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NEGERS BESCHAAFDER DAN DE VLAMINGEN 
Onlang^s heeft de Belgische minister Wigny een verklaring 

afgelegd die er op neerkwam dat de Vlamingen te dom waren 
en te weinig beschaafd om. hoge diplomatieke posten te belet
ten. Dat werd gezegd door 'een man die enkel franssprekend is"> 
en die nog geen vijf woorden Nederlands kan brabbelen terwijl 
de gewone Vlaamse bediende minstens twee en zelfs drie of vier 
talen vrij goed spreekt. Dat werd gezegd op een ogenblik dat 
Kongo onafhankelijk wordt en bijgevolg ook ambassadeurs en 
diplomatieke afgevaardigden naar het buitenland zal zenden. 
Dat zullen natuurlijk negers zijn, negers die ten slotte maar 
op een heel klein laagje beschaving kunnen bogen terwijl wij 
Vlamingen een kultuurvolk zijn. Er valt dus maar een besluit te 
trekken. De negers zijn beschaafder dan de Vlamingen. 
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111 juli herdenking 1 
|van een preten-1 
I Heuse Holloniler I 
S In het 11 juli-mtnnncr van i 
S de Standaard, schreef Godfried 1 
s Bosmans, de meestal goed ge- i 
= 'inspireerde, geestige schrijver | 
= en... censeiir een slechte, o»- | 
= doordachte hijdrage. i 
S Waar zelfs de Belgische ge- i 
s srhiedschrijver II. Virenne, in | 
= zijn geschiedenis van België, i 
= woet bekennen : o Het lot der 1 
I .NEDERLANDEN hing af van | 
H dr overwinning der wevers en = 
H volders van Brugge » — daar | 
S achrijft, ongehoord oppervJal- | 
= lig, onze geestige « Hollander» | 
= dat de Gulden spore II slag op dit | 
= tijdstip (1302) t een ramp ivas | 
= voor Vlaanderen » dat te vroeg | 
= rail de Franse bor.it verd afqe- | 
I riilt. ' I 
g « Een iets langere infiliralic | 
= viin de Franse esprit, was voor = 
S Vlaanderen een zegen geweest ». 1 
1 Mogen wij de heer Bosmans E 
^ ei'i>^ vragen, dtc zegen eens ie 1 
S gaan bewonderen in Znid- i 
1 Vlaanderen (gewoonlijk ge- i 
= pocmd Frans-V laanderen). i 
£ Daar leefde tot aan Boonen 1 
1 (Boulogne) een zelfde Volh als | 
= hier, van aard en zeden en ta-al. i 
= Het grootste deel er van werd s 
= ran na de Slag van Bouvinncs i 
= in de 13de eeuw tot nog toe aan = 
Ë de Franse horst gevoed, het 1 
H overige deel werd door Lodewijk = 
= XIV in de 17de eeuw in de = 
1 <t omarminq t mede ingesloten. § 
s Daar zal hij de invloed van = 
p de esprit Frangais op weten en = 
s leven van dat verwaarloosde = 
Ë volksdeel eens kunnen nagaan. = 
Ë En dan zou hij verder kun- = 
Ë nen mediteren, over wat het lot 1 
Ë van het Nederlandse volk, Ie- = 
Ë vend in Vlaanderen en Noord- 1 
Ë Nederland, zou geweest zijn. 1 
Ë hadde het boerse Vlaanderen, E 
Ë die Gul densvoren slag toen, in = 
Ë 1302 verloren. = 
Ë « De Latijnse Kul tuur liet 1 
Ë slechts haar sporen achter zij = 
Ë het van qoud (bedoeld als gees- 1 
Ë tige ivoordspeling). Hierdoor § 
S heeft Vlaanderen iets boers be- 1 
I houden, iets Pallieter-achtigs, 1 
= iets Breugheliaans, enz... » = 
Ë Het is voor een Noord-Neder- = 
I lander — of zeg ik h'er liever, E 
1 een « Hollander » — goedkoop, E 
I medelijdend te spotten met de i 
Ë achterlijkheid van het Vlaamse 1 
I Volk. I 
Ë Zijn Volk had het voordeel, | 
= gedurende eeuwen niet over- E 
1 heerst te icorden, door die Es- E 
Ë prit Francais. = 
Ë Daar kon in vrijheid, het Ne- Ë 
Ë dcrlands wezen en leven uit- E 
Ë bloeien, qevoed en doordrongen, 1 
Ë door de beste krachten uit E 
Ë Vlaanderen, die de weldadiger Ë 
I Latijnse Kuituur ontvlucht- | 
i ten, om daar de Nederlandse Ë 
= geest te bevruchten en te ver- 1 
Ë rijken. = 
Ë Aan deze Nederlandse geest, E 
Ë is ook Bosnians schatplichtig. E 
Ë Helaas, Vlaanderen bleef § 
§ eeuwen lang onder de Latijnse Ë 
1 heersers, Spanjaarden, Fransen E 
Ë en Romeins ingestelde Habs- 1 
E burgers. 1 
ï (Vervolg op blz. 2) | 
I Dr. Leo Wouters. | 
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Massale Volksunie-Volksvergadering re Antwerpen 

« Z E L F B E S T U U R » , 
hel nieuw strijdlied van Meester Hullebroeck 

Onze voorlichtingsvergadering de 
voormiddag van de zondag van het 
Zangfeest te Antwerpen is dit jaar 
uitgegroeid tot een overweldigend 
sukses. De ruime Majesticzaal was 
te klein : vele telaatkomers vonden 
geen plaats meer en moesten recht 
staan achteraan in de zaal en op 
het einde van de vergadering ston
den zelfs bulten tientallen te luis
teren. 

De voorzitter van de vergadering, 
Dr. Ballet, sprak het welkomwoord 
en de voorzegger bracht een pië
teitsvolle hulde aan de verdienste
lijke Vlamingen in de loop van het 
jaar overleden : de rechtgerezen 
zaal bewaarde een minuut ingeto
gen stilzwijzen. 

Daarop verleende de voorzitter 
dadelijk het woord aan Mr. Frans 
Van der Eist, partijvoorzitter en 
volksvertegenwoordiger, die er in 
een korte kernachtige toespraak op 
wees dat de achterstand van Vlaan
deren in de sektor van het hoger 
onderwijs te wijten Is aan de stief
moederlijke behandeling, de bena
deling van de Vlamingen in de Bel
gische Staat. De franssprekenden 
beschikken over een dubbel aantal 
instellingen voor hoger onderwijs. 
Dejze ongunstige toestand is onrust
wekkend zowel voor de kulturele 
opgang als voor het welvaartspeil 
van de Vlaamse volksgemeenschap. 
Spreker eist de afschaffing of de 
verplaatsing naar Wallonië van de 
franstalige instellingen voor hoger 
onderwijs in Vlaanderen en de op
richting van een nieuwe Vlaamse 
universiteit te Antwerpen als eerste 
maatregel. Hij wijst er op dat de 
Volksunie de eerste en tot nu toe 
de enige politieke partij is die de 
eis tot oprichting van een Vlaamse 
universiteit te Antwerpen openlijk 
steunt. Hij spreekt zich uit voor de 
formule van een vrije of gemeente
lijke universiteit omdat de ervaring 
met de Vlaamse rijksuniversiteit te 
Gent bewezen heeft dat de Vla
mingen geen vertrouwen kunnen 
stellen in Belgische ministers van 
openbaar onderwijs en hun benoe-
mingspolitiek die er op gericht is 
bij voorkeur franskiljons te benoe
men en bewuste Vlamingen te 
weren. 

Na deze eerste spreekbeurt neemt 
Mr. Emiel Hullebroeck, onder dave
rend applaus, plaats voor het kla
vier om zijn nieuw lied « Zelf
bestuur » voor het eerst in het open
baar voor te zingen en aan te le
ren. Dit nieuwe strijdlied, van de 
eeuwig jonge Hullebroeck, gaat on
getwijfeld eenzelfde sukses tege
moet als zijn « Blauwvoet ». 

Het werd spoedig door gans de 
zaal uit volle borst meegezongen en 
zal beslist gans Vlaanderen vero
veren. Bloemen werden aangebo
den aan Mevrouw Hullebroeck. 

Na dit muzikaal intermezzo, dat 
een hoogtepunt was van de verga
dering, kwamen nog aan het woord 
de heer Mattheyssens, arrondisse
menteel voorzitter, en Wim Joris-
sen, algemeen sekretaris van de 
Volksunie. 

De heer Mattheyssens handelde 
over de talentelling en de bedrei
ging van ons volksgebied. 

Hij wees er op dat het C.V.P.-
taalkompromis even nadelig en 
noodlottig zou zijn voor Vlaande
ren als de gevolgen van de talen
telling. Alleen federalisme kan ons 
volksbestaan en ons volksgebied 
definitief veilig stellen. 

Wim Jorissen gaf een synthese 
van onze achteruitstelling op elk 
gebied. 

De Vlamingen zijn 20 jaar ten 
achter op de Kongolezen daar wij 
volgens Wigny, nog 20 jaar diplo
matie dienen te studeren vooraleer 
we de topfunkties zullen kunnen 
bezetten. Men heeft het gunstige 
ogenblik voor nevenindustrieën in 
Limburg laten voorbijgaan. In een 
Euromarkt kunnen de Duitse kool-
mijnen niet alleen de Waalse maar 
ook de Limburse mijnen dood druk
ken. Na Brussel, Wallonië, Frank
rijk en Nederland komt ook Duits
land onze Vlaamse arbeiders weg
halen. Alleen in Vlaanderen is geen 
industrie mogelijk. 

Volgens onze tegenstanders zijn 
wij negativisten. Een universiteit te 
Antwerpen willen is negatief, willen 
industriahseren en de werkloosheid 
oplossen is negatief, ons taalgebied 
behouden en Brussel werkelijk 
tweetalig willen is negatief. Posi
tief zijn zij die geen universiteit 
te Antwerpen wensen, die de werk
loosheid willen bestendigen, die 
Brussel volledig laten verfransen 
en grote brokken van ons grondge
bied willen roven ! 

Wij staan alleen negatief tegen 

(Vervolg op blz, 2) 

De Kongolese Tragedie in de Kamer 
Tijdens het debat in de Kamer over de gebeurtenissen in Kongo heeft 

onze gekozene. Mr. Van der Eist, een korte maar scherpe verklaring afge
legd. Hij achtte het niet het ogenblik voor lange redevoeringen en wees er 
op dat het de eerste en meest dringende plicht was van de regering de orde 
in Kongo te herstellen met alle middelen. 

Hij herinnerde er aan dat hij op 10 mei een parlementaire vraag stelde 
om de aandacht van de regering te vestigen op de noodzaak tijdig maat
regelen te treffen ter bescherming van de blanke bevolking in Kongo. Op 
deze vraag werd geantwoord met een verwijzing naar de benoeming van 
minister Ganshof, die ondertussen gebeurd was. Minister Ganshof zou in
staan voor de ordehandhaving in Kongo. 

Spreker brengt dan scherpe kritiek uit op de regering in het algemeen 
en op minister Ganshof in het bizonder. Nadat dinsdag 5 juli muiterij uitge
broken was in het leger en in de loop van woensdag de toestand reeds angst
wekkend geworden was, verliet minister Ganshof niettemin woensdag avond 
te 21 n. per vliegtuig Leopoldstad naar Brussel zonder zich te bekommeren 
om de toestand in Kongo, hij die speciaal tot opdracht had de orde te 
handhaven ! Alhoewel alles toeliet te voorzien dat de periode onmiddellijk 
volgend op de onafhankelijkheidsfeesten de gevaarlijkste zou zijn en nie
mand wist of de nieuwe Kongolese bewindvoerders het nodige gezag had
den om zich te doen gehoorzamen, had de Belgische regering klaarblijke
lijk niet eens gedacht aan hetgeen er na 30 juni zou gebeuren. 

Zij werd volledig verrast en ging maar door met optimistische verke
ringen af te leggen, dan wanneer de toestand reeds kataatrofaal geworden 
was. 

Daar waar een spoedig en beslist ingrijpen van aard zou geweest zijn 
om veel onheil te voorkomen, verloor de regering niet alleen uren, maar 
dagen. 

Pas vrijdagnacht werd eindelijk besloten troepenversterkingen te stu
ren en eerst zondagochtend zijn voor het eerst Belgische troepen ingezet 
geweest om de orde te herstellen in Elizabethstad. 

Mr. Van der Eist beschuldigt de regering ervan met ongehoorde licht
zinnigheid gehandeld te hebben en in Kongo een politiek gevoerd te heb
ben die zelfs door sommige ministers afgeschilderd werd als een kansspel! 

Door deze lichtzinnigheid, door het gemis aan vooruitzicht, door het 
schuldig verzuim tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen, door de onbegrij
pelijke passiviteit waarmee de regering gewacht heeft tot het te laat was 
en de paniek praktisch gans Kongo aangegrepen had, draagt de regering 
een zware verantwoordelijkheid voor de tragische gebeurtenissen en voor 
de chaos die thans ontstaan is. 

Spreker is echter van oordeel dat het ogenblik niet gekomen is om de 
regering ter verantwoording te roepen, midden de huidige verwarring. De 
regering heeft de plicht eerst de orde te herstellen. Eens de orde hersteld 
moet de regering ter verantwoording geroepen worden voor het parle
ment. 
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I Pretentieuse | 
I Hollander I 
i (Vervolg van bk. 1) = 

1 i>e Nederlandse KvUinir m | 
1 Vlaanderen werd van af de | 
1 Burgandvrs tot op onze d(U]C>i | 
i vervolgd en vii.ijirc:en. | 
I Vijftig jaar geleden, ica.^ hel = 
g voor Vlaamse leerlingen en | 
i stndsnt-en nog verboden, Se- | 
I deilandi te spreien op onze | 
I Colleges en alleen sinjs J9-W | 
i hebben wij Nederlandt<e cir- | 
1 sussen in ons M uhlelbmn- tn g 
S Hoger onderwijs. ' Ë 
1 baar ligt het opcnboor ge- | 
1 heim, van de onhandigheid der | 
f Vlamingen in het bedienen ran | 
1 /()/;/ omgangsvormen en hei § 
Ë slordig s/irelen ran hun ta<il. ^ 
I Z)c Latijnse Knllinir, en de f 
i Esprit Fran(;ais, werd domweg | 
1 op het Nederlandse wezen ran § 
= ons volk gesehroefd, t-erwijl in £ 
1 Noord-Nederland hetzelfde we- | 
1 :en vrij Imi openhheien. = 
= Verwijt het Vlaamse Vulli- E 
i :/_/'/i ruwheid niet. Mop liever § 
1 op «ic eigen borst, om de on- i 
S rerschillige zelfgenoegzaam- = 
1 7(r/<Z 17)/? Jf Nonrd-Nederliin- = 
= d(^K"n-oardoQr tij jailjoenen = 
= volksgenoten aan de verdnil.- = 
H ^"i/? hebben prijsgegeven... = 
= //eZö liever Vlaanderen. in Ë 
= r/yw strijd om zich zelf te hei- = 
= irorden. Wij willen fijne .\ e- = 
1 derlandrrs warden be.u-haafd in = 
= de omganq, leiing ran taal in = 
E een vrij land. be^tinird in .Vr- ^ 
H derlandse gee tl. Ê 
S /?r. Leo 11 (11//̂  /.s'. = 
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VLUG TEVREDEN 

Het Vlaams Nationaal Zangfeest 
is iets enigs in West-Europa en staat 
op een zeer hoog peil. Ons N.I.R. 
zond het uit over drie kwartier. De 
T.V. zou. zo werd op het Zangfeest 
meegedeeld er een kwartier aan 
wijden. Daadwerkelijk werd dit één 
minuut ! 

Toch werd die mededeling van 
een kwartier zendtijd voor de T.V. 
door heel wat deelnemers op ge
juich onthaald. Daar waar ze had
den dienen te fluiten ! Is het niet 
schandalig dat voor een hulde aan 
Frans van Cauwelaert met 4.000 
aanwezigen tweemaal drie kwartier 
zendtijd besteed werd en men voor 
een zangfeest, een énige kulturele 
prestatie met 25.000 aanwezigen, 
slechts een kwartier voorzag, dat er 
dan nog niet kwam ? 

Anderzijds worden op andere 
zondagnamiddagen uren zendtijd 
besteed aan allerlei sportgebeurte
nissen, ook voor diegene die slechts 
weinige mensen interesseren. 

