 
6. Mevr. Van Damme - Brussel 54 

Voor het grootst aantal hernieuwingen kennen we de eer^e 
twee : 

1, Remi Maes - Lier 92 
2. Ir. Colemont - Limburg 64 

Het arrondissement dat het geringste abonnementenverlies 
boekte was Oudenaarde-Ronse. Dit laatste arrondissement heeft 
eveneens het hoogste percent nieuwe abonnees in verhouding 
tot vorig jaar. 

Het grootst aantal nieuwe abonnees in absolute cijfers heeft 
Antwerpen voor Gent en Brussel. 

Aan allen onze hartelijke gelukwensen. Op ons eerstvolgend 
kongres zullen we de winnaars interviewen. 

Er wordt aan herinnerd dat de nieuwe abonnees van thans 
teUen voor 1 punt wat betreft onze nieuwe werfkampanje en zo 
ze met nieuwjaar hernieuwen — ook automatisch — voor 2 pun-
ten. De abonnees voor 1961 zullen voor 2 punten tellen. 

Ondertussen met verse moed vooruit met onze nieuwe kam
panje. 

heid ! De blanke man in Kongo, 
die hier de beste jaren van zijn le
ven heeft gegeven voor de ontwik
keling en de vooruitgang van dit 
schone en rijke land, vraagt zich 
verbaasd af of zijn werk dan on
vrijheid en knechtschap heeft ge
bracht aan de neger. De blanke 
man kijkt terug op méér dan een 
halve eeuw koloniaal bewind. Hij 
realizeert zich de resultaten dan 
dit bewind; hij ontdekt er ook de 
grove tekortkomingen van. 

Kongo heeft veel aan de blanke 
man te danken. Toen de eerste pio
niers in het land kwamen, vonden 
zij er niets dan stamoorlog, slaven
handel, honger en slaapziekte. Zij 
zetten zich aan het werk : Tipo-Tip 
en de Arabische mensenrovers wer
den verjaagd, de tsé-tsévlieg werd 
overwonnen, prachtige missies wer
den gesticht en nauwelijks ontdekt 
land en onherbergzame brousse her
schapen in boeiende plantages. Het 
was de tijd van Boela-Matari, de 
rotsenbreker, die met zijn spoorlijn 
de poort naar het binnenland open
brak. 

De pionier was een kind van zijn 
tijd, een tijd waarin het begrip 
anti-kolonialisme nauwelijks be
stond, en hij regeerde de '< maca
que » vaak met de nijlpaardzweep. 
Hij was een empire-builder, met al 
het goede en het slechte dat sinds 
Kipling aan dat woord kleeft. 

De pionier prospekteerde het land 
en in zijn spoor kwamen de grote 
maatschappijen en de ambtenaren. 

Leopoldstad is het simbool van de 
Kongo der ambtenaren. Toen we als 
jonge koloniaal in deze stad aan
kwamen, waren we trots op Leo. 
Ook wij hebben de « wolkenkrab
bers in het oerwoud » beschouwd als 
het sprekende merkteken van de 
beschaving. Nadien hebben we de 
« Beige » leren kennen, deze gore 
en stinkende bidonville waar 400.000 
negers samenhokken. En we heb
ben begrepen dat « het oerwoud in 
de schaduw van de wolkenkrab
bers » slechts een f raze was; in de 

W I L L E M E L 5 C H 0 T 
Willem Elsschot was — in de ware zin 

van dit zo vaak misbruikte woord — een 
humanist. Dat blijkt uit heel zijn literair 
werk, dat blijkt vooral uit de weinige ge
dichten die hij heeft geschreven. Het 
Bormsgedicht, dat In rijn opdracht ver 
boven het geval Borms uitgroeit tot een 
patetische oproep aan gans een volk. Is 
er wellicht het mooiste en het moedigste 
voorl>eeld van. 

Willem Elsschotl s steeds een non-kon-
formist geweest. Hij«elf maakte er bij 

andersdenkenden geen geheim van dat 
zijn politieke simpatie in zijn laatste le
vensjaren uitging naar de kleine nationa
listische groep. 

Op andere ogenblikken van zijn leven 
dwong zijn non-konformisme hem, te staan 
naast andere medestrijders, bij andere 
slachtoffers. Ook die Elsschot willen we 
niet vergeten, de Elsschot van het Van 
der Lubbe-gedicht dat opgedragen werd 
aan Simon Vestdijk : 

V A N D E R L U B B E 

Jongen, viet je wankel Iwofil 
aan de beul vooraf beloofd, 
toen je daar je lot verbeidde 
siond ih weenend aan je zijde. 

De operette duurde lang : 
van het wraahhof naar 't gevang, 
van 't gevang weer naar hët hof, 
in de boeien van den mof. 

Veertig haarden dorst je ontsteken, 
Duizend haarden zou men wreken, 
maar je beulen stonden paf 
toen je zweeg tot in je graf. 

Dokters, rechters, procureuren, 
allen zijn je komen keuren, 
allen vonden je perfect, 
en toen heeft men je genekt. 

't Had de Koningin behaagd 
dat je gratie werd gevraagd, 
maar voor zulk een vieze jongen 
wordt meestal niet aangedrongen. 

Lang heeft men geprakkezeerd 
wat een mensch het meest onteeit, 
hangen, branden, vierendeelen 
of gewoon als varken kelen. 

Toen heeft men het 'mes gekozen 
om je toch eens te doen blozen, 
want zoo'n gala met wat bloed, 
doet een hakenkruiser goed. 

Jongenlief, zoals je ziet. 
Leiden krijgt je resten niet. 
Hitler laat zich niets ontrukken 
want hij houdt van die twee stukken. 

Holland vraagt nu onverdroten 
of je niets werd ingespoten, 
maar die vuige, laffe moord 
vindt het minder ongehoord. 

Laat het stikken in zijn centen, 
in zijn kaas en in zijn krenten, 
in zijn helden, als daar zijn : 
Tromp, De Ruyter en Piet Hein. 

Moog je geest in Leipzig spoken 
tot die gruwel wordt gewroken, 
tot je beulen, groot en klein, 
door den Rus vernietigd zijn, 

^Antwerpen 1934. 

schaduw der wolkenkrabbers begon 
in werkelijkheid de zwarte mizerie. 
België heeft veel gebouwd in Kon
go, maar het grootste deel daarvan 
was uitsluitend bestemd voor de 
blanke man. Onze ogen waren wel
licht scherper dan die van menig 
ander blanke; ze werden Immers 
geopend door het onrecht dat Bel-
gisch-Kongo de Vlammgen aan
deed. 

We begrepen, dat het kolonialis
tisch werk vaak niets anders was 
dan kapitalistische roofbouw. We. 
zagen in dat de schone fraze van 
beschaving maar al te dikwijls 
moest dienen om de mateloze ver
rijking van de blanke enkeling, ook; 
ten koste van de zwarte gemeen
schap, te verdoezelen. 

Talloze ambtenaren — en onder 
hen in de eerste plaats Vlamingen 
— bleven bezield met een gelouter
de, onbaatzuchtige pioniersgeest. 
Anderen bezaten niet de morele 
kwaliteiten om leiding te geven aan 
de Bantoe; ze erfden van de pio
niers slechts de begrippen macakue 
en zweep. Ze hebben er het hunne 
toe bijgedragen opdat het blanK 
bewind in Kongo thans begraven' 
zou worden in Vaudeville-stijl. 

De openbare mening in het moe
derland heeft altijd weinig belang
stelling gehad voor de kolonie. 
Kongo werd — niet ten onrechte —> 
beschouwd als het jachtterrein der. 
grote maatschappijen; deze zorg
den er trouwens voor dat de voor
lichting in de pers eenzijdig en meÜ 
mondjesmaat gebeurde. 

Ook de politiek liet zich — al 
thans tot voor een paar jaren - ^ 
weinig gelegen aan Kongo. Op het 
parlementaire vlak werden de kolo
niale kwesties afgehandeld door 
een paar specialisten en ook daar. 
zorgden de grote maatschappijen 
er voor, een vinger in de pap te 
hebben. 

Na de januari-oalusten in 1969 
is dat veranderd. De politieke par
tijen begonnen Kongo te beschou
wen als een verlengstuk van hun 
invloedsfeer. 

Het opbod begon : iedereen kochU 
zich ZIJN negers, streefde naar 
ZIJN onafhankelijkheid. De men
sen in Kongo werden nauwelijks 
geraadpleegd; hun mening werd! 
trouwens van de hand gewimpeld 
als « kolonialistisch 2 of « pater
nalistisch ». Op enkele ultra's na; 
was er in de kolonie echter nie
mand te vinden, die de negers hun 
onafhankehjkheid misgunde. Wel 
integendeel hoorde men reeds vroeg 
in 1959 te Leo algemeen verkon
digen, dat men er goed zou aan 
doen, de meest dringende eisen van 
de zwarte leiders In te wilhgen; op 
dat ogenblik bv. waren er reeds ve
le kolonialen die inzagen dat er ten 
spoedigste moest overgegaan wor
den tot een beperkte machtsover
dracht. Een dergelijke maatregel 
op dat ogenblik zou het < dipen-
da »-proces langs veiliger wegen 
van geleidelijkheid hebben doen 
verlopen. 

Het heeft echter geduurd tot voor 
een paar weken, vooraleer men In 
Brussel tot de ontdekking kwam 
dat een minister met residentie te 
Leo wel'icht zijn nut zou hebben. 

Oehoerce is er nu, nauwelijks een 
paar jaar nadat de eerste Inlander 
een universitaire graad verwierf. 
Want wanneer men in de komende 
dagen vaak zal horen schimpen op 
de onbekwaamheid van de Kongo
lese leiders, dan moge men nielj 
vergeten dat België gedurende méér 
dan een halve eeuw niets gedaan 
heeft om hier een keurgroep te vor
men. En wanneer het land in een 
baaierd dreigt ten onder te gaan, 
dan ligt de schuld daarvan voor 
een goed deel bij de Belgische poli-
tiekers die eerst te bekrompen wa
ren om de koloniale mogelijkheden 
te zien en die daarna te kortzich
tig waren om de koloniale proble
matiek op te lossen. En die nu het' 
lef hebben, hun onterende en laffe 
uitverkoop een historisch feit te 
noemen. 
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BUITENLANDSE 

GiSEXPOSANTEN 

PIJ OPEN KRING 

De hunstahtiviteilen in Vlaavileren 
xijn gedurende de zomermaanden 
tot een minimum ieruggelofen. De 
hijzonderste aktiviteiten blijven zich 
be negen rond « Getuigenis '60 » — 
te Gent — xcaar t Ópen Kring » 
ttccds voor afwisseling zorgt. Deze 
xecr ahtieve vereniging, weUe over 
meer krediet bij onze Vlaamse men-
ten zou moeten beschikken, heeft 
het Maar gespeeld gedurende de 
periode van 11 juni tot 1 juli tiree 
bvitcnlandsc kunstgroepen in « De 
Warande » te laten tentoonstellen. 

De Nederlandse Informelen en 
The New Vision Ccniergroup of 
Lmulon hebben hier hun abslraJde 
ichilderu-erlen aan de rimaise opge
hangen. 

Rekening lioudend incl Itei ttinpo 
van onze tijdsgeest staan deze jon
geren volledig en oprecht in hun 
iijd, en hun rechtzinnigheid valt te 
bewonderen. De Nederlandse groep 
is in kwantiteit en in kwaliteit de 
mindere tegenover de Angelsalscrs. 
Bij de Londenaars komen zéér 
voortreffelijke kunstenaars aan bod, 
icelJce doorheen hiin werk, Tiaast de 
kunst, een degelijke geschooldheid 
laten blijken. Ik ben ervan overtuigd 
dat zij evengoed een naturalistisch 
thema met brio zouden verwerken 
als ze nu abstrakte onderwerpen 
tchilderen. 