Wij begrijpen niet dat het A.N.Z. 
W^ttlke vtxïi-waarden niet liever af
ziet van enige uitzending langs de 
T.V. 

Het hele geval is weer tekenend 
voor de wijze waarop alles wat 
Vlaams-nationaal is in dit land be
handeld wordt. 

En wie dacht dat enige Vlaamse 
kultuurraad dit schandaal zou aan
klagen, vergist zich. Deze kleurpo-
litieke schep.sels lopen aan de uni
taire leiband. 

InrerpellaHe verzoek 
.1/;-. l an der Klst.heefi luui de VoAkrzitter van de Kamer lalen 

weten dat Uij win/ster Murmel wenst ie InterpelUren over het 
volkomen gemis aan een ohjeetierebericTitgeving in de reportage 
door hel N.T.R. gewijd aan let Vlaams Nationaal Zangfeest. 

D-it interpellatie-verzoek werd ah volgt taegelirht : 
( Op zondag o juli II. werd If Antwerpen onder nias'tale be

langstelling — 2ö.0()0 aanii ezigen — het janrhjl.t 17. Nat. Zong-
feest gehouden. 

Het N.I.R. wijdde a/in deze mas.'.ti iiuiiiifestalie dezelfde 
avond een reportage die een uanflniting dient genoemd ran een 
objeetiece beriehlgering. 

Alleen brokstukken vim liederen werden weergegeven, do< h 
poeh de teksten die werden voorgedragen, noch de redevoering 
van, de loorzitter, die herhaaldelijk door toejuichingen onder
broken werd. kwamen tol hun reehl. Het komt mij onaanvoxird-
baar voor dat de luisteraars niet mogen vernemen dal deze niassa-
veraaderivQ zich uitqesproken hei ft voor amnestie en federalisme 

"^^mmWmWMi'q ^inieriaSITon^pioinh van Se C.V.l\ » 

PARADOKS 

In < Kijk >, inaandblad voor 
Vlaams - Brabant, (julinummer), 
overigens een uitstekend blad met 
veel goede artikels, verscheen een 
stuk ondertekend 'Uhüru dan nog 
(Oehoeroe in Nederlandse spelhng 
is de vrijheidskre«t van de Kongo
lezen) onder het Opschrift " Vlaam
se kommentaar bij de Kongolese on
afhankelijkheid > waarin het heet 
dat het nationalisme voorbijge-
«treefd is. . — : i ^ ^ ^ ^ 

De oorzaken 'dËlirvïirf?' « T>e irl-
ternationale en supranationale ten-
denzen in ekonomie, • techniek en 
politiek >. Die politieke supranatio
nale tendenzen zijn gewoonlijk een 
gevolg van het staatsnationalisme 
van de grote volkeren. 

Wat de internationalisatie van 
ekonomie en techniek betreft, die 
was er ook in de 19de eeuw, juist 
de periode dat de bloei van het na
tionalisme begon ! Het is een para-
doks als men wil. Men kan het ook 
psychologisch en sociologisch nor
maal vinden dat jutst de grotere 
voeling van personen en volkeren 
onderling het nationaal besef ver
sterkt doordat men meer de ver
schillen opmerjct. • 

Wil men het eenparadoks blij
ven noemen. Ons ook goed. Para-
doksen zijn er genoeg in de poli
tiek. Zo kreeg het kommunisme 
nooit geen kans in de ekonomisch 
sterk ontwikkelde landen (landen 
met een talnjk arbeidersproleta
riaat zoals Engelund. Duitsland of 
de Verenigde Staten), maar slaag
de het in 1917 in een toen weinig 
geïndustrialiseerd land zoals Rus
land of na de jongste oorlog in 
China waar niet 1 '̂ ^ van de bevol
king in de nijverheid bedrijvig 
wa.>; ' '^•^.'' 

Hoe men e ^ t é r ' in de huidige 
wereld, die gonst van nationalisme, 
kan beweren dat het nationalisme 
voorbijgestreefd is, begrijpen wij 
niet. Daarvoor moet men een 
Westeuropeaan zijn, die zijn wen
sen voor werkelijkheid neemt. 

VLIEGTUIGEN EN PANTSERS 

Het is onze overtuiging dat onze 
landgenoten in Kongo nooit meer 
erg welkom zullen zijn. Dat is nu 
eenmaal de normale terugslag na 
het opgeven van elk koloniaal be
wind. De echte kolonialisten die 
jarenlang geprofiteerd hebben zijn 
onzichtbaar. De ambtenaren zijn 
wel zichtbaar en betalen het ge
lag. Daarom dat ze niet vlug ge
noeg kunnen terugkeren naar ons 
land. En niet alleen hun vrouwen 
en kinderen. 

Ondertussen zit Loemoemba, die 
we! uitstekend in zijn redevoerin
gen de afkeer van de Kongolezen 
voor " les Belges » kan vertolken, 
lelijk in de rats door zijn demoga-
glsche beloften en zijn minder ge
lukkige daden. 

Hoe wi! men nu dat leger en amb
tenarij vrede blijven nemen met 
lage bezoldigingen wanneer zi] de 
astronomische wedden van minis
ters en volksvertegenwoordigers 
vernemen. En terwijl in Kongo nog 
ongeveer alles dient gedaan op .«o-
ciaal gebied zijn er al nieuwe re
geerders die dromen van vliegtui
gen en pantsers ! 

Wat België weer zou moeten be
talen. België (de trusts) hebben in 
Kongo veel geld verdiend. België 
(de belastingsbetalers) zouden er 
thans veel geld moeten insteken. 
Voor hoge ministerweddeii, hoge 
parlementaire vergoedingen, vlieg
tuigen en pantsers ' 

Laten we ons geld beter besteden 
aan de industrialisering van Vlaan
deren en laten we de Société Gé
nérale zelf haar eigen belangen in-
Kongo beveiligen. Enkele zwarte 
ministers in de goed betaalde be-
heerraden. heren, en de zaak is 
toch klaar ? 

Yolksumevergade-1 ««"'s «F BEESTDRTT.» 

rmg te Antwerpen 
(Vervolg van blz. 1) 

de kleurpartijen omdat die nega
tief staan tegenover Vlaanderen. 
In de stelkunde is negatief maal 
negatief echter positief. 

Spreker sprak de mening uit dat 
het standpunt van de regering 
Eyskens een talentelling te houden 
een valstrik zou zijn om op het 
laatste ogenblik de Vlamingen een 
schijnoverwinning in de hand te 
duwen door de talentelling te laten 
vallen voor een taalvergelijk dat 
op hetzelfde neerkomt. Een talen-
t«lling kan niet meer gehouden 
worden, daarom moet onze strijd 
gaan tegen het taalkompromis. 

Met een geestdriftig gezongen 
< Vlaamse Leeuw > werd de verga
dering gesloten, vergadering die, 
na de landdag, het bewijs brengt 
van de groei van de Volksunie. 

Meer en meer groeperen alle ge
zonde en aktieve krachten in Vlaan
deren zich in de Vlaams-nationale 
partij, die wars van alle kompro-
missen en alle lafheid of halfslach
tigheid, rustig maar konsekwent 
haar weg gaat. 

Het jongste zangfeest was goed. 
Toch viel het op dat het minder 
geestdriftig was dan vorige jaien. 
Reageren tegen amnestiegeschreeuw 
te onpas is goed. Maar men rea
geert zo dwaas dat op de duur el
ke reaktie te pas achterwege blijft 
en wij met een zielloos zangfeest 
zullen zitten. Wat alleszins dient 
vermeden. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

DE BELGISCHE STAATSRADIO 

De studenten uit Leuven hebben 
scherp verzet aangetekend tegen d0 
vervalsing van de geest van het 
jongste Vlaams Nationaal Zang
feest bij de reportage door hef 
N.I.R. De nationalistische atmos
feer werd verdoezeld en de natio
nalistische rede van Portier ver
minkt. Wij zitten in ons land ge
schoren met het mooiste voorbeeld 
van staatsradio dat men zich kan 
indenken. En de T.V. is niet zoveel 
beter. Wat wil men echter ? Met 
een staatsgentleman als Boon moet 

::a niet piuten over objelcUviteit. 

INCIDENTEN OP HET 

ZANGFEEST 

In de pers werd nogal fel de na
druk gelegd op het incident waar
bij een deel van het publiek luid
ruchtig om Hullebroeck riep toen 
Veremans het lied van Hullebroeck 
« Lieve Vrouw éér lage landen » 
zou dirigeren. 

Sommigen hebben daarbij aelfs 
de Volksunie vernoemd. 

In feite berust dit op een ver
warring die ontstaan is doordat de 
voorzegger op de Volksunieverga
dering, na uitvoering van het nieuw 
lied van Hullebroeck, « Zelfbe
stuur », de aanwezigen aangezet 
had op het Zan^eest Mr. Hulle
broeck enthousiast toe te juichen 
bij de uitvoering van zijn « Blauw-
voet ». De bedoeling hierbij wa» 
geenszins incidenten uit te lokken 
op het Zangfeest 

De verantwoordelijkheid voor d«-
Ee incidenten (o.m. ook het ver
spreiden van papiertjes met d« 
naam Tinel) Is o.L ïe wijten RRl» 
de weigering van de Raafl van Be
heer van het A.N.Z., onder Invloed 
van een paar leden, de zo verdien
stelijke en vereerde Vlaamse toon» 
kunstenaars Hullebroeck en Tmel 
te laten optreden als dirigenten oO 
het Zangfeest. Dit heeft m bredl 
kringen ontstemming verwekt. 

Wij weten dat de voorzitter vajd 
het A.N.Z. gelukkig ftlle» gfidR&è 
heeft wat in zijn maoht ïftg o « 
deze fout te herstellen. 

Hij is het ook die ti}d«nt ktf 
Bangfeest Mr. -Hunebroeok •«*-
zocht heeft zijn^'< Blauwvoet » te 
dirigeren, Waard'oor verdere inci-
denlea vco'-'" •"" ,. o,-.'r-.. 

VALSE VOORLICHTING 

Even onvolledig en vals als de 
Belgische staatsradio en T.V. ons 
voorlichten over de gebeurtenissen 
in Vlaanderen, zoals over het 
AHaams Nationaal Zongfeest, even 
onvolledig en vals hebben zij ons 
de jongste 10 dagen ingelicht over 
het gebeuren in Kongo. Wij moeten 
naar de buitenlandse posten luis
teren om de waarheid te vernemen. 
Staatsgentleman Boon kan ook 
moeilijk over verkrachtingen .spre
ken. 

80 JAAR UITBUITING 

De rechtse pers heeft het L -
moemba erg kwalijk genomen cat 
hij in aanwezigheid van de koning 
over 80 jaar Belgische uitbuiting 
gesproken heeft. Zeker hebben we 
in Kongo heel wat uitstekend wc-k 
gedaan, maar vreemde overheers ng 
blijft vreemde overheersing en 
kwetst het nationaal bewuste volk 
diep in de ziel. 

Loemoemba heeft al'ec-n maar 'ge
zegd wat de bewuste negers don
ken. En het is best dat dit publiek 
gezegd word*. 

Loemoemba heett anders nog zo 
niet te klagen. De Vlamingen moe
ten niet slechts 80 jaar de Brus
selse uitbuiting ondergaan maar 
leeds 130 jaar. Ook de Vlamingen 
kunnen in dit land slechts op de 
hoogste toppen geraken door net 
spel van het transtalige Hof, Lo^e, 
Kerk of grootkapitaal te spe'on. 
Vlaanderen trouw blijven in zijn 
daden betekent achteruitgesteld 
worden zoniet vervolgd of gepest. 
Hoeveel Vlaamse ministers hebben 
we ? En hoeveel ervan spreken aan 
huis Nederlands. En het viertal (op 
21 !) dat wel Nederlands spreekt m 
gezinskring wat durven zij voor 
Vlaanderen doen ? Hoeveel echt-
Vlaamse sekretarissen - generaal 
hebben we ? Hoeveel ambassa
deurs ? Hoeveel generaals ? 

Wat hebben we wel ? Werklozen 
en mobiele koelies. 

De uitbuiing van Vlaanderen gaat 
voort. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

INDUSTRIALISEREN 

Op het gebied van de gemeenten 
Opgiimbie, Rekem en Mechelen-
aan-de-Maas werd een gebied van 
65 Ha. aangekocht door het Hof De 
koning laat zich daar een boerde
rij bouwen waar hij 14 dagen per 
jaar zal komen doorbrengen. Het is 
een mooie streek en Limburg ks^n 
zich gevleid voelen dat dfi koning 
een goede smaak heeft. 

In de onmiddellijke buurt Zou een 
nieuw fabriek komen. Het werk was 
reeds begonnen. De loodsen werden 
opgetrokken en buldozers hadden 
de grond reeds gelijk gemaakt. Toen 
werd het verdere werk voor die fa
briek verboden. Plotseling ontdekte 
men dat die fabriek het natuur
schoon zou schenden. 

De Maaslandse arbeiders, waar
onder de werkloosheidsplaag woedt, 
hebben wel tijd te over om natuur
schoon te bewonderen, maar slechts 
weinig zin. Zij ook verlangen een 
minimum aan welstand. 
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IN KONGO SLECHTS STUIPTREKKNIGEN 
Het IS met .ond< i bittulind dut wr dit oili/.el -ehrijve-n. 
Meer dan twee ma/inden geleden liet de Volksunie langs volks

vertegenwoordiger Mr. F. Van der Eist aan minister De Schrijver 
!z vraag stellen welke inaatregelen hij getroffen had om hjfsbe-

oud en goederen van onze kolonialen te beschermen. Na verstrij-
'ing van de wettelijke termijn kwam er een nietszeggend ant-

ttoórd dat de * gepaste maatregelen » getroffen waren.^ 
Thans u-eten ve val die gepaste moatiegehn zijn .' 
De mmi-^tert De Schrijver en Ganshof weten nochUms wat 

tm bevrijdhgs.ifeer betekent. Beiden dragen ze de Iwofdrerant-
wordelijUiefd roor de lepressie in dit land in '44'é, Zt] beter 
m goed gaai. Dus In Kongo gebeurt niets verkeerd". Een school-
nn georganiseerd worden, 

Loemoemba moest niet ver toeken om coo,beelden lan spon-
•»v)« volhwoed^ te vlniden. 

Eerste minhhr HgsUns vLdt let gebeuren zo erg mei. Het 
in maar ttruiphemngen. Eysken^ heeft in Kongo n^cts moeten 
mterlaten. lijn vrouw verd niet rei kracht. Dte man heeft ziet, 

nqeheetd 'dat onder tijn regering i-e zaken n et anders kunnen 
êm ffoed gaan. Dus in Kongo aebcuri niets verkeerd Een school-
UT voorbeeld -em struisvogelpolitiek is er niet te vinden. 

« gij dte liun vrouwen en kinderen uil Kongo wegsturen zijn 
IsdadiqerS ö? onhekwamen » zei een van onze ejccellentie- enkele^ 
eken tervg. Teh kolonialen 'zouden thans wel wenden dat z>) 
^isdadlgerl of onbekwamen f geweest varen. 

Een Te'gerhg die zulke blunders uithaalt :".' 'i''"' /A,"^'' 
iw aati fiet bewind mooen hlijven. Tooh ruUen wedezeC.X .f.-
>erale regertny vm onbelwameU nog lang verder zten pioeleren. 

Zal ons volk eindelijk iMxian 'mM^^aï voor een bmde — ""• 
,/,,,. !:•. 1 »'/"/'/ Ie f/ebimken -« mj %e doen hebhen 7 
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Het eigenlijke binnenlands nieuws verzinkt in het' niet 
naast de stortvloed van (dramatische) berichten uit Kongo. 
Minder dan ooit kunnen we Kongo uit onze binnenlandse ru
briek doen verhuizen want meer dan ooit wordt heel de Belgi
sche politiek bepaald door onze ex-kolonie. 

Maar vooraf gauw een paar woorden over ons eigen spie
geltje waarop we zeer vlug zijn uitgekeken. 

In Kamer en Senaat waren tal van banken gedurende en
kele dagen leeg : de vroede heren hadden zich naar Leo gespoed 
om er de onafhankelijkhetdsfeesten te gaan vieren. Geen spek-
takulalre dingen dus : in de Kamer een eentonige bespreking 
van Landsverdediging; in de Senaatscommissie verdere vermin
king en splitsing van het epuratie-ontwerp. Te Antwerpen een 
Zangfeest dat, ondanks spijtige schoonheidsvlekjes, massaal en 
geestdriftig werd bijgewoond Maar boven dat Zangfeest hing 
reeds de schaduw van de eerste incidenten die de dag tevoren te 
Leo plaatsgrepen. 

De dag van de onafhankelijkheidsverklaring was nochtans 
rustig verlopen. Het enige incident was de zeer scherpe rede van 
Loemoemba; alhoewel dit optreden van de Kongolese eerste mi
nister bezwaarlijk een model van beleefdheid kon genoemd wor
den, was de inhoud van zijn rede zeker niet de (Belgische) her
rie waard die er achteraf werd over gemaakt. De Koning zelf 
hield een gelegenheidstoespraak die bezwaarlijk als model kan 
gelden en die naast vaagheid als bijzonderste eigenschap pater
nalistische welwillendheid vertoonde. Voor de Vlamingen gold 
het bijkomend bezwaar dat Sire het niet nodig vond, de Vlaamse 
kolonialen en missionarissen in hun eigen taal te bedanken voor 
hun werk in Kongo. Best geïnspireerd bleek nog Kasa-Voeboe 
die zeer verstandige dingen vertelde. 

Op 2 juli werd de onafhankelijkheidsviering rustig besloten, 
bij zoverre zelfs dat de korrespondent van de Standaard uit Leo 
seinde dat de Belgische administratie haar posities had verste
vigd. Nochtans hadden diezelfde dag in de Beige reeds enkele 
relletjes plaats waarbij Weermachtsoldaten hardhandig optra
den tegen Belgische journalisten. 

Op 3 en 4 juli waren er enkele afzonderlijke incidenten te 
Leo en te Coq. De kranten wijdden er niet te veel woorden aan 
en bleven artikelen in zuivere historische-gebeurtenis-stijl 
schrijven. Totdat dan op 5 en 6 juli de Weermacht openlijk be
gon te muiten te Thysstad en te Leo. De blanke bevolking te 
Thysstad werd door de opgewonden soldateska mishandeld en 
kon slechts geëvakueerd worden na persoonlijke tussenkomst 
van een paar Kongolezen, w.o. Diomi en de zeer verdienstelijke 
Bomboko. 

De aankomst van deze vluchtelingen te Leo en wilde ge
ruchten bij de Weermacht omtrent een Russische invasie via het 
vliegveld N'Djili veroorzaakten vrijdagnacht in de hoofdstad een 
paniek onder de blanke bevolking die over de stroom gedeelte
lijk uitweek naar Brazza. Op dit ogenblik had dhr Eyskens ge
wacht om te verklaren dat de evolutie van de toestand in Kongo 
hem geen zorgde baarde. 

Sinds het begin der incidenten waren er drie dagen voorbij
gegaan zonder dat d« Belgische regering ook maar iets onder
nam om haar onderdanen en hun goederen in Kongo te bescher
men. Gedurende die dagen bleek eveneens dat de Kongolese re
gering stuurloos rondzwalpte en er slechts op bedacht was haar 
eigen bestaan te rekken door toegevingen aan de muiters. 

Nochtans dient uitdrukkelijk te worden gewezen op de on
verdroten inspanningen van enkele Kongolese leiders w.o. Bom
boko; dank zij hen bleven de verliezen van de blanke bevolking 
op talrijke plaatsen beperkt. 

Na 9 juli sloeg de muiterij dan over op praktisch alle Weer-
machtsgarnlzoenen in Kongo. De blanke exodus op grote schaal 
zette in. De regering besloot, moederlandse troepen in te zetten; 
zeer opmerkelijk was het feit dat deze troepen voor het eerst 
ingezet werden te E'stad, hoofdstad van het wingewest der 
Union Miniere. 

Te Zaventem begon 's zaterdags de aankomst der vluchte
lingen. Vandaar vertrokken in de nacht van zaterdag op zondag 
vUegtuigen met para's die toegejuicht werden en een vliegtuig 
met de ministers De Schrijver en Ganshof die uitgejouwd wer
den. 

De regering van Katanga had inmiddels reeds een beroep 
gedaan op België en op Rhodeslë om troepen te sturen. In het 
Engels parlement kwam dit verzoek ter sprake; zeer tot onge
noegen van de regering van Rhodeslë waren de Lagerhulsleden 
de mening toegedaan dat geen federale troepen mochten wor
den gezonden. 

De toestand evolueert inmiddels zeer snel en noch de Bel
gische, noch de Kongolese regering zijn bij machte, nog enig 
gewicht in de weegschaal te werpen. Waarschijnlijk zal er be
roep gedaan worden op het Amerikaans leger. 

Inmiddels staat reeds vast dat de Belgische regering ge
handeld heeft met een ongehoorde lichtzinnigheid en dat Eys
kens op geen enkel ogenblik blijk heeft gegeven van het ver
eiste formaat. 

Mensen met een vervelend geheugen vragen zich thans af, 
waarom Van Hemelrijck moest worden vervangen... 

12.7.1960. 

Wie is verantwoordelijk ? 

Enkele weken geleden vroeg Volksver
tegenwoordiger Van der Eist langs het 
Bullettjn der Parlementaire Vragen, welke 
maatregelen er getroffen waren om de 
veiligheid van onze landgenoten in Kongo 
te verzekeren. Na de gebruikelijke wacht
tijd antwoordde de minister uit de hoogte 
dat de aanwezigheid van de heer Ganshof 
van der Meersch volstond om deze veilig
heid te waarborgen. 

De tragische feiten hebben inmiddria 
bewezen wat deze ministeriële verzekering 
waard was. 

De regeringsverklaring en het debat 
zijn voorzichtig over de vraag naar de 
verantwoordelijkheid heengegleden. Lefè-
vre en Collard beperkten er zich toe, ge
neraal Janssens als hoofd van Jut te ge
bruiken. 

Janssens draagt stellig een zeer zware 
verantwoordelijkheid. De ineenstorting 
van de weermacht, stevigste troef van de 
Belgische aanwezigheid in de onafhanke
lijke Kongo, EOu lachwekkend zijn had ze 
niet zo'n tragische gevolgen. 

Deze tipisch-Belgische operette-generaal 
verzette zich stelselmatig tegen de afri-
kanizering van de kaders, met als gevolg 
dat het leger van de Republiek Kongo 
niet één inlands officier telde. De onte
vredenheid hierover Is de direkte aanlei
ding geweest tot de muiterij en de mui
terij op haar beurt was het begin van de 
dramatische gebeurtenissen die momen
teel de hele Kongo overhoop zetten. 

Wijzen op de verantwoordelijkheid van 
Janssens is echter slechts een lapmiddel 
Janssens was immers — of behoorde al
thans te zijn — de getrouwe uitvoerder 
van de regeringspolitiek in Kongo. Eens te 
meer kan men vaststellen hoe gevaarlijk 
het Ls, politiek te voeren met generaals. 
De kontrole van het parlement wordt, voor 
zover ze bestaat, afgewimpeld met het IA 
ruchte « top secret •• en de heren mili
tairen voeren ongestoord de politiek die in 
de mess werd vastgelegd. 

Het ls echter niet alleen in de weer
macht dat de afrikaiiizering der kaders 
een >>espotting was van ieder gezond ver
stand. Alle ministers die sinds de bevrij
ding aan het hoofd van Koloniën stonden, 
dragen terzake verantwoordelijkheid. Wan
neer Kongo vandaag geregeerd wordt door 
deels totaal onbekwame ministers, dan is 
zulks het rechtstreeks gevolg van de poli
tiek die belet heeft dat er kaders en elite» 
werden gevormd. Het Is hemeltergend vast 
te stellen dat Kongo op de dag van de 
onafhankelijkheid slechts een «-ger 
handjevol inland>;e unlversitairen telde. 
Men kan niet ontkomen aan de indruk 
dat het kolonialistisch devies « houdt ze 
dom om ze te exploiteren » als richtsnoer 
van onze politiek terzake heeft gediend. 

Vooral de verantwoordelijkheid van de 
regering Eyskens ls zwaar, zeer zwaar. 

Na de januari-onlusten in 1959 heeft 
deze regering praktisch een jaar laten 
verloren gaan vooraleer ze begon met het 
opleiden van stagiaires en adjuncten. 

Wel integendeel heeft deze regering en 
hebben de Belgische politiekers er uitslui
tend voor gerorgd, hun partij-invloed en 
hun sindikale invloed onder de negers te 
vestigen, met als gevolg dat in Kongo een 
stel tafelspringers en demagogen aan bod 
kwam. De tipisch-Belgische unitaristische 
denkfout was er dan verder voor verant
woordelijk dat Kasa-Voeboe (van wie 
thans gezegd wordt dat hij echt formaat 
heeft) politiek vermoord werd, wat Loe
moemba toegelaten heeft een gooi naar 
de macht te doen. 

Alhoewel incidenten tijdens of na de 
onafhankelijkheidsfeesten praktisch met 
stelligheid te verM-achten waren heeft de
ze regering verzuimd ook maar de gering
ste voorzorgsmaatregelen te treffen. Toen 
de weermacht-muiterij reeds twee dage-i 
aan gang was, vergenoegde E.vskens er zich 
mee te verklaren dat de evolutie van de 
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Ter gelegenheid van de onafhankelljks-
feesten schreef Hubert Le>-nen in n Het 
Belang van Limburg » een artikel waarin 
de politiek van de regering Eyskens ci mees
terlijk » heette. Het was het werk van 
c( grote staatslieden ». 

Ook de potsierlijke Hubert Leynen is 
kandidaat-minister. 

Fantastische vent. Ondertussen kosten 
de C.V.P. dwaasheden het leven aan zo
vele kolonialen en werden honderden 
blanke vrouwen verkracht. 
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toestand In Kongo hem vooralnog geen 
zorgen baarde. Het beate optimisme van 
onze regeerders Het geen plaats voor het 
geven van enkele diskrete richtlijnen aan 
de blanke bevolking. Het Vriendschaps
verdrag U het meest idiote vodje papier 
dat ooit door een regering werd aanvaard: 
juridisch gezien sloeg het België alle wa
pens uit de handen om in te grijpen van 
zodra incidenten ontstonden. Dit door het 
gebrek aan waarborgen veroorzaakte tijd
verlies van een paar dagen is fataal ge
bleken In de ontwikkeling van de Kongo
lese revolte. 

Het Is dan ook bespottelijk, deze rege
ring te horen verzekeren dat ze de goe
deren en personen zal beschermen. Deze 

verzekering komt op een ogenblik dat dt 
slachtoffers gedeeltelijk reeds zijn begra 
ven en de blanke bevolking Kongo heef> 
verlaten. 

Kronacker verklaarde In de Kamer da' 
het Belgisch gebaar van 30 juni zonde; 
voorgaande ls in de geschiedenis. Het t 
inderdaad in de geschiedenis zelden o! 
nooit gebeurd dat een regering op een der
gelijke misdadig-lichtzinnige wijze haa 
onderdanen blootstelde aan vervolging ei' 
uitmoording. 

Dat men bij het roeken van de verant 
woordelijken niet ergens halverwege blijft 
hangen. Dat men de verantwoordelijken 
zoeke waar ze zitten : in de ministeriële 
zetels. 

Kongo is niet het enige land In Afrika dat gedurende de 
afgelopen veertien dagen onafhankelijk werd. Elders echter 
zijn de zaken heel wat kalmer verlopen. Op 30 Juni — zelfde 
datum als Kongo — w-erd Somaliland onafhankelijk. 

Ghana werd republiek binnen het kader van het Gemene
best. Het is van Ghana uit. nl. van de beruchte konferentle van 
Akkra, dat de grote onafhankelijkheidswind over heel Afrika is 
gaan waaien een paar jaar geleden. 

Eén enkel Afrikaans land blijft wanhopig vechten voor zijn 
onafhankelijkheid : Algerië. De verklaring van De Gaulle op 
14 Juni jl. en de daaropvolgende besprekingen te Melun heten 
een ogenblik verhopen, dat er na zes jaar wellicht toch een ein
de zou kunnen worden gesteld aan het Algerijns konfllkt. 

Te Melun echter is men geen stap vooruitgekomen. Zoals we 
In ons vorig blad reeds aanstipten zijn beide delegaties aan de 
besprekingen begonnen met totaal uiteenlopende lifdoellgen en 
een flasko kon dan ook niet uitblijven. 

Inmiddels is men van beide zijden wel zo wijs geweest de 
deur niet helemaal dicht te slaan; het kiertje ls echter zo klein 
dat het voorlopig wel aan niemand doorgang zal verlenen. 

En In Afrika tenslotte nog dit: de Britse overheid heeft mo
menteel in Kenya te kampen met een heropleving van de Mau-
Mau-bedrljvlgheid. De Kikoejoes hebben waarschijnlijk uit het 
Kongolese voorbeeld nieuwe moed geschept. 

Uit Azië ditmaal niet heel veel. Ondanks de massale beto
gingen tegen het Amerikaans-Japans veiligheidsverdrag een 
paar weken geleden, wist de partij van premier Kisjl toch een 
(minder belangrijk) verkiezingssucces te boeken. Te Seoel be
gonnen de processen tegen de ministers en medewerkers van 
Syngman Rhee; dergelijke processen schijnen In de 20ste eeuw 
nu eenmaal tot de grote publieke vermakelijkheden overal ter 
wereld te behoren. 

India kondigde een nieuw vijfjarenplan aan en neemt zich 
voor, het nationaal inkomen met 30 % te verhogen tegen 1966. 
Dit nieuws lijkt wellicht niet zo heel spektakulair; wijzelf be
schouwen het echter als één der belangrijkste buitenlandse in
formaties van de twee voorbije weken. Het is inderdaad voor 
Azië en voor de gehele wereld van het hoogste belang dat het 
Indiase eksperiment zou slagen. Dan zou nl. het bewijs geleverd 
worden dat een onderontwikkeld miljoenenvolk welstand en 
vooruitgang kan veroveren zonder beroep te moeten doen op de 
metodiek van het kommunlsme zoals die, in bijna gelijkaardige 
omstandigheden, toegepast wordt door China. 

In het Nabije Oosten heeft Israël het veel te druk met Eich-
man opdat het zich met de Arabische staten zou bezighouden. 
Deze laatsten verdrijven dan de tijd maar met onderling bak
keleien; zo ontmaskerde Jordanië voor de zoveelste maal het zo
veelste V.A.R.-komplot tegen Irak. 

De Verenigde Staten, waar Kennedy zich klaar maakt om 
de demokratische kandidatuur voor het presidentschap in de 
wacht te slepen, hebben het momenteel stevig aan de stok met 
Cuba's baardige premier, Fidel Castro. In het kader van het 
Cubaaru-Russisch handels\'erdrag leveren de Sovjets ruwe olie 
die dan gekraakt zou moeten worden in de raffinaderijen van 
de grote Angelsaksische oliemaatschappijen op Cuba. Deze 
maatschappijen weigerden de Russische olie te verwerken, 
waarop Castro hun Cubaanse bezittingen nationaliseerde. Ame
rika reageerde prompt door begin van deze maand — zij het met 
enige tegenzin vanwege de senatoren — de « suikerwet » te 
stemmen, waarbij de suikertnvoer uit Cuba gekontingenteerd 
wordt tot 31.3.61, wat voor Cuba een minder-uitvoer naar de 
V.S. van 700.000 ton suiker vertegenwoordigt. Twee landen spin
nen zijde bij dit konfllkt. 

Het Belgisch suikerkontingent naar de Verenigde Staten ls 
namelijk verhoogd geworden. En Rusland ls er wat graag bij 
om de Amerikanen last aan te doen bij de voordeur. Kroesjtsjev 
heeft trouwens reeds verklaard dat ledere Amerikaanse aanval 
op Cuba prompt zou beantwoord worden met Sovjetraketten. 

Deze verklaring van K. is heel wat oorlogszuchtiger dan wat 
hij vertelde tijdens zijn (plots afgebroken) vriendschapsbezoek 
aan Oostenrijk. Alhoewel hij tijdens dit bezoek verschillende ke
ren een scherpe aanval op de V5 . deed, het hij toch niet na de 
voordelen van de koëkslstentie op llrische wijze te bezingen : 
hij vergeleek de wereld aan een ark van Noë, waarin reine en 
onreine dieren het met mekaar moesten leren stellen. 