Bij De Brugne, in zijn Kunstfdo-
tofie, lezen tcij dat de kunst niet 
alleen akademische geschooldheid, is, 
wat dus terugslaat op vakmanschap, 
maar vooral geest is, een deel van 
de hogere bestaansorden in de mens. 
Het moderne kunstwerk is gegroeid 
uit een drang om zich los te werken 
uit de stoffelijke doelmatigheid 
waarin het gevangen zat, om zo te 
lovien tot een geestelijke doclmatig-
heid welke louter estetisch is. 

Zo bekomt men in de abstrakte 
kunst een werk dat voorziet in de 
geestelijke behoefte daar men alle 
alementen erin heeft verwijderd die 
de zuivere esthetische indruk scha
den. De kunst der traditie was rijk 
aan schijnwaarden welke onze 
moderne kunst nu over boord werpt 
om het schilderij als estetisch pro-
dukt zelfstandig te viakcn. Dat is 
het standpunt welke de bezoeker van 
bovengenoemde tentoonstelling in 
acht dient te nemen. Dan zal men 
werkelijk kunnen begrijpen en ge
nieten, vooral bij de Londcnse 
groep. Wij mogen hier Getuigenis-
Open Kring een eresaluut brengen 
voor dit opzet, dat getuigt van durf 
en ruimdenkendheid. Daardoor kun
nen alle strekkingen hun ^ians bij 
Open Kring vinden. Wij zien met 
belangstelling de tentoonstellingen 
van Slabbinck, Burssens, Peire, enz. 
tegemoet. 

Vaast. 

Uzers ^c^^t^om ons 

FKDERALISME IS WKLVAART 

Bij de bespreking van de begroting van 
Landsverdediging bleek eens Ie meer dui
delijk, wat Vlaanderen bij federalisme 
lou hunnen winnen. Er werd meegedeeld 
dat slechts onge\eer 10 '•.'o van de hogere 
officieren tot de nederlandse taalrol beho
ren, wat dan nog een overschatting Is 
want tal van deze officieren spreken 
Frans in hun gezin ea sturen hun kinde
ren naar franstalige scholen. 

In het diplomatiek korps is de toestand 
nog w raakroepender, om maar te zwijgen 
van de topfunktics bij liet gerecht en in 
het liedrijfsleven. 

We weten reeds door officiële statistie
ken dat het jaarlijks volksinkomen in 
Vlaanderen ruim vijf miljard minder be
draagt dan in Wallonië. 

Voegen we bij deze vijf miljard de en
kele miljarden die Vlaanderen ontstolen 
worden door de hoger aangehaalde wan
toestanden, dan zal toeli wel elkeen be
seffen dat aan deze diefstal een eind 
moet worden gesteld. Alleen federalisme 
brengt een afdoende oplossing en federa
lisme betekent automatisch : meer wel
stand voor iedere Vlaming. Inderdaad : 
in het lefijïr zullen er eindelijk ruime 
mogelijkheden zijn voor Vlaamse officie
ren, onze afgestudeerden zullen hun 
rechtmatig aandeel hebben In de diplo
matie. Ook het bedrijfsleven zal zich moe
ten aanpassen aan het veranderd klimaat. 
Overal zal de Vlaming tot in de topfunk-
ties kunnen geraken en dus meer verdie
nen. 

Dat 7al een weerslag hebben op de le
vensstandaard van de Vlaamse bevolking; 
deze zal meer en beter kunnen kopen bij 
onze middenstand. 

Deze laatste op haar beurt zal meer en 
duurdere produkten kunnen afnemen 
van \oortbrengers (landbouwer, tuinier, 
bloemenkweker, fabrikant). Onze nijvel^ 
held zal meer kunnen produceren en er 
zal voor onze tienduizenden werklozen 
werkgelegenheid in eigen streek komen. 
Onze kinderen zullen, dank zij de hogere 
welstand, langer naar school kunnen gaan, 
zodat ook de onderwijsinstellingen meer 
personeel zullen nodig hebben. 

Deze gunstige verschuiving ten voordele 
van gans de Vlaamse gemeenschap kan 
enkel en op zeer korte tijd voortvloeien 
uit het federalisme, dat alleen de Volks
unie eist. Deze partij bewijst op die ma
nier de enige ware sociale partij in Vlaan
deren te zijn. 

Ex-socialist. 

Red. — Gij noemt u ex-socialist en voor 
zover ge daarmee bedoelt dat ge de B.S.P. 
ontgoocheld de rug hebt toegedraaid, kun
nen we vrede nemen met die naam. Uw 
federalistische overtuiging verruimd en 
verrijkt echter uw sociale opvattingen. Gij 
noemt de Volksunie de enige ware sociale 
partij in Vlaanderen. Tot mensen zoaJs 
gij zegt de Volksunie dat zij de enige ech
te « socialisten » zijn in Vlaanderen. Om 
bij de Volksunie te komen hebt gij niets 
inoefen verloochenen van uw verleden. Gij 
hebt slechts ingezien dat een sociale wer-
kei- niet meer thuishoort in de pai-tlj, 
waar de lakens worden uitgedeeld door 
verkapte kapitalisten en dikbetaalde funk-
fjonarissen. Gij hebt geleerd dat de 
Vlaamse arijeider niets te vei-wachten 
heeft van de Waalse voogden die in de 
B.S.P. de plak zwaaien. Gij hebt er ge
noeg van, te laten spelen met uw « pattes 
flamandes » zoals Renard dat noemde. 

WERK IN EIGEN STREEK 

We hebben in Roeselare met de Rerum-
Novarunifeesten de leuze opgemerkt 
(I Werk in eigen streek ». De beloften 
komen van verre ! Hier in mijn stad zijn 
er vijf fabrieken gesloten. De werkloosheid 
stijgt er nog voort in plaats van te da
len. Vlaanderen kan slechts gered «orden 
door zelfbestuur. ' 

Baas In eigen huis moeten we worden. 
Nu wat anders : ik heb mij zondag

namiddag aan het toestel gezet om kwart 
na elf en de helft van de liederen waren 
In het Frans. 

W.R. - Roeselare. 
Red. — De jongens m de Rerum-Nova-

nunstoet menen het wei goed. Zij moeten 
alleen nog leren inzien, dat ze door hun 
eigen leiders bij de hens worden geno
men. Gans het Vlaamse land wordt door 
de werkloo.sheid getroffen en uit gans 
Vlaanderen moeten de mobielen dag-in 
dag-uit naar Brussel of Wallonië om er 
hun brood te verdienen. Om de Waals-
Vlaamse tegenstelling ook op dit gebied 
te verdoezelen, heeft de huidige regering 
de fopperij met de testgebieden en met 
de streekekonomie uitgevonden, het 
nieuw.ste middel om kapitalen en mensen 
naar Wallonië af te voeren. De nieuwe 
wet op de fabriekssluitingen is slechts een 
lapmiddel : Vlaanderen v a a g t niet alleen 
dat de bestaande fabrieken zouden blij
ven werken, het heeft daarenboven be
hoefte aan tientallen en tientallen nieu
we bedrijven. Die komen er wel . in de 
Borinage. 

WANNEER WEEKBLAD ? 
Met vreugde stellen we vast dat ons 

blad beter verzorgd wordt. Wanneer krij
gen we iedere week de n Volksunie » ? 

V.T. - Zelzate. 
Red. ^ Dat hangt, beste V.T, ook een 

beetje van u af. Als alle lezers van « De 
Volksunie » propagandisten voor « De 
Volksunie » worden, dan krijgt ge vroeg 
of laat om de zeven dagen het (beste i 
Vlaamse weekblad In huis Maar zoals ge
zegd ; We hebben daarvoor uw hulp no
dig. Afgesproken ? 

R€GGEGRAATLOOS ! 
Onlangs werden In de •' Volksunie » de 

omroepers van het N.I.R onder handen 
genomen omdat ze de naam Scheyen 
steeds uitspreken als Chevenne. 

Aan deze uitspraak van de Vlaamse 
naam Scheyven is een geschiedenlsje \ er-
bonden dat wel even de moeite van het 
vertellen waard is, omdat het de menta
liteit van de medewerkers van het N.I.R. 
goed tekent. 

Na lang vergeefs gehoopt te hebben dat 
er van hogerhand zou ingegrepen worden 
tegen het voortdurend verbasteren van 
Vlaamse namen, wendde ik me schrifte
lijk tot het N.I.R. Er werd me geantwoord 
dat persoonsnamen steeds uitgesproken 
werden zoals de betrokkenen zelf dat de
den. Ik legde me hier niet bij neer en 
wierp op dat de naam Verscharen bvb. in 
Londen als « Vcrsjeren i> wordt uitgespro
ken, terwijl het te Parijs « Versquaraan n 
en in het Walenland .( Verskaar » heet. 
Om logisch te zijn met zirhzclf zouden de 
heren er zich dus steeds moeten van over
tuigen hoe de naam van een in het bui
tenland gevestigde Vlaming daar Ier plaat
se werd uitgesproken. Dat gaf de doorslag, 
want mij werd dan bericht dat voorge
schreven Was die namen in het vervolg 
op i 'n Nederlands uit te spreken. Maar 
mijn haan kraaide niet lang koning, want 
kort daarop begon het spelletje met er Che
venne » opnieuw. Op mijn hernieuwd pro
fest werd geantwoord dat betrokkene zelf 

^ » ««Ék ^ « 

de wens zou uitgedrukt hebben, zijn naam 
zo te horen spellen. 

Indien zulks waar Is, is het wel teke
nend voor de persoonlijkheid van onze 
minister. Ik vermoed echter dat het hier 
eenvoudigweg een drogreden betreft, 
want ik kan me lastig voorstellen dat die 
aartsfranskiljon naar de radio zou luis
teren om te horen hoe de Vlaamse om
roepers zijn naam uitspreken. 

Onze Vlaamse omroepers schijnen uit 
het oog te verliezen dat zij hun baantje 
tenslotte aan de Vlaamse beweging te 
danken hebben. Het is dus voor hen dub
bel laakbaar, de franskiljons te verdedi
gen. 

Dit kleine geval bewijst eens te meer 
dat alleen federalisme — baas In eigen 
huis — ons kan bevrijden van genieplege 
fransiiiljonse invloed. Weg met dat ge
knoei aan onze t a a l ! 

.A. Verschaeren. 

Red. — Dank zij de kortzichtigheid van 
de Vlamingen onderhouden wij met onze 
scliijven nog altijd Chevenne. Het verschil 
is de uitspraak maakt zulks overduide
lijk. 
IN MEMORIAM KAMIEL CAEYERS 

Red. — Van onze vriend Rousseeuw 
ontvingen we een In Memoriam Kamiel 
Caeyers waaruit we, ondanks plaatsge
brek, toch enkele woorden willen aanha
len : 

Toen vriend Caeyers nog in de moge
lijkheid was samen te werken n r t zijn 
zo trouwe vriend wijlen dokter Edgard 
Muylle, ons ook veel te vroegtijdig ont
vallen, waren zij samen het har t en het 
gemoed van zoveel onbarmhartig getroffe
nen uit de gruwelijke repressietijd. 

Hoevelen hebben zij niet terug opge
beurd, terug moed en vertrouwen bijge
bracht, materieel bijgestaan waarbij — 
in de volle betekenis \ an het woord — 
de linkerhand niet wist wat de rechter
hand deed. Bij hen was het steeds onge
meten, zonder berekening, uit louter men
selijkheid en plichtsgevoel. Want beiden 
waren zij bezield door een eerlijke en on
verwoestbare Vlaamse overtuiging. 

Het blijft voor ons nog steeds onbegrij
pelijk hoe die twee die enkel goed-doen 
kenden en beoefenden, in die periode van 
meedogenloze terreur en algehele verdwa
zing, zelf het slachtoffer werden van de 
haat . 