In Engeland overleed Bevan, van wie gezegd wordt dat hij 
« de laatste socialist > was. Labour, reeds herleid tot een schim 
van zichzelf, wordt nu stellig een schaduw van die schim. 

12.7.1960. 
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WIE DICHT MEE 1 
Alhoewel ik (een beetje) diklijvig en dus (zeer) goedhartig ben, ont

hoofde ik veertien dagen geleden de letterzetter die verantwoordelijk wa.̂ ^ 
voor de moord op de bekroonde versregel. Volksunie-leiers xUn (doorgaans) 
snuggere Ueden; zlJ zullen wel vanzelf gesnapt hebben dat de maniere» 
van Cauwelaert barbaar (d)s zijn. 

Het aantal inzendingen is deze week met een ruk naar omhoog gegaan. 
Enkele deelnemers hebben zich geïnspireerd op de tlt«l van een bepaalde 
Standaard-kroniek en maakten (onbetamelijke) zinspelingen op het thema 
(. Fouten en Be... ». Volgende plossingen waren heel wat behoorlijker : 

— V.N.L. te Asse : « uit schrik dat de keffers hem bijten n. 
— MJD.S. te St. Amandsberg : « als held in beschouwen, suffen en Weiten ». 
— N.N. te Antwerpen : « en kapt tot gehakt alle feiten ». 
— F. te Kwatrecht : « wij zullen dat schlldeke splijten ». 
— D.V.N. te Hofstade : « ridder der ge-standaardiseerde feiten ». 

Alhoewel ei en ij in het nederUnds niet samen rijmen, heb ik toch niet 
wiUen tomen aan de uitslag van het kruis-of-munt-spelletje; ondanks dd 
lange ij dus gaat de pocket deze week naar de (cervanteg-ke) oplossing van 
Voost van den Jondel te Borgerhout : 

Om Eyskens van schuld vrij te pleiten 
spaart D'Haese de kool en de geiten : 
hij kruipt op zijn paard 
met het schild en het zwaard 
ten strijd tegen molens en mijten. 

De (spotzieke) Voost hoort binnen kort wel meer van mij. 
Ondanks het verlof verwacht ik (desnoods vanaan de kust of vanuit het 

Zwarte Woud) een schitterend Limerick-slot voor de nieuwe opgave : 
Op 't jaarlijkse feest van de Sporen 
te Brussel liet Cnsters zich horen. 
Hij sprak van de trouw, 
doch paste een mouw 

Driemaal is schippersrecht : weer kan er een Heideland-pocket verdiend 
worden, inzendingen voor donderdag as . per adrw de redaktie aa» 

m. I. «̂«luMSM, ^ * dienstwiflige Ernest. 

P.S. — Mevrouw Ernest deelt volledig de mening van Elisabeth over de 
(verdachte) hoffelijkheid van haar echtgenoot. 

•\ HET CONSULTATIEF COMITÉ 
• • 
: I n an twoord op een p a r l e m e n -
• ta i re vraag: van Mr. F . Van der Eist 
: deelde de minis te r van jus t i t ie m e -
ï de d a t de Vlaamse Sectie van h e t 
: Consultat ief Comité der Gevange-
[ nissen t h a n s uit volgende perso-
: n e n bes t aa t : 
• — Alers, prefekt Ateneum Brussel ; 
• — Louet te , schoolbestuurder Ant -
• werpen ; 
: — Nolet de Brouw«re van Stee-
: l a n d t Brussel ; 
: — L. Rombaut , advokaa t Antwer-
1 pen; 
• — G. Verrees Brussel. 
• He t Consultat ief Comité zou zich 
• t h a n s bezig houden m e t h e t onder -
: zoek van « de gezamenli jke » toe-
: s t and van de gevallen van gemot i -
: veerde genadebeslui ten . I n derge-
: lijke gevallen werd to t nog toe 
• nooit een genademaa t r ege l of een 
• beslissing to t toepassing van de 
• wet Lejeune in zake voorwaarde-
• lijke invri jheidstel l ing getroffen. 
: Deze in l icht ingen bevestigen h e t -
: geen Mr. Van der Eist in de K a -
: mer zegde t i jdens de bespreking 
: v an de berot ing van jus t i t ie . Seder t 
! werd nog een Waal in vri jheid ge-
: steld. 
"ï I n feite bevinden er zich — af-
ï gezien van de gevallen van gemot i -
• veerde genadebes lu i ten — nog 
; s lechts 3 Walen in de gevangenis 

de KNUPPEL In 't HANENKuT 

tegenover 28 Vlamingen ! 
Dat is de toes tand a n n o 1960 on

der he t C.V.P.-bewind van eers te -
min is te r Eyskens en m e t een 
C.V.P.-meerderheid in de Senaa t . 

ARBEIDERS NAAR DUITSLAND 
Vlaanderen zend t zi.in zonen uit . 

N a a r Frankr i jk , Wallonië, Brussel 
en Neder land t r ekken ze om werk 
te vinden. Op di t ogenblik komt een 
nieuwe werver op de proppen. I n 
Limburg worden a rbe idskrach ten 
geworven voor de Duitse indus t r ie . 
De vrijwillige arbeiders n a a r Dui t s 
l and zijn herboren . Dit dank zij de 
sch i t t e rende ekonomische polit iek 
van alle k leurpar t i j enreger ingen n a 
de jongste oorlog, die geen vinger 
ui tgestoken hebben voor een stelsel
ma t ige indust r ia l i ser ing van onze 
Vlaamse gewesten. En d a n k zij de 
sch i t t e rende zorg van onze k leur -
s ind ika ten , die nooi t de mond d a a r 
voor durven opendoen. 

JANNEKE VERROKEN 

Een delegatie van de C.V.P.-
kamergroep onder leiding van de 
voorzit ter der fraktie, du Bus dd 
Warnaffe , werd volgens « La Libre 
Belgique » on tvangen door de eerste 
minis te r om van gedach ten te wis
selen over de pa r l ementa i re werk
zaamheden . 

J a n n e k e Verroken h a d bekomen 
da t hi j ook mocht meeaan . Hij zou 
de eerste minis ter spreken over de 
ta lentel l ing. Toen he t e rh te r de 
beur t was a a n J a n n e k e om een 
woordje te zeggen, verklaarde de 
eerste minis ter da t hi j geen t i jd 
meer te verliezen had . . . en J a n n e 
ke kon afdruipen. 

Nada t hem op h e t par t i jkongres 
te Charleroi b ru t aa l h e t woord af
genomen werd, di t nieuw bewijs 
d a t J a n in de C.V.P. Juist niets in 
de pap te brokken heeft . 

Hij m a g al blij zijn d a t h i j als 
lokvogel voor de Vlaamsgezinde on
nozelaars een m a n d a a t kri jgt . 

Evengoed zich wenden lol Davldsionds 

BESCHAAFDE LUI 

Wie de bevrijdingsdagen 1944 heeft mee
gemaakt, hoeft heus geen beroep te doen 
op zijn verbeelding om zich een idee te 
vormen van wat de blanke man en vooral 
de blanke vrouw momenteel in Kongo 
moet ondergaan. Voor de losgelaten ne
ger geldt het ekskous van zijn onbe-
schaafdheid; de Breendonck-weerstanders 
en de Tante Jeanne's waren eindproduk-
ten van 20 eeuwen christelijke beschaving. 

Vorige vrijdag werden te Brussel op de 
straat verschillende negers mishandeld en 
In het gelaat gespuwd door de bloem van 
onze hoofdstedelijke elite. 

In de nacht van zaterdag op zondag 
Undde te Zaventem een Boeing met 
vluchtelingen nlt Brazza; ook een neger 
stapte nlt het toestel. Een oorverdovend 
« macaqne- » gebrul aan zijn adres steeg 
f>P uit de menigte bij de landingspier. 

Het zijn de macaque-schreeuwers en d? 
negerhaters"»* ' er vbor 'gezorgd h'febbe.i 
dat de zaken hi Kongo een fatale wending 
hebben genomen. 

VLAMINGEN IN KONGO 

De kranten wisten te berichten dat de 
patrouilles der muitende weermacht In 
Leo de Europese wagens tot staan brach
ten om aan de voerders te vragen of zij 
eoms geen « sale flamin » waren. Want 
Vlamingen zijn Jn de nieuwe republiek 
ongewenst. 

Dat " flamin » voor de negers een scheld
woord Is geworden danken we aan de pae-
dagoglsche IJver van onze Belgische be-
schavers. Het Vlaams is In Kongo steeds 
taboe geweest. 90 % van de raission^aris-
sen en kloosterszusters, 70 % der kolonia
len waren Vlamingen; hun taal was er 
(geUjk ten tijde van Merder) ongeschikt 
voor hoger onderwijs. 

De Koning heeft het vertikt, op de dag 
der onafhankelijkheid ook maar één en
kel woord Nederlands te spreken. Geen 
enkel woord van dank aan de duizenden 
Vlamingen die in Kongo het beste van 
hun krachten hebben gegeven. 

Onze regering heeft het vertikt, met de 
nieuwe repnbHek ook maar één enkele 
overeenkomst te treffen inzake Neder
lands onderwijs. 

Wat hebben de Vlamingen, zelfs na het 
eventueel herst«Men van de orde, nog te 
zoeken in Kongo ? 

DE LEEUW 

Custers heeft te Brussel een 11 juli-
rede uitgesproken. Hij spande zich niet 
speciaal in en slaagde er nochtans in om 
ongeveer alle gemeenplaatsen uit het 
pseudo-flamingantisch arsenaal naar bo
ven te halen, inbegrepen de nieuwste 
vondst : dat het niet met holle leuzen 
en romantisch geschreeuw mag blijven, 
maar dat er daden moeten komen. 

Als C.V.P.-senator is Custers zeer goed 
geplaatst om daden te eisen. Hij hoeft 
dat echter niet op een 11 jutt-feest te doen. 
Het volstaat dat hij even een gesprekje 
onder vier ogen heeft met die andere gro
te flamingant. Gaston Eyskens, opdat de 
daden dadelijk zonden volgen. 

En dat senator Custers het niet heeft 
gelaten bij de holle lenzen, dat weten we 
inmiddels ook reeds. Hij heeft Ujdig ge
zorgd voor een MBijke vergoeding van 
zijn onbaatzuchtig idealisme. 

Maar kom, hij fe een vakman. Want wie 
in twee partijen heeft gediend weet van 
politiek natuurlijk heel wat meer dan de 
bekrompen sullen die he* hun leven lang 
houden bij één overtuiging. 

Dit zijn de historische woorden uitge
sproken door eerst<> minister Eyskens wan
neer hem door een groep joemallsten 
werd gevraagd of hij niet zinnens was 
om Unoingrijpen te verzoeken In Kongo 
ten einde de orde te handhaven. 

Afgezien van de belediging aan het 
adres van het Davidsfonds zijn deze woor
den kenschetsend voor de geestesgesteld
heid van de regering en voor de Belgische 
politiële in Afrika. 

Ondertussen Is de Belgische regering de 
K<mgolese achterna g e ^ ^ n om Unosteun 
te vragen. »--

Het is ongelooflijk nfet" welk een licht
zinnigheid België zonder overgangsvorm 
zijn voogdij in Kongo heeft gellkwldeerd. 
Eens te meer blijkt dat on.-̂  land geen vi
sie had op de zaken. 

De enige doelmatige oplossingen had 
erin bestaan op het provinciale vlak en 
binnen gepaste grenzen ten behoeve van 
de vijf, zes grote etnische en taalkundige 

gemeenschappen autonome regeringen 
met de ruimste bevoegdheid in te stellen, 
mits behoud van een fc>eperkt centraal ge
zag op bepaalde vaste termijn door de 
wet en de Uno gewaai-borgd (en met 
door een k)ze ministeriële Ijelolfce). 

Het gebrek aan federale Ingesteldheid 
heeft voor gevolg gehad dat België prak
tisch geen aanvaardba.re timing kon in
stellen, die de zwarte leiders zou toelaten 

door *7fOt.Z>cC^MiHcA 
een leerschool te doorlopen en grote re
gionale gemeenschappen In vjiste banen te 
leiden en een inlands kader en instel
lingen te laten tot ontwikkeling komen, 
in aansluiting met plaatselijke aan
knopingspunten. 

Toen het duidelijk werd dat men de 
inlanders -een deel moest verlenen in het 

BINNEN OF BUITEN ? 

Na het Zangfeest hoorden we heel wat 
personen zeggen dat het thans lijd werd 
d« Zangfeesten opnieuw in open lucht t« 
houden op grote pleinen of markten Men 
vindt dat de Zangfeesten zullen stikken in 
d« besloten rnhnte en de ullstrlingskracht 
van de 25400 aanwezigen wordt In en» 
gesloten raliut« gehinderd. 

Het AJ«.Z. zou dit best eens «verwegen. 

VLAMINGEN EERST 

BUITENGETRAPT 

Kashamoera, marxist en leider van de 
Cerea in Kivoe tevens minister voor in
formatie heeft alle ambtenaren die kato-
liek of Vlaming zijn ontslagen In zijn de
partement. Tevens werden die Vlaamse 
uitzendingen van de Kongolese radio ver
boden. Zo zijn bet de Vlamingen weer 
eens die eerst buitengegooid worden, on
danks het feit dat zij het leenwenaandeel 
van het pioniers en beschavingswerk in 
Kongo hebben verricht, natuurlijk op de 
kleinste en moeilijkste postjes, altijd on
der de knoet van de Waalse en Franskil
jonse heersers, die dan de neger» nog te
gen hen hebben opgezet. 0<* de Vlaamse 
missionarissen krijgen het Md op de neus. 
Zij moesten eveneens het knechtenwerk 
verrichten in de Kolonie, zij dienden de 
nikkers In het Frans op te voeden. 

En met dat Frans zal het er ook vlug 
afgelopen zijn. 

ZAKEN DUIDELIJK STELLEN 

Leo Wouters antwoordt op de eerste 
bladzijde op het Guldensporenartikel In 
de Standaard van de hand van de Neder
lander Godfried Bomans. De vriendelijke 
Godfried wenste ons langere tijd aan de 
Franse l)oezem gekoesterd te zien om wat 
meer van de oppervlakkige Franse geest 
te hebben gekregen. Betreuren wij het 
dan voor Godfried dat de Dnitae bezet-
tüig In Nederland niet enkele tientallen 
Jaren geduurd heeft, «o ion hlJ misschien 
van de diepzinnige grote Duitse denkers 
Kaat en Schopenhauer een betere denk
stijl opgedaan hebben. 

Enkele tijd geleden kregen we vanwege een socialistische ziekenfonds In 
het Vlaamse land een formulier in handen. De socialistische mntualiteHi 
heet « Emile Mojson » en het formulier was in het Frans. 

Dokter Emiel Moyson zou zich stellig omgekeerd hebben in zijn graf, 
moest hij het formuUer gezien hebben. Deze in 1838 te Gent geboren en fa» 
1868 nabij Luik gestorven geneesheer was één der pioniers van het socia
lisme In Vlaanderen. Hij wa« daarnaast een overtuigd flamingant. Hij stond 
bekend als een vlmig journalist en een zeer aktlef miUtant der arbeiders-

Na zijn dood werden zijn sociale en flamingantische spot- en hekel* 
dichten gebundeld (in 1869) door F. De Cort. 

Het onderstaande gedicht weze hier afgedrukt als hulde aan deze (te 
veel vergeten) sociale en Vlaamse voorvechter. 

STROFEN 
«OP DE COLLONNE DU CONGRES» 

(Fragment) 

W J ; fiaan hier nu bij 't monument, 
dat vfij congrescolonn nommeeren, 

gebouwd ter eer van 't Parlement, 
dat U is tornen succedeeren. 

Wij staan hier nu, wij staan hier nu, 
wij zijn de Vlaamse deputatie... 
colonn bonjour, colonn salut, 
gij provoqueert onze admiratie. 

Gij zijl gemaalt van franschen steen, 
wat fransch is, is recommandabel; 
de inscripties zijn in 't fransch alleen 
wij vinden dat zeer convenabel. 

Bes Konings beeld komt van Parijs, 
het keert naar Vlaanderen den rugge : 
maar wat vermindert dat zijn prijs, 
of 't JcijJct naar Romen of naar Brugge. 

Adieu colonn, uw steen en brons 
zijn fransch tot in hun ornamenten, 
maar toch zit er iets in van ons.., 
ze zijn betaald met onze centen. 

Dupa duporum 
ti in saecula saeculorum. 

gezag ontdaan van de administratieve 
voogdij, had men regionale regeringen 
kutmen instellen die zonder voogdij in de 
2» ruim mogelijk toegewezen sfeer zou
den optreden. 

Een «mdere timing had geen kans meer. 
Het toppunt is wel dat sommige politieke 
verantwoordelijken thans dit gebrek aan 
visie bij hen zelf willen verdoezelen door 
de schuld te werpen op het bclglsch per-
.soneel in Afrika. 

Men had Kongo doelbewust op een ge
zonde federale baeis moeten inrichten, 
dan had men ook een overgangsiegime 
kunnen Instellen en een veel hechtere ba
sis schenken. 

Maar neen men zwoor bij het unitaris
me en toen de Kongolezen zelf om fede
ralisme vroegen heeft men dit willen weg
werken. 

Men scheen te vergeten da' het top
zware en ontwortelde etatisch £«)paraat 
niet bestuurbaar was voor de zwarte lei
ders en ook niet opgewassen tegen de zo 
verschillende plaatselijke situaties en ver-
zuchtmgen tenzij met een bijzondere toe
maat van dwang ter vervanging van de 
Belgische macht. 

I.Ien heeft dan wellicht blindelings ge-
•spekueerd op een vrijwillige innige sa
menwerking met België om die macht t« 
verzekeren doch de psychologische voor
bereiding hiertoe ontbrak. 

Het toppunt is wel dat men niet het 
mlitóte dispositief ter beveihging van de 
blanke bevolking had voorzien. 

En als de nood ten top steeg was Bel
gië het laatste van de betrokken partijen 
(na Engeland, V.S.A, Kongo) om op de 
Uno beroep te doen. 

Nu strijken de kommunlstische avontu
riers op Kongo af terwijl de Belgische be-
volkmg wordt ontruimd. 

Desniettemin blijven wij optimistisch 
omdat de Kongolese bevolkingen, op een 
woelige minderheid na, zeer goed weten 
dat het Belgisch bestuur In het geheel 
gezien zeer voorspoedig Is geweest op 
materieel gebied o.m. door de tofrastruk-
tuur die België er heeft achtergelaten. 

Indien de Belgische instanties in eigen 
iaad hadden bUjk gegeven van een fede
rale staatszin, zouden zij in Kongo beter 
opgewassen zijn geweest tegen de huidige 
omstandigjieden en een beter voorbeeld 
hebben gesteld. 

. . . . . . . • • M l " n M » M » M » » « M « » l » " » ' 

DE ZONDEBOK 

De ministers De Schrijver, Gansbof en 
Scheyven In het bizonder en de C.V.P.-
liberale regering In het algemeen hebben 
een zware verantwoordelijkheid voor het 
Kongo gebeuren. Zij hebben nogal wat 
licht omgesprongen met leven, eer en 
goed van onze mannelijke en vrouwelijke 
kolonialen. 

Theo Lefèvre probeert thans de a.-ïi-
dacht af te lelden naar generaal Janssens 
en hem alle schuld te geven. Triestig spek
takel. 

Een ambtenaar aanvallen, die zich pu
bliek niet mag verdedigen. 

De ministers stonden boven generaal 
Janssena, Zij dienden hem t« berden en 
M> fouten «p eigen hand t« b^enren, t« 
Tcrplaataen of af te zetten. ZIJ ziin ver
antwoordelijk voor zijn daden. Een amh-
tenasr doet toch niet — en dit twee Jmar 
lang! — wat hij wil tegen het ministe
rie In. 
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BKTOGING TE HASSELT 

Ds betofing' te Hasselt was een ethte 
woede-uitbarsting van de Limburgers die 
eendrachtig protesteerden tegen de schan
delijke achteruitstelling van hun gewest. 
Dat de (( Société » het heeft moeten be
kopen was reeds van te voren geweten (en 
het is normaal dat het Belang van Lim
burg deze bestorming afkeurt, wat bewijst 
dat het Belang niet aan de zijde van de 
betogers staat). Niet alleen de ruiten wer
den vernield maar h» de burelen lagen de 
kasseien een halve meter hoog. Wanneer 
cal Vlaanderen zijn volle ontvoogding vie
ren met vreugdevuren op de painen van de 
Société Générale ? Want zolang de minis
ters moeten knielen voor de zegen van de 
Société Générale op elk van hun regerings
daden, zolang nog zal Vlaanderen een on-
Trij volk blijven en steeds de knechtenrol 
vervullen. 

Een getuige op de Havennarkt. 

Red. — Alle « ernstige » kranten heb
ben natuurlijk de incidenten te Hasselt 
diep betreurd. In beginsel is het niet goed 
te keuren dat men zich vergi-ijpt aan an
dermans goed. Maar de « ernstige » kran
ten draaien de rollen toch wel een beetje 
om : België en de Société vergrijpen zich 
reeds zolang aan Vlaamse eigendom, dat 
ilj thans lastig als de benadeelden kunnen 
beschouwd worden. De Limburgse betogers 
te Hasselt hebben gehandeld uit noodweer. 
Hun manier van optreden is de enige die 
rezultaat kan boeken. Het zijn zeker niet 
de Walen die zulks zullen ontkennen ! 

ERNSTIGE VKAAG 

Is er geen tegenspraak tussen de bewe
ringen van uw blad dat enerzijds Vlaan
deren 5 miljard minder volksinkomen 
heeft en anderzijds toch meer spaart dan 
WaUonië ? 

N.N. - .Antwerpen, 

Red. — Naamloze brieven, waarde N.N., 
gaan gewocmlijk de scheurmand in. 

We maken op de vaste regel voor een
maal een uitzondering omdat uw schrij
ven zich praktisch bepei-kt tot de vraag 
hierboven en omdat we geen verstoppertje 
willen spelen terzake. 

Er is, beste N.N., geen tegenqiraak. Dat-
het Vlaamse volksinkomen 5 miljard klei
ner is dan het Waalse en dat de spaarzin 
In Vlaanderen veel groter is dan in Wallo
nië zijn trouwens geen beweringen van 
ons blad, maar cijfers die men kan lezen 
uit de officiële statistieken. Ons blad lieeft 
terzake maar één enkele verdienste : dat 
het deze en andeie cijfers en feiten, die 
door iedereen kontroleerbaar zijn, voort
durend onder de aandacht van de Vlaamse 
lezer brengt. 

De vaststelling van het mindere inkomen 
heeft hoofdzakelijk betrekking op de so-
ciaal-ekonomische positie van de Vlamin
gen in België; de vaststelling van de gro
tere spaarzin zegt ons vowal iets over 
de geaardheid van de Vlaming. De ver
schillende geaardlieid van Vlamingen en 
Walen weerspiegelt zich soms op zeer 
eigenaardige manier in de statistieken; we 
herinneren ons zo o.m. dat, het, aantal po
litieke en miUtaire kollaborateurs in 
Vlaanderen veel en veel hoger was dan 
in Wallonië — het aantal verklikkingen 
echt«r was er veel en veel kleiner. 

SUBLIEM ! 
Het gebeurde in een der bedreig

de Vlaamse randgemeenten van 
Brussel, een paar dagen voor 
11 juli. 

Een onzer Vlaams-nationalisti
sche kameraden plantte in zijn 
tuin een mast, om er op onze hoog
dag Vlaanderens ssrmbool aan te 
hijsen. 

Hoge bomen, die het zicht op de 
vlag enigszins konden belemme
ren, moesten geknot worden. Ter
wijl de zeventienjarige zoon dit 
werkje opknapte, verloor hij het 
evenwicht en smakte van zeven 
meter hoog op de grond, waar hij 
bewusteloos Ug'gen bleef. 

Zeer zwaar gewond werd hij 
in allerijl naar een kliniek gevoerd. 
In de door de straten razende en 
toeterende ambulantiewagen kwam 
hij tot het bewustzijn terug, en zijn 
eerste bezorgdheid was : « Vader, 
wie zal nu de bomen verder knot
ten ? » 

Nadat de eerste zorgen gegeven 
waren en verbanden gelegd, liet 
Vader horen, dat er In die droe
vige omstandigheden thuis niet zou 
gevlagd worden. 

Maar de sublieme jonge kerel, 
spijt zijn toestand, sprak dapper : 
c Vader hijs toch de leeuwenvlag » 

Wie durft te beweren, dat onze 
Vlaams-natlonale Jeugd geen Ideaal 
meer heeft ? 

Wij wensen onze trouwe, Vlaams-
nationalistische jonge vriend een 
«poedlg en volledig herstel toe. 

C.O.V.-PBAKTIJKEN 

Het Christen Onderwijzersverbond ia 
een vereniging, waarbij 72 % der leer
krachten uH het lager- en bewaarschool-
onderwijs tijn aangedoten, leggc 32.009 
leden. Op zichzelf een prestatie! 

Maar wat is het C.O.V. in feite? Hoe 
werden deze 32.000 leden aangeworven? 
Wat doet het voor zijn leden ? Volgende 
vaststellingen zullen hierop antwoorden : 

1) In bet Bisschoppelijk Schoolregle-
ment voor de lagere scholen wordt het lid
maatschap dringend aangeraden. Bij de 
benoeming van een leerkracht in het vrij 
onderwijs MOET aan dit artikel herin
nerd worden. 

In de praktijk betekent dit niets min
der dan dat de leerkrachten uit het vrij 
onderwijs moreel gedwongen worden tot 
het C.O.V. toe te treden. 

2) Er ziju gevallen bekend waarin het 
schoolhoofd voor elk personeelslid 200 F. 
gireerde als lidgeld voor 1 jaar, en nader
hand aan zijn onwetende onderwijzers de 
rekening kwam presenteren. 

3) Voor het C.O.V. bestaat er natuurlijk 
maar één politieke partij; onnodig, onze 
pen over deze naam te doen struikelen. 

Welnu, sedert 1 september 1958 genie-
t*n de onderwijzers van een verbeterde 
weddeschaal. Pas sedert 1 Juni 1960, das 
bijna na twee jaar, wordt deze wedde uit
betaald. Van de achterstellen wordt niet 
verwacht dat ze in 1960 zullen uitiikeerd 
worden. We vragen ons af waar het ver
zet bleef van het C.O.V. dat in de school
strijd niet aarzelde door betoging na be
toging de gemoederen op te hitsen. 

En bij de uitbetaling van deze nieuwe 
weddeschalen kraaide het C.O.V. victorie 
alsof het hier een grote overwinning gold! 

4) Wij citeren « Christene School », or
gaan van het C.O.V., \an 6 mei 1960 : 
•( Mechelen — Het onderhoud met het 
plaatselijk schepencollege bracht als voor
naamste punt : de kandidaten die in Me
chelen willen benoemd worden voor de 
betrekkingen aan katholieken voorbehou
den, volgens de bestuursovereenkomst, zul
len moeten lid zijn van C.O.V. ». 

Met andere woorden : een katholieke 
leerkracht, die echter geen lid is van 
C.O.V., komt niet in aanmerking voor een 
betrekking. En dan te bedenken dat het 
C.O.V. in de tijd van minister Collard zo 
hevig protesteerde tegen de <c broodroof » 
va.n de katholieke onderwijzers. 

5) (I Christene school » van 6 februari 
1960 : de eerste zes bladzijden worden ge
heel gewijd aan het nieuwe bondsgebouw 
(een drie verdieplngs-patriciërswoning te 
Brunei). Op de laatste bladzijde werd dan 
gauw één kolom vrijgemaakt voor een ar
tikel met als hoofding : .( meer dan 1.500 
leerkrachten in dienst sedert 1 september 
1959 werden tot heden niet bezoldigd » I 

Dit is de mentaliteit \an het C.O.V. Zo 
worden de belangen van de katholieke 
onderwijzers verdedigd. 

Besluit : een onafhankelijke Vlaamse 
leerkrachtenorganisatle zou na een paar 
jaar verschiUende duizenden leden opvan
gen, zonder dat hun lidgeld wordt ver
spild aan « christelijke » partijpolitiek. 

Doceo, 

Red. — Het verpolitiekt sindilcalisme is 
één der grootste kwalen van deze tijd, niet 
het minst in het onderwijs. Maar juist in 
het onderwijs is de kans wellicht het 
grootst om dit kleursindikaiisme een hak 
te zetten door het opi-ichten van een or-
ganlstktle zoals door U voorgesteld, Doceo. 

AAN DE VLAAMS-NATIONALISTEN 

Ik ben VL Nat, sinds mijn kinderjaren 
— thans tussen 30 en 40 — maakte alles 
mee wat betekenis had in die strijd, en 
was dan ook een van de vele incivieken. 

Met velen hebben wij enze strijd ge

streden, leder met >'n epvatilnx^. Ik wet 
de mijne, fouten zijn er geweest, doch 
dat is voorbij. 

Nu het er op aankomt het VI. Nat. te 
doen herleven. Is het loglseh dat ik in de 
Volksunie sta, ssuuen met lovele kame
raden van vroeger naast de jongeren van 
nu. 

Maar het <s toch daar dat de ouderen 
mij ontgoochelen, «Ij die niet meer bij 
(ms saan, oude VI. Nat., waar ik en ande
ren als kind naar «pkeken, hen volgden 
In de strijd met de gevolgen vandien. Het 
te moeilijk te begrijpen dat zovelen nu 
aan de kant van de weg staan. 

Het is niet mijn doel verwijten te stu
ren aan de ouderen. Ik tracht slechts hen 
te herinneren aan het schone in de strijd, 
en hen aan te zetten ons niet te ontgoo
chelen. 

Laatst stelde iemand, die vroeger een 
belangrijke funktie veirvnlde, mij de vraag 
« hoeveel ziet gij er nog vaa vroeger » 
en tot mijn spijt moest ik antwoorden 
(( heel wemig «. 

Hebben de onderen er al aan gedacht, 
dat het zich terugtrekken er in feite op 
neerkomt, in deze omstandigheden ten
minste, dat zij het VI. Nationalisme af
keuren. 

En dat, oude kameraden, dat kan ik 
niet geloveii. Zo hebt gij het ons niet 
geleerd. Er was bij ons toch dat ene dat 
«Is cement het ganse aan elkaar hield : 
TROCW ! 

(c In Honwe Trouwe ». 

Red. — De afzijdigheid van vele oude
ren is inderdaad zeer spijtig te noemen. 
Vergeet echter niet, Houwe Trouwe, dat 
velen onder hen getroffen werden door 
de repressie op een leeftijd dat men de 
veerkracht der Jei;gd niet meer heeft, dat 
Rij daarenboven vaak een zware gezins-
last hadden en In een nieuw beroep van 
onderaan moesten beginnen. Weest ge
rust, Houwe Ti-ouwe. zsj komen wel terug. 
Laat ons, jongeren <en gij zijt dat nog !), 
er voor zorgen dat het Vlaams-nationa-
lisme terug zijn oude werfkracht krijgt; 
de ouderen zullen <}an giet langer afzij
dig staan. 

Erger is dat sommige ouderen, met een 
verleden van nationalistisch voorman, 
met vliegend vaandel en slaande trom 
overliepen naar de andere kant. 

1 
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Wie in LEUVEN de BIER-J 
:ht, was ii 

: LEUVEN niet (Oude Markt, 22) 
\ Oude Markt 22 is ONZE bier- \. 
• kelder. l 

(KELDER niet bezocht, was in J 
• LEUVEN niet <Oni1» Markf 22V • 

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

i HET WITTE PAARD | 
j Wandelingenstraat, 14, te Leu- | 
: ven. I 
S Passend aangenaam lokaal voor • 
; vergaderingen en klubs. E 
I Beste dranken tegen matige E 
• prijzen. ; 
• • 

Westvlaamse Kunstenaars 
te gast in 

Frans - Vlaanderen 
Onder de ausiiiciëii van liet Con

sulaat-Generaal fan België en de 
Handelslanier ran Rijsel, met de 
medeicerhing van liet tijdschrift 
€ Europa » en zijn dynamische lei
der de Icfterkiindige Medard Ver-
leyen, werd te Rijsel in het « Cloitre 
de la VieiUe Bourse » een Groot 
Vlaams Hedendaags Kunstsalon in
gericht. De vernissage ging door op 
11 juni in aanwezigheid r a n de Con
sul-Generaal van België met een in
leiding door de Heer F. de Medicis. 
De exposanten Gaston Theunynci, 
Adh. Vandroemnie, Cyr. Frimout 
en Godfried Vervisch hehhen aldaar 
een merkwaardige verzameling schil
derijen samengebracht. Deze ambas
sadeurs van het Vlaamse hunsllercn 
verdienen ruimschoots de hulde hen 
gebracht te Rijsel, en door dr Fnni-
se Televisie uitgezonden. 