Zeker dit-nt het hun aU een eer te worden 
aangerekend dat hun schoon — mense
lijk — heid door sommigen, die daardoor 
misschien is de schaduw geraakt waren, 
moest beschimpt worden. 

Vriend Kamiel Caeyers had de gewoonte, 
aan iedereen vrij en onbewimpeld zijn me
ning te zeggen, wat wellicht .sommigen 
kon hinderen. Wie echter kan het als ver
keerd beschouwen, wanneer iemand kor
daat, eenlijk en openhartig voor zijn over 
fuiging uitkomt ? 

Wij zijn er van overtuigd dat niets van 
het goede, wat een mens hier op aarde 
verricht, verloren gaat en dat de heer
lijke daden van Kamiel Caeyers schone 
vruchten zullen afwerpen. Voor ons allen 
zal zulks een troost betekenen en met UH 
schoon voorbeeld voor ogen zal het ons 
gemakkelijker vallen, onze menselijke en 
Vlaamse plicht te volbrengen. 

Moge de Heer van Hierboven U even 
mild belonen als gij steeds mild hebt ge
schonken, en dat onze Vlaamse moeder-
aarde u zacht weze. 

Red. — De « Volksunie » houdt er aan, 
langs deze weg nogmaals haar gevoelens 
van medeleven te betuigen aan verwan
ten en vrienden van onze waarlijk voor
beeldige kameraad Caeyers. 

J\(^t boekje van de iSabeUleper^ 
-Als we de geachte lezer vertellen dat 

een Vlaming In het algemeen en de Volks
unie in het bijzonder, niet hoog ojrfoopt 
met al wat maar enigszins naar wapen
gekletter en geparadeer ruikt, dan leert 
ons dit ongetwijfeld niets nieuws. Immers, 
slaan we even de geschiedenisboeken open, 
dan blijkt dat de Vlamingen reeds ette
lijke keren aan knokpartijtjes hebboi 
meegedaan. Maar dit gebeurde altijd wan
neer hun dit « pak-ls-pak-spelletje » opge
drongen werd om de grond hunner vade
ren, het leven van hun familie of hun na
tuurlijke rechten te verdedigen. Nooit heb
ben de Vlamingen een ander volk aange
vallen, en dit strekt hen tot eer. Wij mo
gen dus met reden zeggen dat we antimi
litarist zijn en elke vorm van geweld ver
oordelen. Wij zouden het verdwijnen van 
alle legers dan ook als een zegen beschou
wen. 

We mogen echter niet blind zijn voor 
de werkeUjkheid. In de omstandigheden 
waarin de wereld zich thans bevindt, zijn 
we nog een heel eindje verwijderd van de 
veelbezongen algemene en totale ont
wapening. We doen er dan best aan het 
leger als een noodzakelijk kwaad te aan
vaarden. 

Wanneer we spreken over een leger dan 
bedoelen we hiermee niet een vereniging 
van brave en minder brave jongens wftar-
Tan de enige doelstelline het wachten OQ 

een pensioen is en waar intussen de tijd 
een beetje gekort wordt met het zich ver
volmaken in velerlei soorten gezelschat>s-
spelen en het beoefenen van toerisme. We 
bedoelen daar tegenover wel een leger 
uitgerust en opgeleid voor zijn taak. Een 
taak, die in verhouding is tot de gelde
lijke middelen van het land. Wij zeggen 
een klein, maar degelijk leger van be
hoorlijk betaalde beroepssoldatenm et een 
keurig uniform en een behoorlijk statuut. 

Bij de werving zouden enerzijds strengere 
eisen dienen gesteld op lichamelijk, ver
standelijk en moreel gebied, maar ander
zijds zou, wat betreft de loopbaan, In de 
voorgeschotelde propaganda aan de kan
didaten klare wijn moeten geschonken 
worden. 

Op deze wijze zou het leger een zekere 
aantrekkingskracht uitoefenen op de afge
studeerde jeugd. Wanneer de zaak ernstig 
werd aangepakt, zouden de Vlamingen in 
het algemeen en de belastingbetaler in het 
bijzonder, er toe komen niet meer in elk 
militair uniformdrager de parasiterende 
gamellenboefer en zonneklopper te zien. 

Ze zouden, met verdraagzaamheid en be
grip, misschien zelfs waardering kunnen 
voelen voor deze, weliswaar overbodige, 
maar onvermijdelijke kategorie van men
sen. Die zouden dan zelf, zonder gevoel 
van minderwaardigheid, hun taak vervul

len in hetgeen men het raderwerk \in de 
natie noemt. 

DEZE LANGE INLEIDING TER IN
HULDIGING VAN DIT NIEUW V. U. 
HOEKJE. WE RICHTEN ONS TOT ALLE 
MILITAIREN VAN DE A. B., WAAR OOK 
TER WERELD, TER PUBLICATIE VAN 
AL HUNNE KLEINE EN GROTE MISE

RIES, PLAGERIJEN EN MOEILIJKHE
DEN IN VERBAND MET HUN VLA
MING-ZIJN. BRIEFWISSELING AAN-
ONDERGETEKENDE, PER ADRES V.U.- j 
SECRETARIAAT (DESGEVALLEND ON
DER KENLETTER OF PSEUDONIEM 

Johannes Soldaat. 

TOEKOMST VERZEKERD 

Ind ien U in h e t Antwerpse woont, of in de provincie Ant
werpen. . . 

I nd i en U volledig vri j zijt of vrij vanaf 17 uur . . . 
I n d i e n U tussen 25 e n 40 j a a r oud zijt . . . 
I nd i en U ernst ig, dynamisch , werkzaam, volhardend en eer

zucht ig zij t . . . 
BIEDT EEN DER BELANGRIJKSTE VERZEKERINGSMAAT
SCHAPPIJEN VAN HET LAND : 

Een boeiend en r enderend beroep, m e t oneindige mogelijk
heden . 

Opleiding wordt gegeven door geschoold beroepspersoneel . 
Schr i jven m e t referent ies e n curr iculum v i tae n a a r : 

J E F BRENTJES, Van Vaerenberghs t raa t , 63, Berchem-Antwer -
p e n . 

LEEUWENVLAGGEN 
Autowimpels en Fietswimpels 

ZIJN VERKRIJGBAAR 

OP HET HOOFDSEKRETARIAAT 

Maur. Lemonnie r laan , 82, BRUSSEL 

Prijsl i jst wordt op a a n v r a a g toe

gezonden (telefoon 11.82.16). 

VLAAMSE NATIONALISTEN 
DRAGEN HUN 

LEEUWENSPELD 

Te verkr i jgen op h« t 
Hoofdsekre tar iaa t & 
Maur. Lemonn ie r l aan 
82, BRUSSEL 1. 

Pri js : 10 F . 

ELECTRICITEIT VAN AUTO'S 
Alle hers te l l ingen 

Onderde len alle Were ldmerken 
AUTO BATTERIJEN 

« BOSGG » 
30 % kor t ing op cataloogpri jzen 

m e t 2 j a a r volledige ga ran t i e 
6 volt to t 90 A.H. - 690 F . 
12 volt to t 51 A.H. - 1160 F . 
alsook alle Dieselbat ter ies 

I n geval defect gedurende 
volledige ga ran t i e t i jd gra t i s 
omwisseling (geen p r o r a t a ) 

VAN HOECKE & ZOON 
AUTO-TECHNIEKERS 

VRIJWILLIGERSLEI 13 
St. ZVIariabuEg.'»>^^a8w;haat 
's zondags open to t 3 uur . 

Tel.: 74.38.92 
Behoudt deze teks t 

De Firma : 

A. JEURISSEN- 1 
CLOOSTERMANS j 

& ZONEN j 
• 

Tel. 132.31 Zonhoven j 

VOOR VERKOOP EN VERHURING 
VAN KAMPEERTENTEN 

l.^ ALLE 
KAMPEERMATERIAAl 

Vermindering 
voor 

Jeugdverenigingen 

? r 
: Wie In LEUVEN de BIER- S| 
• KELDER niet bezocht, was in S' 
ï LEUVEN niet (Oude Markt, 22). | 
: Oude Markt 22 is ONZ^ bier 
• kelder 

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

ï HET WITTE PAARD | 
• Wandelingenstraat , 14, te Leu- | 
: ven. 3 
t Passend aangenaam lokaal voor • 
! vergaderingen en klubs. S 
: Beste dranken tegen matige S 
• prijzen. i 
% A 

|iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii!!iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii§ 

i Z e t e l f a b r i e k B o t e r b e r g E 

I L E D E Z I J D E . L E D E | 

1 Alleenverdeler ENGEL & Co | 

I Eigen produkt ie 1 

i Uitgebreid g a m m a 1 
= c 
1 Aan huis geleverd 5 
E P rospektus op verzoek g 

I TeL (053)225.60 | 

1 Voor leden en abonnees s 

i Volksunie : 20 % kor t ing . f 

^iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiufi! 
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AALST 

Ot> 3 juli a.s. wordo een bus ingelegd 
naar de Volksunie-vergadering en net 
Vlaams-Nationaal Zangfeest te Antwei-pen. 

Vertrek te 9 uur aan lokaal « I>9 
IJzer ». Belssom : 50 F. 

Inschrijven : « De IJzer », Vlaanderen-
straat, Aalst en bij de propagrandlsten. 

V.M.0. ANTWERPEN 
Op zondag 3 Juli, ter gelegenheid van on

ze Volksvergadering verwachten wij U allen 
stipt op tijd om 9 uur aan de zaal Majes
tic, Carnotstraat, 90, te Antwei-pen. Flink 
in orde, met gnjs hemd en zwarte das 
a.ub. 

Wij verwachten van U allen een zeer 
tuchtvol optreden (zoals op de Landdag). 

Na de volksveigadering eten wij geza
menlijk in de Nieuwe Carnot (dus eten ^ g Q H E L E N 
meebrengen a.u.b.). 

Na het zangfeest worden alle mi
litanten en Vlaams Nationalisten ver
wacht op het gezellig samenzijn 
in de « Peter Benoit »• F^-ankrijklei 8, waar 
zal gezorgd worden voor een echte Vlaams 
Nationale geest. 
S.O.S. 

Wie bezorgt aan VM.O. Antwerpen een 
plaats om In te richten als lokaal, waar wij 
vrij naar goeddunken kunnen over be
schikken. 

Vlamingen helpt ons, wij hebben behoef
te aan een eigen heem. 

VM.O Antwerpen zal binnenkort over
gaan tot het oprichten van een muziek
kapel, om zodoende geen beroep meer te 
moeten doen op nevenorganisaties. 

Wie helpt ons dit plan te verwezenlijken? 
Wij zullen eerstdaags met een steunlijst 

bij U komen om onze kosten te helpen dek
ken, Vlamingen steunt ons mild, en draagt 
Uw steentje biJ voor onze VOLKSUNIE-
muziekkapel. Stort Uw steun op Postgiro 
6912.44 van Wim Maes, Lanteernhofstraat, 
28, te Borgerhout of schrijft in op onze 
steunlijsten die U door onze propagandis
ten zullen worden voorgelegd. 

Helpt U nu eens de mensen die dag m, 
dag uit, bereid s taan voor onze Vlaams-
Nationale strijd, en voor onze VOLKS
UNIE. Wij danken U nu reeds heel har te-
hjk en beloven vast ons in de toekomst 
nog dubbel in te zetten voor de uitbouw 
onzer partij , en tot de uiteindelijke zege 
van onze Vlaams-Nationale idee ! 

Wie over oude muziekinstrumenten be
schikt kan ze steeds bezorgen bij onze 
propagandaleider Wim Maes. Zij worden 
niet dank aanvaard. 

Were-D) - Joris. 

BBASSCHAAT 

« Jan Borluut » was hier op bezoek op 
zondag 8-5-60, van half negen tot 1 u. 
Kmd. Willeme opereerde terug aan de ml-
kro en deed de propaganda langs straten, 
kerken en pleinen weergalmen. « Wat IS 
de Volksunie en wat WIL de Volksunie ? » 
Leest ons blad DE VOLKSUNIE hier te 
koop aangeboden ! Luistert niet naar de 
leugens die men U vertelt over de Volks
unie. Werk en brood voor Vlaanderen in 
nood. Korte, kernachtige slagzinnen, die 
tot in de huizen doordringen en de nieuws
gierigen en goedgezinden aan de deur 
lokken. 

De Bredabaan werd van zuid naar noord 
over heel haar lengte bewerkt en zorg
vuldig afgekamd, evenals de Verhoe-
venlel. Prins-Karellei, Augustijnenlel, enz. 

Het was de rekordverkoop in Brasschaat. 
Er werd ook steun voor « Het Wagen-
fonds » spontaan aangeboden. Brasschaat 
8-5-60 is voor onze ploeg een onvergetelijke 
dag ! 

GEVRAAGD VOOR ARRONDISSEMENT 
DENDERMONDE 

Wie kan ons behoeftig Arr. Dender-
nionde een schrijfmachine bezorgen (wel 
geen nienw, maar toch in goede staat. . 

Het zal in dank aangenomen worden. 

« - Volksunie 
•— Vlaamse Kultuurkring 
— Vlaamse Oudstrijders (V.O.S.)'. 

Treden op ! 
Zangkoor « Het Lijsternestje n. 
Aan het klavier Armand Preudhomm», 
Vendelierkorps Tijl (V.B.V.). 
Muziekkapel V.B.V. 
Feestredenaar Pater Van de WaUe. 
Hulde aan Tinel door Dr. Leo Wouters. 
Het belooft een onvergeteUjke avond te 

worden. 
Derhalve houden we 9 juli nu reeds vrij. 

LEUVEN 
Sociaal dienstbetoon : elke dinsdag vaa 

20 tot 22 uur, elke zondag van 10 tot 
13 uur. 

A.N.Z.-Antwerpen : Bussen vertrekkea 
te 8 uur 30 aan het Gerechtshof. 50 P . 

De Vlaamse Kring van Leuven vraagt 
ons mede te delen : op zondag 10 juli '60 
in de hovingen van de firma N.V. Albolen, 
Mechelse vest 98. Leuven Tuinfeest; van. 
15 tot 18 uur voor de kinderen : vanaf 
19 uur voor de volwassenen. 

DENDERLEEUW 
LIEDEKERKE 

LEDEBERG 

BRUSSEL 

GENT 11 JULI 

De Gentenaars herdenken de slag der 
Gulden Sporen. 

Op zaterdag 9 juli 1960 te 19 uur 30 in 
de feestzaal Roeland, Korte Kruisstraat, 
3. Gent, 

GROOTSE GCLDENSPORENVIERING 

en 

HULDE AAN JEF TINEL 

ingericht door het Verbond van Blauw-
voetvendels, <i Vendel ArteveJde >i; met 
medewerking van : 

Mechelen beweegt. De Leeuw weer aan 
de mast 1 Op 11 juli, onze nationale feest
dag, nodigen we iedereen ui t die in of om 
Mechelen woont deel te nemen aan do 
feestviering. 

Het Vlaams Jeugdkomitee Mechelen 
richt een marsj in die te 18 uur aanvangt. 
Vertrekplaats Meiaan, een voettochtje door 
de stad voor jong en oud. Te 20 uur bloe
menhulde en herdenking aan het boeren-
ki-ijgmonument gelegen naas t St Rom-
boutskerk. Bij het invallen van de avond 
opvoering van het openluchtspel « Edele 
Brabant » omlijst met beiaardklanken en 
massazang. Indien U mede vlagt veran
dert het aanschijn van Mechelen. 

STRIJDVr.RGADERING 
NABESCHOUWING 

Het was hartver.'ïterkend op onze bij
eenkomst verscheidene vrienden te ont
moeten uit de plaatselijke VI verenigingen 
en kultuurorganisaties (w.o. Noordster, 
Ren. De Rudderkoor e.a.). 

Vanzelfsprekend waren deze niet als 
afgevaardigden van hun groeperingen 
maar louter ten per.soonlijke titel opge
komen. 

Even vanzelfsprekend heeft niemand 
van ons de bedoeling hen tegen wil en 
dank bij onze afdeling te willen inlijven, 
maar wij moeen toch verwachten dat ze 
met belangstelling kennis komen nemen 
van het program van een zuiver Vlaamse 
part i j . 

Minder vanzelfsprekend maar volledig 
onbegi-ijpelijk was dat enkele leden van 
zich Vlaams noemende groeperingen 
schitterden door hun afwezigheid. Wel
licht menen zij voor hun uit- en opvoe
ringen voldoende te kunnen rekenen op 
publiek van de andere kant van de barri-
kade. Op de solidariteit van aktieve Vlaam
se strijders moeten zij dan echter geen 
staat meer maken. 

Weer helemaal vanzelfsprekend, vermits 
men ons op onze vergaderingen het hoog
nodige onderscheid heeft leren maken 
tussen echt en namaak. 

GCLDENSPORENVIERING 1960 
« EDELE BR.^BANT, WERE Dl ! » 

Mechelen op maandag 11 juli in eerste 
opvoering. 

De auteur, onze vriend Andries Bogaert, 
is, zijn leven lang, en als Jeugdleida.- en 
als leraar, en als spreker, en als schrijr 
ver, een compromisloos nationalist ge
weest, die zijn overtuiging voor niemand 
heeft weggemoffeld, al heeft hij er veel 
moeten voor betalen ! 

Tot op heden verschenen van hem : 
« Apocalypsis ». novelle. « Een Dag is 

als duizend Jaren », dichtbundel. « Langs 
Scheldeboorden ». dichtbundel. « Roe
ping ». bekroond in 1952, drama m drie 
bedrijven. « Margareta », blijspel « De 
Zanger van het Heimwee », zangspel, 
« Boerenhanden », drama m drie bedrij
ven. 

(I Edele Brabant, were di '• » is zijn jong
ste werk. 

Vlaamse Nationalisten uit het Mechel
se. maakt van deze Guldensporenviering 
UW viering I 

ALLE VLAAMSE NATIONALISTEN 
spreken af te Mechelen. in de Kruidtuin 
op maandag 11 juli te 21 uur. 

AUTOKARAVAAN NA.\R 
ANTWERPEN 

Op zondag. 3 juli a.s., te 8 u. 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, 

AUTOMOBILISTEN ! 

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

Lokaal « GRAAF VAN EGMONT », J. 
Van Praetstraat , 28, Brussel, 

Lokaal t BREUGEL », Lakenstraat, 87, 
Brussel. 
of te 8 uur 45 aan het Liedtsplein, Schaar
beek; 
of te 9 uur aan de s Koemarkt », te Vil
voorde. 

z.ondag 3 juli naar de VOLKSUNIE-
VERGADERING en het ZANGFEEST te 
Antwerpen. 

De bua verti-ekt op het Dorpsplein van 
Denderleeuw te 8 u. 45 en stopt aan het 
gemeentehuis te Liedekerke 10 minuten la^ 
ter. 

Iedereen weze stipt op post. Terugkeer 
nog dezelfde dag. 

LIMBURG 
NAAR ANTWERPEN OP 3 JULI 

Voor de bus Maaseik-Neeroeteren In
schrijven bij Cuppens, Kerkstraat 8, Neer-
oeteren. 

Voor Gruitrode-Bree inschrijven bij Jef 
Veestraeten, Doi-p, Gruitjpde of bij J . 
Veestraete, Cobt>estraat, Bree. 

Voor Hasselt : Po! Geumy, Spoorweg-
straat 143. 

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

Voor Eigenbilzen : Bertie C^Uas, Hane-
gfpp<T Y, 

Voor Zonhoven : J a n 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. Glerinx, Sakramentstraat. 

Voor St. Ti-uiden : Manu Brans, St. 
Trudostraat, 7. 

— A.N.Z. Oost-Vlaanderen 
— Vriendenkring Sneyssens 

LEDE 
GULDENSPORENFEEST 10 JULI 

Zondag 9 uur 30 Kerk Impe H. Mis met 
offer ter ere van St Lutgardis. 

Kanselrede : E.P. Ludikhuyien. 
Orgel : Wies Pée. 
19 uur 30 in de hof van het lokaal Rci-

naert Kasteeldreef 51 Lede : 

Afwisselend program. Gelegenheidsrede. 

Iedere zaterdag amusementsorkest vanaf 
20 uur, lokaal Renaert, Kasteeldreef 51. 
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I ANTWERPEN 3 |Ull { 
= PLAATS = 
1 De traditionele volksvergadering van de VoUisunie, de voor- | 
1 middag van het Zangfeest, heeft plaats nu zondag, 3 juli I960 te | 
i 10 u. 30 In zaal Majestic, Carnotstraat, 90, Antwerpen. | 

I SPREKERS I 
I Deze bijeenkomst, die in het teken staat van onze strijd | 
1 « Voor een Universiteit te Antwerpen en tegen de Talentelling | 
1 en het Taaikompromis », wordt voorgezeten door oud-volksver- | 
1 tegenwoordiger Dr Rik Ballet. Sprekers zijn volksvertegenwoor- | 
I diger Frans van der Eist, Drs Wim Jorissen en Reimond Mat- | 
1 theyssens. i 

I E>nEL HULLEBROECK | 
1 en zijn echtgenote zullen deze volksvergadering, die zich in een | 
i zeer grote belangstelling verheugt, bijwonen. Meester HuUe- ^ 
I broeck zal ons daar zijn nieuw lied « Zelfbestuur » op tekst van | 
i Clem de Ridder aanleren. i 
1 Het is een enige gelegenheid om de meester nog eens te be- | 
i wonderen in de rol, die hij jarenlang vervuld heeft in Vlaande- | 
I ren. Nederland en Zuid Afrika, rol die thans Willem De Meyer | 
= overgcnortien heeft. = 

1 IN MEiMÖRïAM r. ^, = 
i Bij de aanvang van de vergadering zal hulde gebracht wor- = 
1 den aan de nagedachtenis van vooraanstaande Vlamingen, over- | 
= leden sinds onze vorige vergadering van juli 1959, in het bizon- = 

der aan : oud-gouverneuf «n oud-burgemeester Dr Jan Grauls, 
Zuster Marie-Hadewyck in de wereld JuUa Putman, de trouwe 
medewerk-ster van Mevr. Lodewijk Dofsel in de Vlaamse meisjes
beweging; verder aan de jeugdleiders Jos Babyion (Roeselare) 
en Herman van Mol (Antwerpen), aan Mevr. Joris Dekeyser 
(Gent), lic. Rik Hanssen, oud-burgemeester van Tongeren; Me-
vrouw Emiel Storme (Wervik), Alfons Trypsteen (de Panne), 
Mevrouw Vandersloten (St. Martens-Latem), Mevrouw Frans 
van Rompaey-Vermant (Niel), Mevrouw Frans Peeters (Merk-
sem) Dr Jan Pel emans (Hamme aan Durme), dhr Adolf Stan-
daert(Balgerhoeke)en dhrKarel van den Bogaerde, onze trouw
ste medewerker in de streek van Aarschot, Joris Maesbroeck 
(Borgerhout), Kamiel Caeyers (Deurne), Dr Van Houtte (Gent). 

DRINGENDE OPROEP 
Het inrichtend komitee doet een dringende oproep tot alle 

vrienden om ZEER STIPT TE 10 UUR 30 in zaal Majestic aan
wezig te zijn, en niet zoals gebruikelijk te laat toe te komen. 