Godfried Veriiscli ren jonge kun
stenaar uit leper tcclle in het voor
bije seizoen suksesvoUe tentoonstel
lingen hield te Antwerpen en H<\-
selt, toont ons hier irerlen uelke ran 
een evolutie in de goede richting ge
tuigen ten opzichte van bovenge
noemde periode. De Meur heeft hem 
aangegrepen, hij schept hevige Jcleu-
renharmoriieën, waarin het smeiige 
van de verfnuiterie de intensiteit van 
de kleurwcrl-ing verhoogt; op dat 
stuk geloven wij wel de raadgevin
gen van zijn vriend Theunynch te

en het homogeen geheel daardoor-
wordt geschaad. 

Het leeuwenaandeel van deze fen-
toonstelling gaat naar Gaston Tlieu-
nynck de landbouwer-kunstenaar uit 
E sen die hier met een zeventigtal 
doeken vertegenwoordigd is. Na suk-
scs volle tentoonstellingen in eigen 
land, waarbij aankopen door de 
Staat, werd hij in december '69 te 
Parijs in het « Salon de l'Art Li
bre » onder deelnavie van veertien 
verschiUende nationaliteiten mei 
een zilveren medaille bekroond. De 
Vlaming Gaston Theunynck, onder 
de jongste oorlog dienstdoende bur
gemeester zijner gemeente, is een 
late roeping op kunstgebied. Hij 
begon pas op gevorderde leeftijd on-
der het impuls van een shiimercnde 
drong te schildrr/'i:. 

Zijn werk wa<.,in een sterke reli» 
gieuze inslag te bespeuren valt, ge
bonden aan volk en bodem, nam dra 
een zulkdanige wending dat het suk-
ses niet uitbleef. De werken, te Rij
sel aan de wanden van de Oude 

rug te vinden. Zijn verbeelding is Beurs opgehangen, zijn de getuige
nis van een snelle ontplooiing, ge
schraagd door een rijpe evolutie 
welke Theunynck, als visionair, in
wendig ondergaat. Van een uitge» 
sproken naturalistische weergave iri 
zijn beginperiode, staat hij nu aan 
de grens van het abstrakte. Hij zelf 
getuigt dat het abstrakte voor hem 
de mogelijkheden biedt betere uiting 
te geven aan zijn zielsemoties. Het 
aanvoelen van de aard der diepzin
nige symbolen, waarin het leven vari 
de schepping geschreven staat, is het 
bauselement in de kunst van Gaston 
Theunynck. Hij voelt zich nauw be
trokken bij alles wat zijn tijd aan
gaat; dat is juist liet verrassende in 
de kunst van de landbouwer-kunste
naar. Hij doorgrondt alles. Hoe kan 
het atiders, hij een mens wiens 
openheid voor alles om hem leen 
juist inspiratiebron is voor zijn kun
nen. Uit al zijn werken en vooral uit 
de selectie te Rijsel spreekt een al-

ccn eigen karakter, een eigen toets, ^ gemeen tJiema : De Schepping, de 
een eigen kleur die alleen van hem gang en de sfeer der seizoenen, het 
Is. In sommige werken wordt de sterven en herboren worden van het 
schoonheid euld^ gcdragett-doo*, 4ö.... licht, liet ontstaan en vergaaa...der 
eenvoud van faktuur. Over het alge- dingen. Zijn kunst is pretentieloos ; 
meen beschouwd echter voelt het -^ presenteert niet zichzelf. Ze geeft 
werk iets minder sterk aan dan dit onbaatzuchtig ruimte aan de schep-
van zijn medeexposanten. In een ping. Dat kan, omdat hier de schep-
collectieve loopt men wel het risiio ping waargenomen wordt door ie-
dat een bepaald oeuvre het niet haalt mand die in staat is haar werkelijke 
ten overstaan ran dit der anderen gestalte te zien. Op zijn eigen wijze 

getuigt Theunynck. van zijn kunste-
naarsscJuip. Zijn werk, de vrucht 
van een gigantische strijd, is ge
tuige van zijn kracht, waarin voor 
de toekomst nog veel verrassingen 
"huil gaan. 

Vaast. 

nog wat begrensd, zijn doeken zijn 
irat hard van faktuur en missen een 
ckere soberheid en speelsheid van 

romposilic. Deze kunstenaar ont-
lircekt het echter niet aan talent, hij 
is nog jong, eti als hij zo gedegen 
doorwerkt zal hij ras onder de klas-
scschildcrs mogen worden gerekend. 

Sterk rcrsrhillcnd met voornoem
de is het werk van Frimout. Groot
ser van opzet met een rijk koloriet 
(n precieus van afwerking. Men kan 
:ijn werk moeilijk plaatsen in een 
schoolse schemaiick, liet is zijn ei
gen werk, uitgedrukt met eigen mid
delen. Deze schilder, hoewel winder 
bekend in het Vlaamse land, ver
dient hier niet onopgemerkt rnnrbij-
gclopen te worden. 

Vandroemme is de srhdder vai' 
het suggestieve niet een toulcns naar 
het mysticisme. Zijn talent heeft 

pje^e 
Polilieke AkHe 

nieuwe kieswet, een stemmenaantal van woordiging van 4 of 5 zetels kunnen re-
meer dan 100.000 onvoldoende zal zijn om kenen. Kunnen wij hen, al was het maar 
één vertegenwoordiger in het parlement 60 a 60.000 voc«-keursiemmen op onze 
te krijgen, dit dank zij een grendelwet mensen, die OQ hun hjsten zouden gein-

Onder deze titel verscheen in « Social Verweer » orgaan van een zelfstandige mid- waarover de grote partijen wel zullen wa- korporeerd staan, bezorgen, dan souden 
denstandsvcreniging (nummer van 1 juli) volgende higezonden brief : ken dat ze skrupuleus, in tegenstelling deze waarschijnlijk door de pffovlnciale 

. , , ^^ , ^ met andere grendelwetten die ons wel- apparentering minstens 1 of welücht 2 
de grote partijen naets te verwachten heb- bg^end zijn nageleefd wwdt. zetels meer betekenen, die wij dan ook 
ben. volgens mij is de enige mogelijkheid Honderd duizend stemmen zouden ech- voor onze mensen konden vorderen en 
om. een politiek sukses te bereiken samen fgj. ^(^j. ^^^ jgg ĵs ggn onverho<H>t> zij het die ons waarschijnlijk niet geweigerd zou
te gaan op een ge2»nde basis met een ^^ ^̂ ^̂  steriel sukses zijn. Het vrucht- den worden. Op die manlOT kan eindelijk 
kleme partij. Welke partij dit zou zijn is ^^^^ maken van deze werljeUJke macht em verzuchting bewaarheid worden die 
op het eerste zicht niet zo goed te zeggen, ĵjg ^ ^^^ handen ligt kan dan alleen wij reeds meer dan een halve eeuy? koes-
Er zijn niet zovele kleine partijen welke gebeuren door een bondgenootschap met teren en die ons, z<Mider deze oplossing, 
vertegenwoordigd jdjn In de Kamer. ^^^ pg^ij die reeds voor «igeveer 75 tJi. waarschijnlijk nt« vele v«-klezingen zou 

De keuze is VOCH- mij persoonlijk niet zijn klezö^ tussen de midd«istand rekru- onthouden blijven, 
moeilijk, doch wanneer men een strijd te teert en van welke we welhaast a^er kun-
voeren heeft zoals wij heeft het geen be- nen zijn dat zij hun pju^ij niet zullen Kommentaar van < Sociaal Verweer » : 
lang welke onve^uiging onze bondgeno- verlaten terwUle van een zeer dubieus po
ten huldigen, doöi is bet van belang l i t i * avontuur dat reeds zoveel maal op ' o t daar het standpunt van onze lezer, 
bondgenoten te vinden om een aekere een fiasko uitliep, moeten wij het noemen, Veor het Vlaamse land zou dat misschien 
mate van sukaes te bereiken en de macht een zelfstandige middenstandersUJst. kunnen gelden, raaar wat met Wallonië ? 
der grote partijen min ot meer te beknot- Anderzijds zijn de ontevredenheden !n " 
'•^^- al de lagen der maatscha^jplj; boeren, j j^ t , ^ ^ g^ redaktle : 

Als kristelijk mens en handelaar gerf vrije beroepen, middenstanders, grote ge-
ik persoonlijk de yootkeui aan de Volks- zinnen zo groot dat de Voiks«mideiding Een middenstander die de toestand vrij 
unie. Daar het slechts de cijfers zijn die de toekomst In «en rozig daglicht meent goed inziet. I>aarblj menen we dat zo de 
In een vwklezlng beshsseod zijn, lijkt bet te kimnen zien. Vlaamse middenstanders voor zichzelf 
mij nodig deze lo objektiet mogelijk t« Ik weet uit zeer goed ingelichte bron kunnen zorgen, dat de Waalse dit ook 
beschouwen. Zo blijkt het, dat met d« dat zij met vertrouwen op een vertegen- moeten kunnen. 

De h. B. uit Antwerpen is het volgende 
van oordeel : 

Enkele tijd geleden werden er In ons 
Wad meerdere standpimten over deze 
kwestie kenbaar gemaakt. Ik heb steeds 
met veel interesse deze uiteenzettingen ge
lezen. Door tijdsgebrek was het mij voor
lopig onmogelijk mijn persoonlijke ge-
dachtei ov« dit probleem kenbaar te ma
ken. Dit probleem is zeker niet eenvoudig, 
«3 toch moet dit op te lossen zijn. 

Als wij geen politieke aktie voeren, zul
len wij nooit onze rechten voldoende kun
nen vadedigen. Daarentegenover staat dat 
indien wijzelf recht-streeks als pcditieke 
partij aan de verkiezingen deelnemen wij 
waarschijnlijk niet voldoende stemmen 
kiainen behalen om een volksvertegen
woordiger gepte&tst te krijgei en bijge
volg zouden onze stemmen evengoed als 
stemden wij blanco verloren zijn en ver
sterken wij aldus weder d« grote partljai. 

Bij ondervinding weten wij, dat wij van 
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DENDERLEEUW 
In het verslag van de laatóte zitting 

Tan de gemeenteraad d ichten we Iets te 
vernemen over de verkiezing van de bi-
bllothekaris. Maar aai\;ezien dit punt in 
geheime zitting behar.deld werd, Weef de 
uitslag ook geheim. 

De soctallstlscl-* kjndidaai Van d&r 
Speeten kon normaal niet verliezen. Toch 
werd hl] geke' V-rd met (5 tegen 4 I Zijn 
eigen partljgenowm gaven gehoor aan de 
Oompiwnis-Uberaal en stemden vovr de 
O.V.P.-kandldaat. Of het er nadien ge-
Stoven heeft, ia weer een geiieim. 

Wat we wel In het socialistische week
blad lazen en over een ganse kolom dan 
nog was de inhuldiging op het gemeente
huis van twee kaartkamploenen van het 
oaXé Jan De Brusselaar en veel vijven en 
eessen over de dank van de club V'ior de 
geraeentelijke toelage van 600 P. 

We veronderstellen dat ledere kaarters-
club, vogelpikmaatschappij. bakschieters-
en caféploegcn evenveel gaan ontvangen. 

Hiermede weet iedereen nu waarom de 
opcentlmes verhoogd werden. Daar gaat 
het geld van de belastingbetaler dus naar
toe ! 

DEURNE 
Op 20 Juni was het de maandoliik.se leden

vergadering van de afdeling. De opkomst 
was m e e r - d a n bevredigend en er vielen 
heel wat nieuwe gezichten le 'noleifn. ' Ih 
zijn openingswoord belichtte voorzitter O 
Storme, de werking van de afdeling « in 
de diepte en in de breedte » en deed een 
warme oproep tot de nieuwen om zich ak-
tlef In te zetten. Hierna schetste onze ar-
rond. voorzitter, Mattheyssens, de poli
tieke toestand. 

Op een klare wijze, schetste hij de 
Vlaamse achterstand in de Belgische ad
ministratie, m de industriële en anderi? 
sektoren van het openbaar leven Spre
kende over de talentelling kloeg hij de 
kwade trouw aan van da C.V.P. mandata
rissen, die, na de mterpellatie Verroken, 
dreigden de regering te interpelleren, wan
neer zij voorbereldselen zou nemen tot de 
talenteUlng, maar die nu, wanneer de for
mulieren gedrukt zijn niet verroeren. 

Na deze leerrijke uiteenzetting, die warm 
werd toegejuicht, was er nog gelegenheid 
om vragen te stellen, waarvan door ver
schillende aanwezigen ruimschoots gebruik 
werd gemaakt. 

Maandag 18 Juli, kemvergadermg in het
zelfde lokaal. 

GENT 

o p Qc laatste propagandistenvergade
ring to Hasselt hebben we met genoegen 
enkelo nieuwe propagandisten mogen be
groeten. Dr. Wim Jorissen sprak over de 
politieke toestand en Ir. Cleni Colemont 
handelde over d" ultlsouw vsn de kan
tonale bostiu'en 

KANTON MOLENBEEK 
De steunzegelaktie werpt steeds meer en 

meer vruchten af. Weei' werd een mooie 
som rondgehaald. 
WIE GAAT ER MEE ? 

Op 31 Juli rondreis per autokar. 
Wegwijzer ; Brussel - Abbeville - Bou

logne - Kales - Duinkerken - Roeselare • 
Wakken (bezoek aan huis van Cyriel Ver-
»;l-.aeve). 

De prijs bedraagt l!« F. drinkgeld voor 
«r.H.karbestuurder, en bijdi-age voor krans 
op het graf van Joris van Severen Inbe
grepen. 

Schrijf tijdig in bij kameraad De Ber-
langei-. rO-52, Courtoisstraat, Molenbeek. 

KANTON BRUSSEL 
Het door en door Vlaamse Haren, se

dert 1921 overgeleverd aan de Bru.sselse 
verfransingsmachine, werd van huis tot 
huls bediend met een proefnummer van 
ons blad, terwijl Neder-over-Heembeek, 
een ander Vlaams slachtoffer van een 
verkeerd opgevatte centralisatie ten na
dele van Vilvoorde, eveneens regelmatig 
met proefnummers bewerkt wordt 

KANTON VILVOORDE 
De geldelijke steun, in«ezameld In dit 

kanton heeft het mogelijk gemaakt uan 
allJ inwoners uit Muizen, Hofstade, Ele-
wijt, Perk, Zcmst en Meisbroek ons blad 
langs de post te laten bestellen. 

Dit kanton dat met de stad Vilvoorde 
op kop, dank zij het vooroorlogse Vlaams-
nationale bewegingsleven, voor de Vlaam
se zaak gered bleef, heeft ook thans nog 
een zeer t>elangrljke rol te spelen als bol
werk van Vlaams kultureel en politiek le
ven. 

KANTON SCHAARBEEK 
De eerste abonnementwervingsronde is 

achter de rug en bezorgde één onzer pro
pagandisten de 6de prijs met 54 nieuwe 
abonnementen. 

Nu vooruit met de tweede ronde, waar
aan iedereen met sukses kan meewerken, 
daar onze mensen steeds talrijker Inzien 
van welk uitzonderlijk belang een sterke 
Vlaams-nationale partij Is. 

HUWELIJKEN 
Vriend Patrik FA VEERE en Ma

rie-Jeanne DERWEDUWEN traden 
In de echt op 25 juni J.l. in de St. 
Martlnuskerk te GANSHOREN bl] 
Brussel. De leeuwen hebben ge
danst tot zelfs op het orgel. 

Burg. Ir. Guido DEROO, uit 
Brugge, en deklamatrlce Kris 
YSERBIJT, uit RoUegem, verbin
den heden, lö juli, hun levenslot. 

Treden in de echt op 19 JuU Jan 
DE MOOR, van Merelbeke, en Lie
ve MARIMAN, van Hamme. 

Aan brulden en bruidegoms en 
hun ouders onze hartelijkste geluk
wensen. 

MECHELEN 

Alle V.U.-leden en sympatlsanten ont
moeten elkaar dagelijks in het Café 
BEPFERHOF. 