Wij wensen stipt te beginnen om stipt te 12 uur klaar te 
zijn, zodat iedereen op tijd op het zangfeest kan zijn. 

GENT 
Wij vernemen dat de Gentse vrienden weerom zeer talrijk 

zullen tegenwoordig zijn op de volksvergadering. Tal van auto-
kars werden ingelegd. De karavaan staat onder leiding van Dr 
Leo Wouters, 

HET INRICHTEND KOMITEE 
van de volksvergadering bestaat uit Rudi Van der Paal, Herman 
Bosmans, Wim Maes, Jeroom van Driessche, Piet van Dooren, 
Piet Vereecken, Peter Raeymaekers, Raets. 

HET SEKRETARLAAT 
van de volksvergadering is gevestigd bij Wim Maes, Lanteern
hofstraat, 28, Borgerhout (tel. 39.92.06 of 33.85.65). 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Onmiddellijk na het zangfeest, te 19 uur in de ^«''^'«n *J^" 

ter Benoit •, Frankrijklei, 8, Antwerpen (vlak ^genover Vlaam
se Opera) heeft een gezeUig samenzijn plaats, aa»S«J«J«"^e^ ' 
de Antwerpse propagandisten aan de leden van het hoofd-
bestuur, de leden van de arrondissementsraden en aan alle le
den en vrienden van de Volksunie. 

Op 13 juni j.1. overleed in li jn? 
woning de Heer P.4ESBRÜGGE Ed-
gard, geboren te Gent op 17 novem
ber 1900. Overtuigd Vlaams-Nationa
list als onze vriend Edgard is geweest 
heeft het noodlot hem de laatste 20 
jaren niet gespaard. Als één der eer
ste vrijwilligers voor de strijd aan 
het verre Oostfront bewees hij Vlaan
deren niet alleen met lijn lippen 
maar ook met de daad te willen die
nen. 

Getekend uit de strijd teruggekeerd 
sloegen de « bevrijders » onmenselijk 
toe. Veroordeeld tot de strengste 
straffen en tot het betalen van enor
me geldboeten deelden l i jn moedige 
echtgenote en lijn drie ionen met 
hem het harde lot in de Belgische 
gevangenissen, tot hij er ontslagen 
werd wegens ïiekte. Have en goed 
gestolen, zonder vooruitzichten, werd 
het een iware strijd voor het levens
behoud van lijn gezin. Alleen een 
sterke wil, een onsterfelijk optimisme 
en het geloof in de goede zaak waar
voor hij streed lieten hem toe te le
ven zoals wij hem hebben gekend 

Onvermoeibaar, tot op zijn ziekbed 
toe, was onze vriend Edgard de stille 
doch gewaardeerde medewerker voor 
de Vlaams-Nationale strijd. 

Aan zijne trouwe echtgenote bieden 
wij onze bUjken van oprecht mede-
voelen aan en danken haar welge
meend voor haar steun in onze recht
vaardige strijd. 

Vriend Edgard rust zacht... Uw 
strijd was niet vergeefs, want zij die 
voor een grote zaak sterven, falen 
nooit. 

GEHT 
Te Gent overleed Dr. Van Houtte, 

gynecoloog, geboren te Kanegem in 
1894. Dr. Van Houtte was een over
tuigd nationalist die onze strijd 
steeds met belangstelling volgde en 
steunde. 

Aan de getroffen familie biedt de 
redakie haar innig medeleven aan. 

JEKERTJES] 

KAMER MET PENSION TE HUUR 
BRUSSEL 8 

Schrijven : Kantoor blad S.J.J. 

Zoeken juffrouw, 35 tot 40 jaar die alleen 
in 't leven staat en wil opgenomen wor
den in V. U.-famiUe, 2 personen. Dient 
algemene ontwikkeling te hebben en Frans 
te kennen. Energiek en eerlijk. Wij bieden 
een heel goed burgersleven, en degelijke 
vergoeding. Schrijven kantoor bla-d. 

1 HERK DE STAD 
De Sint Luttartkring Herk de Stad richt 

een 1 juli feest in op zaterdag 9 juU a.3. 
m de parochiezaal te Berbroek. 

Het is vanzelfsprekend dat we onze le
zers aanzetten zo talrijk mogelijk hierop 
aanwezig te zijn. 

Het progi'amma omvat een toneelspel 
door het Vertwnd Vlaamse Kringen St. 
Ti'uiden, Muziek door de KoninkUjke Har
monie Berbroek alsmede een gelegenheids
toespraak. 

Warm aanbevolen voor ieder nationalist 
uit het kanton Herl;. 

1 ST. TRUIDEN 
Het Verbond Vlaam.se kringen richt een 

11 Juli feest m en dit op maandag 11 Juli 
20 uur. 

Onze lezers worden uitgenodigd talrijk 
aanwezig te zijn. 

I BERBROEK 
= Voor de eerst Voor de eerste maal sinds de oorlog is 

men erin geslaag een H Juliviering op 
touw te zetten. 

De manifestatie heeft plaats op zater
dag 9 juU te 19 uur 30 in de parochiezaal. 

We wensen de inrichters hiervan geluk 
en veel bijval. Immers zij zijn de eersten 
m het kanton Herk die dit hebben kun
nen klaar spelen met de algemene mede
werking van het hele dorp. 

1 NINOVE 

i!i:;i!i!::ii!nii;:ii!iiiiiiimii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliimiiniiimiiniiiiiniins 

Handen af van Vlaamse grond. 
Maandag 11 juli 19 uur grote 11 juU-

herdenking, die plaats vindt in zaal Nova. 
Burchtdam Ninove. 

Medewerking : Renaat Vereman, Renaat 
Verbruggen. 

Deklamator : Robrecht van der Schue-
ren. 

K.V.V.F. Volkskunstgroep Die Stoute 
Muziekkapel Blauwvoetvendcl Arsene De 
Pril. 

Spreker blijft verrassing. 
Deelneming in de onkosten : 5 F. 
Deze 11 juli hcrdenkUig moet uitgroeien 

tot een grootse troepenschouw voor de ko
mende strijd. 

Dat niemand ontbreke. 

http://Vlaam.se
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Mr. Van der Elsl in de Kamer 

Tegen de Talentelling 
c 

(Vervolg van blz. 1) 

Dat zijn woorden van August 
Vermeylen, die reeds toen derge
lijke taal sprak ten overstaan van 
de voortschrijdende verfransing 
van Brussel, daar waar op dit ogen
blik de zorgen en de bekommernis 
van- de Vlamingen zich niet meer 
kunnen beperken tot het lot van 
Brussel, maar zich moeten uit
strekken tot het lot van praktisch 
gans de Brusselse agglomeratie en 
een groot gedeelte van het arron
dissement Brussel. 

Het zou mij te ver voeren hier 
de argumentatie van onze tegen
strevers te beantwoorden, en ik ge
loof overigens dat het ook een vrij
wel nutteloze moeite is. 

HET ZWITSERS VOORBEELD 

Ik wens alleen de aandacht te 
vestigen op het feit dat het stand
punt dat wij, Vlamingen, innemen 
en verdedigen, in andere landen en 
onder meer in Zwitserland als een 
vanzelfsprekend standpunt geldt, 
en dat het in dit land overi-gens 
vastgelegd werd in het publiek 
recht. 

Ik zou hier kunnen verwijzen 
naar wat daarover in het Zwitsers 

• grondwettelijk recht te vinden is, 
waarin onder meer gezegd wordt 
dat de burger, die zich buiten het 

• gebied of buiten het kanton be
geeft, waar hij ingevolge zijn taal 

- thuishoort, om zich te gaan vesti-
• gen in een ander kanton, waar een 

andere taal gesproken wordt, de 
grondwettelijke en de civiele plicht 
heeft zich aan te passen aan de toe-

- stand zoals- die bestaat in het kan-
: ton waar hij zich gaat vestigen, en 
•- dat hij geen aanspraak mag maken 
• op de erkenning van zijn taal in dat 
- taalgebied. 
;.. Giacometti's « Schweizerisóhes 

Bundesstaatsrecht » zegt het vol
gende : 

« Auch diese Sprachenfreiheit im 
engeren Slnne des Wortes ist j edoch 
nicht schrankenlos sondern nur un-
ter dem Vorbehalt der Erhaltung 
des bestehendes sprachlichen Cha-
rakters der einzelnen Landesteile 
garantiert; das will heissen, das 
Recht des Schweizerbürgers, auf 
Gebrauch der Muttersprache itn 
Verkehr mit dezentralisierten Bun-
desorganen besteht grundsarzlich 
nur dann, wenn der Burger im ei
genen Sprachgebiet niedergelassen 
1st. > 

« Hingegen besitzt der Burger, 
der nicht lm überlieferten Qel-
tungsgebiet seiner Sprache wohnt, 
nicht das Recht, mit der dezentra
lisierten Bundesverwaltung an sei-
nem Wohnsitze in seiner National-
sprache zu verkehren. » 

In een ander werk wordt even
eens commentaar uitgebracht en 
daar wordt uitdrukkelijk gezegd 
dat de enkeling alleen maar recht 
heeft op onderricht in zijn moeder
taal wanneer hij zich bevindt in 
zijn taalgebied, maar wanneer hij 
zich daarentegen bevindt in een an
der gebied, dan heeft hij de plicht 
van zich daar aan te passen. Zelfs 
een ambtenaar van de Zwitserse 
Staat die zich, in uitvoering van 
zijn functie, dus in opdracht van 
de Staat, bevindt in een ander taal
gebied, moet zich bij die bepaling 
neerleggen en is verplicht van zich 
daar aan te passen. 

Mijne Heren, U ziet dat het 
standpunt dat wij Vlamingen hier 
verdedigen, in andere landen als 
vanzelfsprekend geldt en vastge
legd is in het publiekrecht van die 
landen. Ik wens dit enkel te zeg
gen, b"ij wijze van inleiding om 
thans te komen tot de huidige 
stand van zaken in ons land. 

Hier moeten wij vaststellen, dat 
niettegenstaande Vlamingen en 
Walen akkoord kunnen gaan over 
de definitieve afbakening niet zo 
zeer van de taalgrens, want wij 
spreken al te veel over een taal

grens, maar van de ethnische grens, 
van de volksgrens, dat in het Cen
trum Harmei deze verstandhouding 
duidelijk tot uiting gekomen is, en 
dat deze oplossing in de besluiten 
van het Centrum Harmei uitdruk
kelijk aanbevolen werd, de regering 
klaarblijkelijk niet bereid is deze 
•oplossing te aanvaarden en door te 
voeren met de konsekwenties die 
daaraan vast zitten en die alleen 
tot een definitieve oplossing van 
het probleem kunnen leiden. 

Het lijdt geen twijfel, volgens mij, 
dat de regering op dit ogenblik nog 
steeds vast houdt aan een talen
telling. 

ZONDERLINGE KOMMISSIE 
U hebt. Mijnheer de Minister, een 

commissie opgericht die, naar de 
voorzitter, de « commissie Basyn » 
genoemd wordt. Bij mijn weten, 
werd de samenstelling van deze 
commissie nooit in het Staatsblad 
gepubliceerd, maar ik meen dat ze 
oorspronkelijk bestond uit de he
ren Haesaerts, Van de Weyer, Van 
Mechelen, Charels, Pee en Plou-
vier, van Vlaamse zijde, en de he
ren Lejeune, Warnant, Charpen-
tier, Minon, Jacquemyns, Leroy van 
Waalse of Franssprekende zijde, 
met als voorzitter, zoals reeds ge
zegd oud-minister Basyn. 

U hebt aan deze talentellmg-
commissie de opdracht gegeven. 
Mijnheer de Minister, U ondermeer 
advies te geven over de mogelijk
heid een talentelling te houden die 
waarborgen van objectiviteit zou 
bieden. 

Welnu, ik meen te weten dat de 
Vlaamse leden van deze commissie, 
de Professoren Haesaert, Van de 
Weyer, Van Mechelen en Charels, 
opeenvolgend ontslag genomen 
hebben omdat zij hun medewer
king niet wensen te verlenen aan 
het voorbereiden van een talen
telling waarvan zij overtuigd zijn, 
dat de uitslag steeds in de gegeven 
omstandigheden het karakter zal 
hebben van een referendum. En 
nog vandaag verscheen in een 
Vlaams dagblad een artikel van 
Professor Van Mechelen, die dus lid 
geweest is van de Commissie Ba
syn, waarin hij op uitgebreide 
wijze uiteenzet waarom een objec
tieve talen telling onmogelijk is. 
Maar, alhoewel op dit ogenblik in 
deze commissie Basyn slechts twee 
Vlaamse leden meer zetelen, zonder 
dat in de vervanging van de ont
slagnemende leden werd voorzien, 
zet de Commissie haar werkzaam
heden voort. 

Het is mij bekend dat professor 
Lejeune, die ik ook als historicus 
zeer hoog acht, als Waal de moed 
heeft in deze commissie een stand
punt te verdedigen dat overeen
stemt met ons Vlaamse standpunt. 
Maar, daarentegen staan wij voor 
het feit dat de Brusselse Fransspre
kende leden, die op dit ogenblik de 
meerderheid van deze commissie 
vormen, hun zin doorzetten. 

TOCH TALENTELLING ! 
Ik weet, Mijnheer de Minister, 

dat op dit ogenblik op aandringen 
van Uzelf of van uw kabinet, het 
ontwerp van formulier voor de ta
lentelling door de commissie Ba-
zijn wordt klaargemaakt, en dat 
het dus duidelijk is dat U vasthoudt 
aan het doorvoeren van deze talen
telling. 

De h. Gelders. — Dat is de ver
klaring van de h. Eyskens. 

De h. Van der Eist. — Dat is in
derdaad de verklaring van de h. 
Eyskens. Ik wil er juist op wijzen 
dat men de Vlaamse openbare me
ning heeft misleid. Na de Interpel
latie van de h. Verroken heeft de 
Vlaamse pers van C.V.P.-strekking 
het voorgesteld alsof iedereen ak
koord was — de regering inbegre
pen — dat een talentelling zou 
worden gehouden. Het doel van 
mijn spreekbeurt is juist de Vlaam

se opinie op haar hoede te stellen 
en te waarschuwen, dat de rege
ring stelselmatig verder gaat die 
talentelling voor te bereiden, en 
dat het officieel standpunt van de 
regering is, dat zij verplicht is die 
talentelling te houden en ze ook zal 
houden. 

Het is vanzelfsprekend dat wij 
Vlamingen, in de gegeven omstan
digheden, geen enkele waarde zul
len kunnen hechten aan de advie-
sen van de commissie Bazyn in 
haar huidige samenstelling en ik 
hoop dat de achtbare minister er 
zich wél zal van outhouden zich te 
beroepen op de adviezen van een 
dergelijk verminkte commissie. 

Het is mijn inziens tijd, dat in 
deze aangelegenheid klare wijn 
worde geschonken. Het is mijn me
ning dat de Vlaamse openbare me
ning in dit land het recht heeft te 
vernemen wat de bedoeling van de 
regering is, of de regering ja dan 
neen vasthoudt aan de talentelling. 
Hetgeen ik hoop te bekomen is een 
duidelijk antwoord op een duide
lijke vraag : Bereidt de regering 
een talentelling voor tegen einde 
van dit jaar ? Is de regering van 
zins deze talentelling einde dit jaar 
te houden ? 

Ih heb het daarnet gezegd dat de 
Vlaamse openbare opinie in slaap 
werd gewiegd door een onjuiste 
voorstelling van de werkelijke toe
stand. Nochtans is deze aangelegen
heid te belangrijk. Het zou niet mo
gen zijn dat van het parlementair 
verlof wordt gebruik gemaakt om 
deze plannen verder door te voe
ren en om. wanneer het Parlement 
terug zal samenkomen, ons te stel
len voor een voldoögen feit. 

De h. Verroken. — Dit is niet 
mogelijk. 

De h. Van der Eist. — Het is no
dig dat in deze aangelegenheid een 

VOLKSUNIE-

NOORDERKEMPEN 
1. V.M.O.-JAN BORLUUT 

Terwijl Wim Ma?s met zijn keurkorp-s 
onverpoosd op de Antwerpse vesting ha
mert en ze stormrijp maakt, t.t.z. : Cen
trum, Deurne, Wommelgem, Borsbeek, Wil
rijk, Berchem, Hoboken, Kiel, Moi-tsel, 
enz..., wordt het noorden van de stad, 
onder leiding van Miei Drumont, door 
snelle en krachtige uitvallen « onveilig » 
gemaakt. 

Steeds is zijn « Bende van Schoten », 
zoals ze weleens smalend genoemd wordt, 
aan de slag te Merksem, Schoten, Bras-
schaat. Schilde en Wijnegem, in afwach
ting tot volgend jaar ook de Noorderkem
pen stormenderhand ingenomen woi'dt via 
Brecht tot Wuustwezel en Oostmalle. 

Het verheugende resultaat van deze ge-
kombineerde of afzonderlijke aktie is, dat 
stilaan niemand meer onverschillig staat 
t.o. de Volksunie : zij stemt tot intense 
vreugde bij onz^ medestrijders en abon
nees, zij steekt een hart onder de riem bij 
onze gebroodi'oofden en vervolgden, zij 
wakkert de Vlaamsgezindfen aan tot strijd 
en zij voert vele tegenstanders tot razer
nij. De woede waarmee onze plakkaten 
systematisch afgerukt worden, is daar wel 
een sprekend bewijs van. 

Wij laten ons echter niet van de wijs 
brengen. Gods molen maalt langzaam 
maar zeker, ook die van de Volksunie. 
« Jan Borluut », een driewerf houzee-l 

2. SCHOTEN 

a) Ons blad « DE VOLKSUNIE ». Nog 
steeds groeit het abonnentenaantal I Nog 
steeds groeit de losse verkoop op de maan
delijkse kolportages.. Een vernieuwde, 
vruchtbare wind waait In alle hoeken der 
gemeente. Waar dit naartoe groeit, weten 
wij niet en het sekretariaat heeft tien 
handen nodig om alles stevig in de greep 
te houden. Jonge (en ook oudere-) mede
strijders in elke wijk, zoekt kontakt met 
het ssltretariaat voor de stevige oigani-
zatie v~-i Uw fïliior ' 

beslissing zou worden genomen, 
p e t is nodig dat de huidige toe
stand van dubbelzinnigheid zou 
ophouden te bestaan. 

Het is mijn mening — ik sluit 
mij in dat opzicht aan bij hetgeen 
de h. Craeybeckx hier tijdens een 
onderbreking heeft gezegd — dat 
het geen zin heeft van Vlaamse zij
de toegevingen te doen. 

TOEGEVEN MAAR ! 
Totnogtoe hebben wij niets an

ders gedaan dan toegevingen, bij 
iedere talentelling, bij iedere uit
breiding van de Brusselse agglome
ratie, en men heeft ons telkens 
wijsgemaakt dat het de allerlaat
ste toegeving was. Op dit ogenblik 
stel ik vast dat er een aantal men
sen zijn die bereid zijn, eens te 
meer, opnieuw voor de allerlaatste 
maal toegevingen te doen. 

Wij hebben een beginsel, waar
aan wij ons moeten houden en wij 
moeten dat konsekwent durven 
verdedigen. 

Wij moeten het principe durven 
verdedigen dat diegenen, die zich 
tenslotte toch volkomen vrijwillig 
in een Vlaamse gemeente gaan ves
tigen, zich moeten aanpassen en, 
wanneer zij dat niet wensen te 
doen,' dan hebben zij de keuze van 
zich te gaan vestigen in een Waalse 
gemeente. 

Per slot van rekening zijn de af
standen op dit ogenblik toch van 
ondergeschikt belang beworden, en 
staat voor de Franssprekenden, die 
de grootstad wensen te verlaten om 
zich een villa of buitenverblijf te 
bouwen, ook de mogelijkheid open 
om dit te doen in het Waalse ge
deelte van het land. 

De h. Verroken. — Mijnheer Van 
der Eist, zelfs wanneer er geen ta
lentelling wordt gehouden, dan 

b) Kontaktblad. Op 500 eksemplaren en 
meer wordt ons kontaktblad « Malper-
tuus » in Voor- en Noorderkempen ver-
.spreid. Dit blad wordt, (totnogtoe) aan 

'elkeen gratis verzonden, wie er om ver
zoekt. Bestellen op het Sekretariaat 

c> Volksbal. Voor een machtige opkomst 
zorgde « Were Di », zaterdag, 7-5-60 voor 
de passende ontspanningsnoot. Wederom 
werd het een koncentratie van honderden 
en honderden Vlaamsbewuste mensen uit 
het Antwerpse, en de Voorkempen was 
procentueel uiterst goed vertegenwoordigd. 
De inrichting was tot in de puntjes ver
zorgd ! Proficiat, Jongens ! Reeds vele 
prachtige verwezenlijkingen hebben zij op 
hun aktief en op 10 juli a.s. wordt een 
gi-ootse 11 jull-viering op touw gezet. 

a) Kolportages. 
Als aangekondigd ging onze kolporlage 

met mikrowagen door op zondag 1 mei. Zo
als U ziet, gimt « Jan Borluut » zijn troe
pen geen respijt. Zelfs niet op het feest 
van de Arbeid ! Met de tijd moet inder
daad gewoekerd worden ! Wij beleven op 
Vlaams gebied een hoogkonjunktuur, 
waaruit wij mmit moeten kloppen, kapi-
talizeren en beleggen voor de toekomst. 
Indien wij het Uur U, dat voor Vlaan
deren geslagen is, thans niet ten volle uit
baten, onverpoosd, hardnekkig, in totale 
overgave, kan het tij voor ons ongunstig 
keren en zullen wij ons tegenover ons volk 
eerstdaags moeten verantwoorden ! 

Op 5 juni. Pinksterzondag, nieuwe kol-
portage met miki'owagen, doorheen Scho
ten. 

22-5-60. Gezien verschillende militanten 
belet waren wegens de plechtige kommu-
nie, werd slechts een beperkte propaganda-
tocht gehouden. Er werden enkele losse 
nummers verkocht, nieuwe abonnees ge
maakt en een 1.000 P. steun ingezameld 

4. WIJNEGEM-SCHILDE 

De kolportage ging door op 15-5-60. Twee 
neofieten namen aan de tocht deel en ver
dienden meteen hun sporen, nietwaar 
Korneel en Leo ? Een van beiden sloeg 
dyai'j'j aüo vc --~\v.is ir^div'''-'."'^ re-

blijft de kwestie van het t rans-
mutatiesysteem toch bestaan. 

Het volstaat niet met te zeggen : 
geen talentelling. 

Er is nog iets anders nodig. Dat 
is een volledige reorganisatie Van 
het systeem dat thans bestaat. Wij 
moeten dat tegelijkertijd oplossen. 
Ik geloof niet dat de Regering tot 
een talentelling wil overgaan, maar 
wel dat zij in de richting gaat, die 
wij in uw pers hebben kunnen le
zen : namelijk geen talentelling te 
houden en verder de kwestie van 
de transmutatie te laten rusten. 
Het is daarin dat het gevaar be
staat. 