KRISTELIJK VLAANDEREN 

Op 11 Juli zochten wij tevergeefs naar 
de vlag met het symbool van Vlaanderen 
aan het Aartsbisschoppelijk paleis. Bij na
vraag werd aldaar toegegeven dat dit wel
licht een jammerlijke vergissing was. 

Natuuiiijk do 7oveo'.ste. 

LEEUWENVLAGGEN 
Autowitnpels en Fietswimpels 

ZIJN VERKRIJGBAAR 
OP HET HOOFDSEKRETARIAAT 

Maur. Lemonnierlaan, 82, BRUSSEL 
Prijslijst wordt op aanvraag toe

gezonden (telefoon 11.82.16). 
Wacht niet tot een week voor de 

IJZERBEDEVAART om uw vlag te 
bestellen. 

TP MECHELEN overleed de heer Van de 
Werf, vader van ome flinke medewerker 
Fon». Wij bieden de achtbare familie hier
bij onie innipe deelneniins aan 

Te LEDE overleed de heer Oskar De 
.longe, waar ian het leven rijk gevuld was 
met daden in dienst van liJn Vlaams na
tionaal ideaal. Aan de achtbare familie ons 
Innig medeleven. 

KANTON SINT-JOOST 
V.M.O. 

Af en toe vragen we ons af, hoe of wat 
moeten we schrijven betreffende de be-
wegingsaktie. Steeds is de te behandelen 
stof dezelfde (kolpoteren, uitdelen, 
enz ..V Alleen de namen der gemeenten 
veranderen. Het nieuws is er echter af 
want ovei-al kennen en herkennen ze de 
macht van de Volksuniepropaganda. We 
ondervinden ook dat bepaalde gemeente
lijke partijbonsjes uit schi-ik of op bevel 
van de grotere profiteurs, trachten onze 
aktiviteit te beperken. Zo ondervonden we 
het In WAASMUNSTER alwaar ze wel
licht uit besparingsoverweging geen ant
woord gaven op onze aanvraag en bij het 
teiplaatse verschijnen, geen toelating kon
den geven om aMaar met de mikrowagen 
rond te rijden. In ZOMEHGEM was zulks 
insgelijks het geval, daar had het schepen-
kollege nog haarpijn van de voorbije ker
mis Nog een geluk echter voor ons dat 
er ook zondagnamiddagen bestaan met wei-
gekomen gelegenheden zoals een geweste
lijk zangfeest in WAASMUNSTER en een 
openluchttoneel zoals in St. MARTENS-
LATEM, waar we al kolporterend ons mi-
li tantenhart konden ophalen. 

De zaterdagen werden opnieuw besteed 
aan het huis aan huis bedelen van ons 
blad. Deze maal kwam Oostakker aan de 
beurt. Voor zover dus da aklie der laatste 
14 dagen aangevuld met enkele gemeen
ten alwaar stroolbriefjes gebust werden. 

Verder de onafgebroken reeks huisbe
zoeken en het abonnementenwerving. We 
doen ons best en het gaat vooruit. 

Houzee - Die van Gent. 

HASSELT 
De kern Hasselt heeft weerom zijn plaat

selijke vergadering gehouden. Ondertussen 
Is de organisatie reeds goed opgeschoten. 

Meteen neemt de propaganda ook op
vallend toe. We verwachten nog nieuwe le
den voor de werking. 

Een prachtig voorbeeld van Vlaamse 
concentratie werd In dit bedreigde gebied 
gegeven. Zo lang onze Vlaamse verenigin
gen verstrengeld blijven in unitair ver
band blijven ze machteloos, omdat de tra
ditionele toegevendheid van de Vlamingen 
alle macht in handen houdt van onwil
lige eentalige franskiljons. Het voorbeeld 
gegeven door de Vlaamse verenigingen 
van Etterbeek en Wolu we zou over gans 
het Bnisselse moeten nagevolgd worden, 
ledere oprechte Vlaming moet het doden
de individualisme en partikularisme op-
ziizetten om, boven politieke of leerstellige 
tegenstellingen heen, de Vlaamse vereni
gingen te bundelen. 

In het Brusselse mogen geen krachten 
I verspild worden. 

LIEDEKERKE 

Welke student of gepensionneer-
de is bereid me gedurende 8 & 14 
dagen te vervangen aan tanksta
tion omgeving Antwerpen ? Schrij
ven : W.A. -kantoor blad. 

Gevraagd jonge gast voor heren-
haarkapper, op de hoogte van mo
derne snit. 

J. Jacquetstraat 68 KOEKEL-
BERG (Brus-sel). Tel. 26.24.92. 

KAMER MET PENSIOEN 
TE HUUR 
Brussel 8 

Schrijven : Kantoor blad S.J.J. 

De talrijke vrienden die de reus naar 
Antwerpen meemaakten, waren vol lof 
over deze zo prachtige dag. 

Een gloedvolle meeting, een stijlvol 
zangfeest en een aangename avond In 
Scaldiana te Rupelmonde maakten van 
deze dag Iets onvergetelijks. Aan diege
nen die te laat inschreven en dus niet 
meekonden zeggen we nu reeds : toeko
mende Jaar rijden we met twee bussen, 
en bespreek tijdig Uw plaatsen voor de 
aanstaande IJzerbedevaart. Meer nieuws 
hierover in ons volgende nummer. 

Op 21 jtmi. had te Denderleeuw een ver
gadering plaats in het lokaal de Vlaam
se Leeuw. 

Op diezelfde vergadering had de afde
ling Liedekerke er voor gezorgd ook aan
wezig te zijn wat door de mannen van 
Denderleeuw zeer op prijs gesteld werd. 

De ooievaar bracht bij een onzer beste 
medewerkers een flinke dochter, die Ma
ria gekerstend werd, Aan belde oudeirs 
onze beste gelukwensen met hun kerlln-
netje. 

DRINGEND GEVRAAGD te Brus
sel 2 tweetalige Vl. Nat. juffrouw 
voor bureelwerk (faktures) in 
gloeilampenfirma, Schrijven bu
reel blad ORM of telefoneren 
11.82.16. 

Gediplomeerde Al Hogere sierkunst en 
publiciteit en B l blnnetóiuis archltektuur 
zoekt passende betrekking. Schrijven kan
toor blad. 
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VOLKSUNIE-
NOORDERKEMPEN 
SCHOTEN 

Bestuursverjraderins. — I n aanwezig
heid van een tiental bestutU'Sleden ging de 
maandelijkse vergadering door op 13-6-60. 
Uiterst belangrijke beslissingen werden 
getroffen. 

Abonnementen. — Onze IJverige propa
gandisten gaan stelselmatig verder, s traat 
na s t raat te bewerken en wekelijks ko
men nieuwe toetredingen. Over de ganse 
gemeente Ugt thans een net van abon
nees gespannen, da t steeds nauwer toege
haald wordt I n absolute cijfers streeft 
Schoten mee naar de top. Nog een stootje, 
Jongens, en In versneld tempo voor
waarts I 

Kirfportage. — Daar deze op Pinkster
dag gehouden werd, was «IJ eerder beperkt. 
Er werden enkele losse nummers aan d» 
man gebracht, abonnementen gemaakt en 
steun ingezameld voor het wagenfonds. 

11 juliviering. — Ingericht door de 

Vlaamse Kring « Were Dl » ging deze 
viering door op 10-7-60. 

Ziekenkas. — De Vlaamse Ziekenkas 
« Opstanding » is thans te Schoten defi
nitief ingebui-gerd. Voor inlichtingen, aan
sluiting en overgang; Kmd. Theo Le Jeu
ne, Rubenssti-aat, U. 

Vlaggenaktie. — De « zwarte blomme 
m 't geluwe veld » wapperde verleden jaar 
aan de masten bij tientallen kameraden. 

Ook op 16de juni hingen verscheidene 
vlaggen uit. (Velen .schijnen niet te we
ten dat Sint>Lutgard, 16de Juni, patro
nes van Vlaanderen is . ) 

MERKSEM 
Hier was « Jan Borluut » in aktie. Een 

heel nieuwe wijk werd thans bewerkt en 
een honderdtal nummers aan de man ge
bracht, wat bewijst dat alles samen, bui
ten de vaste abonnementen, honderden en 
honderden mensen interesse en sympathie 
hebben voor onze Jonge partij ! 

Wij wen.sen dan ook het beste aan onze 
medestrijders dezer schone gemeente, voor 
een vruchtbare werking op dit dankbaar 
terrein. 

BRASSCHAAT 
Kolportage. — De jaarlijkse processie 

kon « Jan Borluut » niet weerhouden alle 
voorgaande rekords te verpulveren. Onze 
vriend Leo alleen, plaatste 40 nummers 
van ons blad ! 

Abonnementen. — Het aantal abonnees 
groeit gestadig en plaatst de gemeente in 
eerste stelling in de Noorderkempen, vlak 
achter Schoten. Aktieve krachten schie
ten de handen uit de mouwen en zette.l 
de werking van onze propagandisten stel-
.selmatig verder. Verdere kontakten wor
den gelegd voor de stichting van "en 
bloeiende afdeling. 

WIJNEGEM-SCHILDE 
Zet Ijverig de infiltratie-taktiek verder! 
Op zondag. 26-6-60 kwam « Jan Bor

luut » weerom aan de start. 
Bij elke werftocht groeit het sukses ! 
Jongens van Wijnegem en Schilde, vol

houden ! 
SINT-KWINTENS-LENNIK 

Op de V. N.-landdag was de Noorder
kempen goed vertegenwoordigd. Een heel 
karavaantje startte te Schoten rond 10 
uur en op de weide te St.-Kw.-Lennik ont
moetten wij talrijke vrienden uit Merk-
sem. Schoten. Brasschaat, 's-Gravenwezel, 
Schilde en Wijnegem. Toekomend Jaar 
moet de Noorderkempen voor een eigen 
karavaan zorgen, voorafgegaan door haar 
eigen propagandawagen ! 

V.M.O.-« Jan Borluut » 
Een laatste oproep voor kolportage werd 

tot on?e propagandisten gericht voor de 
gemeenschappelijke aktie in Juli Daarna 
komt een welverdiende rust tot aan de 
IJzerbedevaart! 

WAGENFONDS 
Malpertuus oproep werd door velen zeer 

gunstig onthaald. Het FONDS groeit dan 
ook van dag tot dag ! Wie er nog met toe 
kwam zijn steentje bij te dragen, vergete 
onze propagandisten en ons Postgiro niet 
(6071.96 van Pol Venken, Grote Singe), 
105. Schoten). 

Eén zaak staat nu reeds vast ! Vóói de 
nieuwe werfkampanje, die in september 
door onze jongens zal ingezet worden, zal 
de V.M.O.-ploeg « Jan Borluut » over ei
gen mikrowagen beschikken. Nog fen 
kleine inspanning en wij zuUens ons doel 
bereiken. Elke steun, hoe bescheiden ook. 
draagt bij tot het aanschaffen van de wa
gen UW WAGEN. Hij is er noodzakelijk 
om DE NOORDERKEMPEN VOOR DE 
VLAAMS NATIONALE GEDACHTE TE 
WINNEN. Reeds werd in 1960 daartoe de 
grondslag gelegd. Een streek waar een 
jaar geleden — op V.N.-Partijpolitiek ge
bied — niets bestond, bezit thans bloeiende 
afdelingen en kernen, een massa abonnees, 
een eigen V.M.O.-ploeg en de Volksunie 
werd er in 12 gemeenten, in alle wijken 
en straten bekend gemaakt. 

Tegen 1962, als de verkiezingsslrijd zal 
losbarsten, moet In elke gemeente een ste
vige organizatie klaar staan. Daarom, 
steunt Uw propagandisten. Zij geven alles 
en ontvangen niets ! Niet elkeen kan zich 
met hen op de baan begeven. Maar het 
thuisfront moet hen de nodige wapens be
zorgen om de strijd zegevierend te voe
ren. 

Wie zich van zijn Vlaams-nationale 
plicht bewust Is, trekke zelf het logisch 
besluit of wij strijden en offeren, of wij 
geven Vlaanderen op. 

Dit laatste IN GEEN ENKEL GEVAL • 
Namens « Jan Borluut ». 

De Firma j 

A. JEURISSEN- i 
CLOOSTERMANS1 

& ZONEN j 
• 

Tel . 132.31 Zonhoven : 

VOOR VERKOOP EN VERHURING 
VAN KAMPEERTENTEK 

L,̂ l ALLE 
KAMPEERMATERIAAL 

Varmindaring 
voor 

Jeugdverenigingan 

-̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiË 
I Zeteifabriek Boterberg | 

I L E D E Z I J D E - L E D E | 

1 Alleenverdeler ENGEL & Co | 
1 Eigen produktie i 
i Uitgebreid gamma i 

Aan huis geleverd 
Prospektus op veriock E 

I Tel. (053)225.60 | 

I Voor leden en abonnees f 
I Volksunie : 20 % korting. | 
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VLAAMSE NATIONALISTEN 
DRAGEN HUN 

LEEUWENSPELD 
Te verkrijgen op het 
Hoofdsekretariaat : 
Maur. Lemonnierlaan 
82, BRUSSEL 1. 

Prijs : 10 F. 
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s T E K O O P 

I DILBEEK :- i 
= — Eesid. « SLEUXELPLAS ». Ninove g 
I stwg 3. Enige liRg. Mod. apparte- g 
= menten voorz. v. lift, autom. ver- 5 
1 warm., warmwaterbedeling, eni . Om- g 
i vatt. elk : hall, vest^ W.-C., keuken, | 
1 gr. livg m. balkon. 2 gr. slaapk,, ter- 5 
= ras, badk-, keld. en indlv. garage. = 
1 — Mooie villa m. lusttuin en gar. = 
= Nieuwb. Voorï. v. water, gas. elektr. g 
i en verwarm. Gd gelegen op 5 min. v. § 
= tramh. en scholen. § 
1 JEZrS-EIK - OVERUSE : 1 
i — Mooie en geriefl. villa m. tuüi. ^ 
i Voorz. V. water, gas, elektr. en ver- 5 
I warming. Gelegen bij kerk, gr. wef g 
= en Zoniënw. 5 
= — Sch. en weigel. bouwgr. vr villas, H 
= enige ligg. aan loom v. h. Zoniënw. = 
1 Beste oriëntering. = 
1 TE BEVRAGEN OP TELEFOON : | 
1 21.28.94 L. DE COSTEE Moeremans- s 
I laan 198. Dilbeek. 3 
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E L E C T R I C I T E I T VAN A U T O ' S 

Alle h e r s t e l l i n g e n 
O n d e r d e l e n a l l e W e r e l d m e r k e n 

A U T O B A T T E R I J E N 

« BOSCO » 
30 % korting op cataloogprijzen 

met 2 jaar volledige garantie 
6 volt tot 90 A.H. - 690 F. 
12 volt tot 51 A.H. - 1160 F. 
alsook alle Dieselbatteries 

In geval defect gedurende 
volledige garantietijd gratis 
omwisseling (geen prorata) 

VAN HOECKE & ZOON 
AUTO-TECHNIEKERS 

VRIJWILLIGERSLEI 13 
St. Mar iaburg - Brasschaa t 
's zondags open tot 3 uur . 

TeL: 74.38.92 
Behoudt deze tekst 

TOEKOMST VERZEKERD 

Indien U in he t Antwerpse woont, of in de provincie Ant

werpen. . . 
Ind ien U volledig vrij zijt of vrij vanaf n uur. . . 
Ind ien U tussen 25 en 40 j a a r oud zijt . . . 
Ind ien U ernst ig, dynamisch, werkzaam, volhardend en eer-

B I E D T EEN DER BELANGRIJKSTE VERZEKERINGSMAAT

SCHAPPIJEN VAN HET LAND : . • ,, „ „ . ^ i i k 
Een boeiend en renderend beroep, met oneindige mogelijk-

Opleiding wordt gegeven door geschoold beroepspersoneeL 
Schri jven met referenties en curr iculum yii^f^Xi^^r : 

J E F BEENTJES. Van Vacrenberghs t raa t , 65, Berchem-Antwer-

pen. 

http://maandoliik.se
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Vit Zuid-AMka 

OPEN BRIEF 
liet bestuur van de Nederlands-Vlaamse Publiciteit&vereniging uit 

Johannesburg zond ons een Open Brief uit Zuid-Afrika, die we hier, enigs-
lins ingekort, weergeven : 

Toen ruim een halve eeuw gele
den de Transvaalse Boeren hun 
land en hun vrijheid moesten ver
dedigen tegen een onvermachtige 
vijand, leefde het Nederlandse volk 
hartstochtelijk mee. Elke overvnn-
ning van de Boeren werd toege
juicht, het bericht van de onder
gang van de vrijheidslievende Boe-
ren-republieken werd met droef
heid vernomen. 