De h. Van der Eist. — Gij moet 
niet trachten mij te overtuigen van 
het feit, dat de talentelling ten 
slotte slechts een incident is. Wij 
hebben dat herhaaldelijk onder
streept. Maar wij kunnen toch ook 
niet blind zijn voor het feit dat 
rond de talentelling een kracht
proef in het,.lievea^wicard.t'geroepen, 
en dat het er om gaat de Vlamin
gen voet bij stek houden, ofwel nog
maals door hun benen zakken. 

De h. Verroken. — Let op uw ei
gen benen ! 

De'h. Van der Eist. — Ik ben over
tuigd dat, wanneer wij kunnen be
letten dat de talentelling wordt ge
houden, de oplossing van het vraag
stuk onvermijdelijk ook zal volgen, 
omdat achteraf daaruit de beslui
ten zullen moeten getrokken wor
den. 

Dan is wellicht de weg gebaand 
om te komen tot een meer defini
tieve oplossing, in de zin zoals d'e 
door het Centrum Harmei is aan
bevolen geworden en die de goed
keuring kan wegdragen, zowel van 
Walen als van Vlamingen, doch 
niet in de zin van het C.V.P.-talen-
compromis dat een kapitulatie is. 

kords ! Deze tocht was op elk gebied een 
schitterend sukses. 

5. PERSONALIA 

Kmd. Vereecken, vader van 9 kinderen, 
werd als 14.000 ste Hd van de K.W.B. m 
de bloemen bezet! Omer is niet alleen 
trouw abonnee op ons blad « De Volks
unie », maar werft zelf abonnees bij. 
Omer, ad multos annos. 

6. WAGENFONDS 

Ten einde onze ploeg met eigen propa-
gandawagen uit te rusten, werd voor een 
paar weken het « Wagenfonds » gesticht. 

Tah'ijke bijdragen, gaande van 20 tot 
1.000 F. mochten reeds in ontvangst geno
men worden, zodat het fonds op 26-5-60 de 
10.000 F. overschreed ! 

Wie brengt er nog zijn steentje bij ? 
Steun wordt dankbaar aanvaard, ook op 
postgiro van Pol Venken, nr. 6071.96, Gro
te Singel, 105, Schoten. 

Volksunie Noorderkempen. 
Zetel : van Havrelei. 369, Schoten. 
Sekr. : Grote Singel, 105, Schoten. Tel. 

52.41.45. Postgiro : 6071.96. 

DENDERMONDE 
OP ZATERDAG 9 JÜH : 

Guldensporenvieiing te Hamme : in lo
kaal : De Hertog van Lotharingen, Markt 
6, Hamme. 
Sjwekers : 

Dr. J.V. Boxelacre en als eregast : Mees
ter Daniël De Conlnck. 
OP ZONDAG 10 JULI : 

Grootscheepse Volksunie autokaravaan 
doorheen gans het arrondissement Den-
dermonde met als slot bezoek aan de in
huldiging van het Vlaams Huis te Lede. 

OP MAANDAG 11 JULI : 

Ter gelegenheid van 11 juli, Vlaande-
rcns Hoogdag, bij alle overtuigde Vlamin
gen, de leeuwenvlag buiten. 

Leeuwenvlaggen te huur op secretariaat: 
Kinffstr. 35. Hamme. 
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De nood der Vlaamse grote Gezinnen 

WAT MET DE SOCIALE WONINGBOUW? 
WAT WIJ VASTSTELLEN : 

— De wet-De Taeye is meer uit elionomische dan uit sociale be-
kommering ontstaan. 

_ De huidige voorschriften der hypotheekinsteUingen maken 
het bouwen slechts mogelijk voor hen, die reeds over (ruime) 
financiële middelen beschikken. 

— Vooral de kroostrijke gezinnen mej; beperkt inkomen zijn 
slachtoffer van de huidige regeling. 

De wet-DeTaeye heeft onbetwist
baar de woningbouw in ons land 
sterk gestimuleerd, bij zoverre dat 
er soms (wat voorbarig) wordt be
weerd dat het probleem van de 
woningnood in België definitief van 
de baan is. In 1959 alleen werden 
meer dan 24.000 bouwpremies uit
gereikt. Ook deze medaille echter 
heeft haar keerzijde en over deze 
keerzijde verschenen de jongste tijd 
in een paar publikaties (o.a. « Wo
nen » en « De Bouwkroniek ») be-
langv?ekkeilde' bijörageft. Deze bij
dragen zijn vöor ons een aanspo
ring geweest om'een probleem, dat 

te bespreken zowel met geïnteres
seerde bouwers als met vaklui. De 
resultaten van dit onderzoek en 
van deze besprekingen werden her
nomen in studiegroep en daarbij 
kwamen we tot de vaststellingen 
die bovenaan dit artikel staan 

In de vrije tribune van het tijd
schrift « Wonen » schreef dhr J. 
Pacquay, beheerder van het Natio
naal Instituut voor de Huisvesting, 
dat de hypotheekinstellingen in 
feite slechts lenen aan de « rijken », 
t.t.z. aan degenen die reeds over 
üekere ifinanciële middelen beschik
ken. 

Deze bewering was voor ons aan-
leidmg tot het instellen van een 
enquête die zich uitstrekte over 
ongeveer 100 eigenaars of kandi
daat-bouwers van De Taeye-wonin-
gen. Bijna de totaliteit van de 
ondervraagden konden de aankoop 
van bouwgrond uit eigen middelen 
bestrijden, terwijl zij daarnaast nog 
beschikten over een ruime som die 
in de meeste gevallen l/4de bedroeg 
van de waarde der te bouwen wo
ning. Een verrassend klein percen
tage echter had de beschikking 
over deze geldmiddelen verkregen 
door zelf te sparen. In vele geval
len werden familiale leningen aan
gegaan, werd er een voorafname 
gedaan op erfenissen of kregen de 
b o u ^ r s belangrijke' schenklngeh 
van ouders en verwanten. In enkele 
gevallen beschikten de bouwers 
zelf over méér geldmiddelen dan 
nodig voor de totale bouwsom; ze 
verkozen dan echter toch nog be
roep te doen op hypotheek-instel
lingen om langs die weg het genot 
te verkrijgen van de premies, ter
wijl ze het eigen geld aan een ho
gere rentevoet dan die hunner 
lening wisten te toeleggen. 

Het bezit van het nodige aan-
vangskapitaal bood dus slechts in 
weinig gevallen de morele waar
borg, dat het door sparen werd 
vergaard; deze konklusie is paral-
leel aan de vaststellingen die o.m. 
« Het Bouwbedrijf » heeft gedaan. 

Op een groep van 100 woningen 
die in de enquête werden betrok
ken, kwamen we tot volgende 
vaststellingen : 

Slechts 20 % der eigenaars had 
2 of meer kinderen. Geen enkel ge
zin telde meer dan drie kinderen. 

De groep der kinderloze gezinnen 
was het talrijkst. 

In 27 gevallen telde het gezin een 
kind. 

In bijkomende orde werd vast
gesteld dat het aanvangskaj)itaal 
voor de woningbouw vaak het pro-
dukt was van sociale mistoestan
den : talrijke huisgezinnen zonder 
of met één kind spaarden het geld 
door gedurende ruime tijd in te 
wonen bij de ouders van man of 
vrouw. In andere gezirmen werd 
het kind uitbesteed om de vrouw 
toe te laten, mee uit werken te 
gaan. 

De cii ' 3 uit een dergelijk be

perkt onderzoek zijn natuurjijk 
niet beslissend; wij geloven echter 
niet dat een onderzoek op ruimere 
schaal het algemeen beeld zou 
kunnen veranderen. In ieder geval 
zal steeds blijken dat de Interes
santste sociale klas, die der tal
rijke gezinnen, het zeer lastig 
heeft om een woning te verwerven. 
Deze vaststelling impliceert tevens 
dat, alhoewel in Vlaanderen de be
langstelling voor het verwerven 
van een eigen woning groter is dan 
in Wallonië, het toch vooral Vlaam
se gezinnen zijn die van woning
bouw uitgesloten blijven. 

Welk is nu voor de min-bedeel-
den en de kroostrijke gezinnen de 
belangrijkste hinderpaal tot het 
bouwen van een woning ? De cij
fers geven hier een duidelijk ant
woord : 

In de provinciestad waar wij on
ze enquête hielden, dient de totale 
kostprijs van een woning, dus met 
inbegrip van de bouwgrond, nota
riële kosten en ereloon van de ar
chitect, begroot te worden op 
minstens 550.000 F. 

Volgens de huidige reglemente
ring kan een gezin met bvb. vier 
kinderen volgende sommen door 
lening en premie bekomen : 
— maximumbedrag der 

lening 300.000 F. 
— staatspremie 27.500 

F. + 5.500 F. per 
kind 49.500 F. 

— Provinciale premie 
5.000 F. + 1.000 F. 
per kind 9.000 F, 

Hetzij in het totaal 358.500 P. 
zodat dit gezin alleszins over circa 
190.000 F. aan eigen middelen 
moet beschikken. 

Het is klaar dat, met een derge
lijke gezinslast, deze som zelfs niet 
door ijverig sparen gedurende tal
loze jaren kan worden vergaard. En 
wanneer, ten koste van onnoeme-
Ujke inspanningen, dit kapitaal 
toch bijeengebracht zou kunnen 
worden, zal de kandidaat-bouwer 
reeds op de leeftijd ziJn gekomen 
waar hij moet- zorgen voor vesti
ging of studies zijner kinderen, zo
dat woningbouw op dat ogenblik 
hem minder zal Interesseren. 

De reekshuizen, gebouwd door 
grote bouwmaatschappijen, komen 
slechts in geringe mate tegemoet 
aan de behoefteii van deze katego-
rie. Vaak zijn ze onredelijk duur, 
meestal is hun woonkapaciteit niet 
berekend op een talrijk gezin, zij 
bieden dikwijls, niet het gewenste 
sociaal milieu en maar al te vaak 
zijn ze vöorbe&teirjd tot vroegtij
dige verkrottirig.v 

IS ER EEN OPLOSSING ? 

De Volksunie kan niet onver
schillig blijven t.o.v, de 'diskrtiilt-
natie van de minstbedeelden en 
vooral van de Vlaamse kroostrijke 
gezinnen. De studiegroep stelt dan 
ook voor dat de'parti j zou ijveren 
voor het verspreiden en verwezen
lijken van volgende oplossingen of 
hulpmiddelen t 

1. Oprichten" Van een nationaal 
studiecentrum voor goedkope wo
ningbouw. Dit centrum zou, door 

ruime voorlichting van de geïnte-
resserden en de architecten, in 
belangrijke mate kunnen bijdragen 
tot kostprijsverlaging van de wo
ningbouw. Een rijkskeur voor bouw
materialen zou aan de kopers kun
nen waarborgen, dat de talrijke 
goedkope vervangmaterialen die 
thans op de markt komen ook wer
kelijk voldoen aan de gestelde ei
sen. Een dergelijk centrum zou te
vens, door het oprichten van type
woningen, een moderne en hygië
nische woningbouw kunnen bevor
deren. 

2. Aanmoediging van de zgn. 
« bevergroepen » die bvb. in Neder
land in ruime mate bijdragen tot 
oplossing van de woningnood. 
Zelfbouw in groepsverband klinkt 
hier te lande misschien revolu-
tionnair, maar wordt elders op 
brede schaal toegepast. Ook hier 
zou het studiecentrum een geschikt 
hulpmiddel zijn. 

3. Belangrijke progressieve ver
hoging van de premie vanaf het 
derde kind. 

4. Verhoging van het lenings
bedrag voor talrijke gezinnen. 

5. Uitbouw van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting 

- i n -de^richting van volkswoning
bouw voor verkoop. 

Deze maatregelen zullen talrijke 
mistoestanden die thans bestaan 
niet opruimen. Ze zullen echter het 
onbetwistbaar voordeel hebben, het 
verwerven van een woning toegan
kelijk te maken voor hen die daar
op het meest recht hebben omdat 
zij de meeste plichten hebben : de 
minderbegoede grote gezinnen. 

NAOELS n)6f KOPPEN 
^ 

-^-r^-^-fl 

WAT WIJ EISEN : 

— Oprichten van een nationaal studiecentrum voor goedkope 
woningbouw. 

— Verhoging van premie en lening voor kroostrijke gezinnen. 
— Aanmoediging van » bevergroepen » en uitbouw van de N. M. 

voor Huisvesting. 

Een bedrijf waar paardemesr onmisbaar is 

DE ONTYANGER VAN BELASTINGEN 
,, HELPT" KAMPERNOELIEKWEKERS 

SCHOONSTE PADDESTOELEN KOMEN 
NOCHTANS UIT VLAANDEREN 

Vlaanderen Is niet alleen het land van de bierdrinkers, de lonnekloppers, de k ^ r e j m 
en de doppers, maar ook van de kampernoeliekwekers. Overal, in oude \'"'^^^'\'^''^ 
groeven en kelders, worden de bolhoofdige vruchten die men Pf^^**»*^»»J* « 1 ! ! """^ 
men. gekweekt. Wij zijn in de omgeving van Wijnegem - dat mooie Voorkempische 
dorp - een grote kwekerij gaan bezoeken en wij hebben er kennis gemaakt met een 

'mee r moderne metode van kweken. 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
De kwekerij werd l)egonnen in 1949 na

dat de eigenaar vooraf kontakt nam met 
een Amerikaanse tuinbeuwingenieur die 
hem van de nieuwste metoden op padde
stoel-kwekerijgebied op de hoogte bracht 
en hem tevens allerlei nieuwe boeken over 
deze knltuur bezorgde. Aldus kwam deze 
kwekerij op de eerste plaats in ons land 
van de bedrijven die op Amerikaanse wij
ze paddestoelen zijn gaan voortbrengen. 

Begonnen werd met twee kelders die 
op dit ogenblik aangegroeid zijn tot vijf. 

Iedereen herinnert zich nog wel de 
ramp die zich twee jaar geleden voor
deed te Zichen-Zussen-Bolder in een 
mergelgroeve waar kampernoelies ge
kweekt werden. In dergelijke groeven en 
in forten heerst over het algemeen een 
blijvende temperatuur wat vooral van be
lang is voor de kweek. De paddestoelen 
worden er gewonnen in mergelaarde die 
in bedden op de grond wordt opgehoopt. 
De jongste tijd is hierin echter ook ver
andering gekomen en is men in bakken 
gaan voortbrengen wat een besparing In 
oppervlakte meebracht. 

PAARDEMEST ONMISBAAR 

De door ons bezochte gebouwen bestaan 
uit een enorme loods waaronder, halfver-
zonken in de grond, kelders liggen. Paarde-
mest kan niet gemist worden bij het te
len van paddestoelen. De sporen. d.i. de 
wortels van de kampernoelie, vermengen 
zich erin en woekeren erin voort. Deze 
sporen, die voor de kweker zoveel zijn als 
het zaad voor de boer. ontvangt hij vaa 
gespecialiseerde laboratoria. Zij komea 
toe, samengeperst bi bloempotachtige vor
men ter grootte van een vuist. Zij wor
den gewonnen in een ontwilikelingsboden 

van groen en mest waarin de paddestoelen 
een vocht afscheiden (micelium genaamd) 
dat in gedroogde vorm geleverd wordt en 
het uitzicht heeft van een witachtig schim
m e l Bij de kweker wordt dit micelium 
overgebracht in een v»edingsbodem van 
paardemest dat vervolgens afgedekt wordt 
met grond. Het geheel wordt overgebracht 
in bakken die op rijen In lagen van vijf 

Zo leeft Vlaandei*en 

worden geplaatst. De grond bestaat uit 
mergelaarde welke aangevoerd wordt uit 
de mergelstreek of uit zavel die aange
past wordt d.w.z. het zuurgdialte wordt 
verbeterd met kalk. Het paardemest komt 
meestal uit de renpaardenstaUen en is 
«eer duur. temeer daar het aantal paar
den dagelijks afneemt. 

TOT 80 GRADEN WARMTE 
Het mest wordt besproeid met water 

waardoor het aan het broeden gaat. Regel
matig wordt het omgezet zodat men som» 
temperaturen krijgt die oplopen tot 70-80 
graden. 

In de door ons bezochte kwekerij kon 
men tevens door een stelsel van stoom 
en lucht, het mest pasteuriseren. Paarde
mest is noodzakelijk doordat het amo-
niak bevat. In de kweekkamers worden 
de sporen met regelmatige tussenpozen in 
de bakken geplant zodat een gelijkmatige 
oogst verzekerd wordt. Naargelang de 
temperatuur «iet men de kampemoeliea 
n a wigeveer veertien dagen drie weken, 
verschijnen en korte tijd daarna kan het 
plukken beginnen. 

De oogst van een enkel zaa is^ kan tot 
vier, vijf maanden duren. De bakken wor
den in het donker gehouden hetgeen de 
witte kleur van de paddestoelen ten goede 
komt. 

GEEN REGERINGSSTEUN 

De kampernoellekwekers van bij ons ge
nieten geen steun van de regering. Wij 
hebben een vergelijking gemaakt met de 
Nederlanders waar wel geholpen wordt 
vanwege het rijk. 

Zij hebben niet aUeen een rljks-proef-
station maar genieten tevens van een toe
lage die neerkomt op een vermindering 
van 5 % bij de uitvoer. Hier kent men 
enkel de belastingskontroleur. De Neder
landers doen aan geleide ekonomle en 
kunnen naar hier voUedig vrij uitvoeren. 
De mededinging is dan ook zeer moeilijk 
en onze kwekers kunnen alleen wedijve
ren met hun Nederlandse koUega's door 
rechtstreeks aan de verbruiker te leveren 
en door het aanbieden van betere waar. 
hetgeen dan ook gebeurt want het mag 
met enige trots gezegd worden : de Vlaam
se kampernoelies zijn de beste van ge
heel West-Europa. Zelfs vanuit Wallonië 
komen doorwinterde kwekers naar onze 
gewesten om er het geheim van de teelt 
te ontfutselen. Onze paddestoelen prime
ren inderdaad op de markt, niet alleen 
omdat zij volwaardig en vers zijn. maar 
vooral omdat zij een grote vastheid bezit
ten en een heerlijke witte kleur. 

De opgejaagde vruchten van Nederland-
ge herkomst bvb. missen deze kwaliteiten. 
Onze zegsman vertelde ons dat door de 
hoge belastingen en het ontbreken van re
geringssteun, er een tekort Is aan kwekers 
In ons land. Hier zou nochtans een bron 
van inkomsten kunnen liggen voor veel 
mensen want wie vergelijkt met Neder
land ziet dat daar het aantal bedrijven 
In enkele Jaren tijds van vijftig naar 520 
Is aangegroeid. Wie In de stad op een 
uitzonderlijke dag al eens toast met cham
pignons (zoals dat op de dure eetkaarten 
heet) gaat eten mag gerust eens denken 
ean de Inspanning van de Vlaamse kwe
kers die deze lekkernij heWjen weten voort 
te brengen. ^ ^ ^ 

RAAtf 
In een van de jongste nummers van 

« Raak », het blad van de K.W.B, is fcn 
tamelijk vaag stukje verschenen over de 
loonsverschillen tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Daarin heette het onder meer 
dat de verwoede Vlaamsgezinden enkel 
denken aan Leeuwenvlaggen, Volksdans, 
taaizuiverheid en federalisnic maar nooit 
aan het Vlaams sociaal vraagstuk. 

Ge moet maar durven ! Jaren aciiter-
een hebben wij VUams-nationalistcn bief 
gehamerd op de achteruitstelling \ a a 
Vlaanderen op ekonomi.sch en sotiaal ge
bied, jaren achtereen, terwijl de liIaJen 
van de C.V.P. (ook die van de Kriste'.iike 
arbeidersbeweging) onze partij trachtten 
vuil te maken, denk maar aan de Vol'.-s-
macht, blad dat op de meest krapuleüze 
wijze leugens tegen onze mannen uit
braakte. Het is maar sinds zij ontdekt 
hebben dat ook in hun rangen de ogen 
opengaan, dat de bonzen van de Kriste-
lijke arbeidersbeweging (die door de 
C.V.P. en bijgevolg door het groot kapi
taal onder de knoet gehouden wordt) 
schuchtere protesten gingen laten horen 
op Vlaams gebied. Hier en daar mochten 
kleine propagandisten in nog kleinere ach
terdorpjes een ongevaarlijk taaltje laten 
horen, terwijl in zeer verwarde en vage 
teksten van hun bladen ook al eens iets 
binnendrong. 

Arme Vlaamse-Kristelijke werklieden, 
die op dergelijke wijze door hun leiders 
bedrogen worden. Hoeveel macht zoudt 
gij niet kunnen opbrengen zo gij langg 
onze kant zoudt staan en meevechten voor 
de echte belangen van ons volk ? 

PROLETËNTAAL 

In de Rode Vaan, worden bijwij
len stukjes gepleegd over Vlaande
ren en de Vlaamse zaak. Daarmee 
willen die schrijvelaars van dat ul
tra-rode weekblad ook hun beschei
den duit in het Vlaamse zakje doen 
om de, niet talrijke, Vlaamse aan
hangers van hun partij te paaien. 
Zij hebben dan de mond vol over de 
kapitalisten die de taal van de pro-
letarièrs niet spreken. Zouden de 
heren schrijvelaars van de Rode 
Vaan echter niet beginnen met in 
hun eigen tuin te wieden ? Telefo
neer of schrijf maar eens naar een 
der konsulaten of vertegenwoordi
gingen te Brussel van de landen 
achter het ijzeren gordijn : al 
Frans dat de klok slaat en geen 
enkel, maar dan ook geen enkel 
woord in de taal van de meerder
heid der bevolking en der Vlaamse 
proleten... Bij ons weten is er maar 
een dienst, die van de Duitse Demo-
kratische republiek in de Schmidts-
straat 101 te Brussel, die een be
diende heeft (Mevrouw Cohen voor 
diegenen die het weten willen) die 
Nederlands spreekt. 

Denkt gij niet, o rode pennen-
ridders, dat het beter ware, en voor 
de propaganda en voor uw eigen 
rust, eerst voor uw eigen deur te 
vagen ? Of hebt gij zo weinig in de 
pap te brokken bij het rode huis
houden ? 

KONGRES DER GROTE 

GEZINNEN 

Op het kongres van de Vlaamse afde
ling van de Bond der grote Gezin
nen te Oostende werd scherpe kri
tiek uitgebracht op de huidige re
gering die geen waarachtige ge
zinspolitiek heeft en de kroostrijke 
gezinnen verwaarloost. Hoe zou het 
anders kunnen wanneer de minister 
van het gezin, de h. Meyers, het 
grootste deel van zijn tijd nodig 
heeft om als T.V.-ster op te treden? 
Hij heeft het veel te druk met van 
de ene plechtigheid naar de andere 
te lopen — opdat de televisie hem 
zou kunnen verfilmen. 

Ondertussen heeft de C.V.P.-pers 
zoveel mogelijk de kritiek aan het 
adres van de regering Eyskens dood
gezwegen. Begrijpelijk : want on
getwijfeld zijn de leden van de 
Bond der grote Gezinnen overwe
gend brave C.V.P.-kiezers. Zij le
ren nu ook de C.V.P. aan 't bewind 
kennen ! Veel mooie woorden over 
het kristelijk gezin en de huwelijks-
pUchten — maar voor het overige 
laat men « onze schone gezinnen > 
aan hun lot over. 