Koningin Wilhelmina stelde een 
daad, die de gehele wereld duide
lijk maakte, dat Nederland aan de 
zijde stond van het volk van Trans
vaal : Zij zond H.M. kruiser « Gel
derland > om President Paul Kru-
ger naar Nederland over te bren
gen, liever dan hem in handen van 
de vijand te laten vallen ! 

Nederlanders, welk een contrast 
met de houding die het Nederland
se volk en zijn regering thans aan
neemt. 

Wij vragen ons af : Is het waar, 
dat het volk, dat door de eeuwen 
heen aan de zijde stond van het 
stamverwante volk in Zuid-Afrika 
thans hetzelfde volk in de steek 
laat of zich heeft laten verblin
den door valse en kwaadwillige be
richten, die een vijandige pers — 
met zekere bedoelingen — over 
Zuid-Afrika de wereld inzendt ? 

Laat- ons de zaak. waar het om 
gaat eens nuchter bekijken. 

Afrika is in beweging; het zwar
te continent is ontwaakt uit zijn 
eeuwen-oude slaap. De grootmach
ten betwisten elkaar de ziel (en 
daarmee de toekomstige belangen!) 
van dit enorme werelddeel. Hier
voor is allereerst nodig, dat de 
sympathie van zijn bewoners ge
wonnen wordt. Zuid-Afrika maakt 
deel uit van dat continent, en daar 
het zwarte volksdeel het blanke 
ruim drie maal overtreft moet — 
met koele berekening — die paar 
miljoen blanken maai- afgeschre
ven worden. Afgezien nog van het 
feit, dat het een « ongunstig psy
chologisch effect » zou hebben op 
de als paddestoelen uit de grond 
verrijzende zwarte staten van Afri
ka, indien men Zuid-Afrika als 
blanke staat zou erkennen en als 
zodanig In stand zal helpen hou
den. 

Echter... de schijn moet opge
houden worden ! 

Men zegt : Het gaat om de rech
ten van de mens — alle mensen 
zonder uitzondering hebben een 
Onvervreemdbaar recht op vrijheid 
— recht op vrije meningsuiting — 
politieke rechten, enz., enz. 

En hiermee komen we aan de 
vraag ; Hoe is nu de werkeMjke toe
stand in bovengenoemd opzicht in 
het veel belasterde, besmeurde en 
gehate Zuid-Afrika ? 

Het antwoord op deze belangrijke 
vraag kunt U opmaken uit het vol
gende : 

a) Het is bepaald onwaar, dat in 
Zuid-Afrika een volk zijn vrijheid 
is ontnomen, onderscheidelijk. 
wordt ontzegd. 

In tegenstelling met wat in an
dere landen, als b.v. in Noord-Ame-
rika is gebeurd, waar gehele volken 
Zijn uitgeroeid, waar althans spo
ren van de oorspronkelijke bevol
king nog slechts de geïnteresseerde 
toerist als bezienswaardigheid in 
reser\'aten getoond wordt, heeft 
zulks in Zuid-Afrika nimjner plaats 
gehad. 
• Ten tijde van de inbezitneming 
van dit land stroomden tegelijker
tijd negervolken het land binnen 
van over de Zambesi. Waar reeds 
bantoes waren gevestigd, werd het 
land contractueel en op vreedzame 
wijze door de Trekkers verkregen 

(Denk b.v. aan het koop-contract, 
dat Piet Retief met Dlngaan sloot; 
niettemin werd hij verraderlijk 
door deze laatste overvallen en 
vermoord.) Het is derhalve stellig 
niet waar, dat het land rechtens 
aan de bantoes zou toebehoren, zo
als wel eens beweerd wordt. 

Evenmin is het waar, dat de ban
toes hun vrijheid zou worden ont
zegd. Integendeel, alles wordt ge
daan om hen, in hun eigen stam 
leven tegemoet te komen, en zich 
volgens eigen aard te ontwikkelen, 
inplaats van hen te belasten — en 
hen uit hun evenwicht te doen ge
raken — door hen ten zeerste on
voorbereid en ook niet door hen 
gewenst, met de westerse gewoon
ten en levenswijze te confronteren. 
(Vandaar het slecht begrepen en 
vaak moedwillig vals geinterpre-
teerde woord « apartheid » !) Dit 
betekent heel wat anders dan het 
begrip : onderdrukking, waar steeds 
mee geschermd wordt door niet-
weters en bet-weters. 

In dit verband moge er op gewe
zen worden, dat de regering van 
Zuid-Afrika enorm veel doet. en 
reeds gedaan heeft, voor de ophef
fing van het zwarte volksdeel, 
méér dan enig westers land ooit 
gepresteerd heeft of zal presteren. 

Het zou ons te ver voeren om fei
ten aan te halen of cijfers te noe
men, maar een ieder die hier be
lang in stelt kan de overstelpende 
bewijzen van deze bewering beko
men. 

b) Het is bes'ist geen ax.oma. 
dat — onder al'e omstandigheden 
— aan alle inwoners van een land 

politieke rechten toegekend be
hoort te worden. In iedere rechts
staat — ook in Nederland — wor
den in dit opzicht uitzonderingen 
toegepast, b.v. op politieke- en so
ciale gronden. Welnu, in Zuid-
Afrika kan, naar het oordeel van 
de regering (en niet alleen van de 
huidige regering, doch eveneens 
van alle voorgaande onder SmutvS, 
enz.) aan de in het land geboren 
bantoe nog niet toegestaan wor
den aan het politieke leven deel te 
nemen. En dit op goede gronden, 
zoals ieder onbevoordeeld mens 
zal begrijpen en zeker degene, die 
met de omstandigheden op de 
hoogte is. Immers, het b?schavings-
peil van het zwarte volksdeel staat 
nog op dergelijk laag peil. volgens 
onze begrippen, dat het pure zelf
moord zou betekenen voor een met 
zoveel offers opgebouwde westerse 
beschaving in dit land. 

Men koestere hierover geen be
goochelingen ! 

c) Het is zeker niet waar, dat de 
niet-blanken een uitzonderings
positie innemen wat betreft het 
feit, dat zij in het bezit moeten zijn 
van een pas. Een zeer groot gedeel
te van hen zijn emigranten uit om
liggende zwarte gebieden en pro
tectoraten, die naar de Unie geko
men zijn omdat zij hier in indus
trie en mijnen zoveel méér kunnen 
verdienen, en zeer zeker niet om 
zich « te laten onderdrukken » of 
zich te laten « uitzuigen ! » Nog 
jaarlijks komen duizenden de gren
zen illegaal over om hier een goed 
bestaan te vinden. 

Ook de emigranten uit westerse 
landen moeten, vanaf hun zestien
de Jaar in het bezit zijn van een 
pas, terwijl alle overige inwoners 
van Zuid-Afrika een geldig identi
teitsbewijs moeten hebben. 

(Lees door biz. 8) 

DE BEGROTING VAN JUSTITIE IN DE KAMER 

REPRESSIEPOLITIEK GEHEKELD 1 
Mr, VAN DER ELST PLEIT VOOR AMNESTIE 

In zijn rede tijdens de behandeling van de begroting van justitie in de 
kamer heeft onze volksvertegenwoordiger. Mr. Van der Eist, in scherpe be
woordingen de hardvochtige en onmenselijke politiek van de minister van 
Justitie. Merchiers, ten overstaan van de nog gedetineerde veroordeelden 
wegens oorlogsfeiten aan de kaak gesteld. 

Hij plaatste zich daarbij op het standpunt van eerbied voor de grond
beginselen van onze rechtsopvatting, rechtvaardigheidszin en elementaire 
menselijkheid. 

De gedachte van wraakneming 
moet vreemd blijven aan onze 
rechtsopvatting. 

De langere detinering van perso
nen veroordeeld wegens feiten ge
pleegd in de zo uitzonderlijke pe
riode van de oorlogsjaren, die nu 
reeds zo ver in het verleden liggen, 
is van penitentiair standpunt niet 
te motiveren. Het is onaanvaard
baar dat de wet Lejeune op de voor
waardelijke invrijheidstelhng in 
deze gevallen niet even goed toe
gepast wordt als in de gevallen 
van gemeen recht. Dit is nochtans 
een feit : de minister durft de wet 
Lejeune niet toepassen. Spreker 
wijst dan op de absurde toestand 
dat, wanneer men de gevallen van 
gemotiveerde genadebesluiten uit
sluit, praktisch alle Walen op een 
zestal na in vrijheid gesteld wer
den, terwijl er nog een dertigtal 
Vlamingen in de gevangenis zitten 
die in aanmerking komen voor. toe
passing van de wet Lejeune. Deze 
verhouding is onaanvaardbaar. De 
oorzaak moet gezocht worden in de 
samenstelling van de Vlaamse Com
missie van Advies, waarin mensen 
zetelen die geènézins de openbare 

mening in Vlaanderen vertegen
woordigen, maar alleen zich zelf of 
een klein, haatdragend groepje. 
Spreker herinnert er aan dat deze 
Commissies geen wettelijk bestaan 
hebben en is van oordeel dat het 
ongehoord is dat de minister in 
feite zijn gezag geabdikeerd heeft 
in handen van personen zonder 
enig wettelijk mandaat. 

Spreker handelt vervolgens over 
de zgn. gemotiveerde genadebeslui
ten. Zoals Dante boven de hel heeft 
minister Moyersoen destijds boven 
de gevangenispoort het opschrift 
aangebracht : « Laat al'e hoop va
ren -\ wanneer hij het gemotiveerd 
genadebesluit uitgevonden heeft, 
dat ons recht niet kende. 

De heer Moyersoen beweert thans 
dat hij deze maatregel zou geno
men hebben om een einde te kun
nen stellen aan de terechtstellin
gen. Spreker meent dat deze uitleg 
onaanvaardbaar is. vermits de heer 
du Bus de Warnaffe als minister 
van justitie in de senaat verklaard 
heeft dat de beslLssing de uitvoe
ring der doodvonnissen stop te 
zetten dateert van augustus 1949. 
Inderdaad heeft er onder mini.ster 

Verlies van KONGO nadeÜg voor Vlaanderen? 

Bun iiaard von verfrsnsinn 
-^wofdt uIlgesclitiüeM 

Naa.st het hof, de hofere gceste-
lijkiieid, het leger, d e ' loge, -̂ let 
groot-kapitaal en Brussel a's pro-
franse en anti-Vlaamse mnchten 
moesten we tot hier toe steeds reke
ning houden met Kongo als ver-
fransinsismachine voor de inwij
kende Vlamingen. 

Belgisch Kongo heeft inderdaad 
altijd, nog meer dan Brussel, de 
Vlamingen verfranst. 

Want is het normaal dat in de 
Vlaamse-Vriendenkringen, soinmige 
(Vlaamse !) leden onder mekaar 
l'rans praten ? En hoeveel Vlamin
gen in Kongo kennen we nicl. die 
weliswaar onder mekaar Neder
lands spreken maar tegen hifn kin
deren frans ? 

We kunnen nu de vraag stellen 
of deze verfransingsdruk nog zal 
bestaan in de republiek Kon?,o, zo
als ze nu volledi-^ onafhan'^elijk 
geworden is van België. ."Maar de 
vraag stellen is eigenlijk ze beant
woorden. Want het is niet omdat 
de belgische politiekers, die op de 
Ronde Tafel-Konferentie i i fe
bruari te Brus.sel de basiswetten 
voor Kongo opstelden, het frans 
als offieiële voertaal wisten op te 
dringen aan de zwarten, dat dit ook 
20 zal blijven. Reeds van voor 30 
juni gingen in de kongolese natio
nale vergadering stemmen op om 
de 4 grote inlandse talen, het Ki-
konijo. het Kiluba. het Kiswahili en 
het Lingala in ere te herstellen en 
hun gebruik officieel te maken. 

Dit werd trouwens reeds voorze.gd 
door de schrijver Verthé in 1959. 
Toen werd hem in een vraagge
sprek, ter gelegenheid van het ver
schijnen van zijn boek « Vlamin
gen in Kongo » de volgende vraag 
gesteld : « Zal de Vlaming zich in 
een zelfstandig-e Korgo, waar kon-
golees en frans de voertalen zijn, 
kunnen handixaven ais Vlaming ? 
Of zal het met hem verlopen zoals 
met vele Vlaamse inwijkelingen te 
Brussel : vervreemding van de ob-
jcktieve Vlaamse kultuur, geeste
lijk ontgroeien; verlies van taal en 
kultuur. enz. ? » Hij antwoordde 
daarop als volg't : « De kongolees is 
niet tegen da Nederlandse taal. 
Sommige vooroordelen tegen de 
Vlamingen zijn gegroeid onder drnk 
van de frarisspréSènde Belgen. 

Wanneer nu de politieke en admi
nistratieve macht van deze laatste 
wegvalt, m•^s: voorzien worden dat 
ook de ongegronde vooroordelen 
zullen slijten. De vergelijking met 
Brussel za! niet langer opgaan, om
dat « er in een onafhankelijke Kon
go geen systematische oppositie te
gen het Nederlands meer zal ge
voerd worden ». 

We kunnen moeili.ii» geloven dat 
men het frans nog aU voertaal zal 
aanvaarden. 

De Vlamingen zullen er leven zo
als de Vlamingen in Amerika, bv. : 
onvervreemd van de objektieve 
Vlaamse kultuur. zolang zij zich 
kunnen voeden aan de overlevering 
in hun voorgangers en vooral in een 
programmatisch gemeenschapsle
ven. 

Trouwens het is nog zeer de vraag 
I of — spijt alle officieel optimisme 
, over een belgisch-kongolese samen
werking — het in de nieuwe repu
bliek Kongo niet zal gaan zoals in 

I elke gewezen kolonie. Het is inder-
I daad een haast algemeen verschijn-
; sel. dat deze nieuwe staten liever 
I gelijk welke blanke binnen halen 
! dan de vroegere bezetter, hoe goed 
deze ook zijn werk deed en hoe goed 
hij ook voor de mensen was. 

We moeten er dan ook rekening 
mee houden dat er niet veel nieu-

I welingen uit België nog naar Kon-
j go zullen gaan en dat de Belgen 

(dus ook de Vlamingen), die er zijn, 
stilaan zullen terugkeren. 

Dat maakt dat een verder verlies 
(langs Kon.go) van onze Vlaamse 
Volkskracht zal stopgezet worden, 
niet alleen omdat de verfransings-
dwang zal worden uitgeschakeld, 
maar ook omdat de inwijking van 
Vlamingen die er zouden kunnen 
verfranst worden, praktisch tot nul 
7al herleid worden. 

En indien de kongolese Vlamin
gen, die hun plaats Zouden kwijt 
eeraken, zouden uitwijken naar 
Zuid-Afrika, dat sedert enkele 
maanden voor Iien zijn poorten wijd 
opengezet heeft met alle facUiteit-

, ten, zou dit, veel meer dan een ver-
I lies. een winstpunt betekenen voor 
I de taal en kultuur van onze Neder-
I landse Stam in de wereld. 
I • . . • . 

' l>r. Herman I^e-Co ~ipte. 

Lilar, die minister van Justitie was 
van augustus 1949 tot Juni 1950, 
geen enkele terechtstelling meer 
plaats gehad. 

De heer Moyersoen werd pas in 
augustus 1950 minister van justi
tie en het is toen dat hij de gemo
tiveerde genadebesluiten Ingevoerd 
en toegepast heeft. 

Mr. Van der Eist herinnert mH 
de herhaalde kritiek van senator 
Rolin op deze uitvinding. Tien j.-iar 
zijn er verlopen sedert de invoering 
van deze maatregel en van diege
nen die er door getroffen werden 
is tot nu toe niemand in vrijheid 
gesteld. 

Men weigert zelfs hun dossier te 
onderzoeken, alhoewel het vaststaat 
dat zij op vrij willekeurige wijze 
uitgekozen werden. De beloften van 
de opeenvolgende ministers van 
justitie om aan dit vraagstuk oen 
oplossing te geven waren ijdele be
loften. 

Bij de bespreking van de begro-
tuig van justitie vo^ig.j^af in fe
bruari beloofde de huidige minister 
dat hij deze dossiers zou voorleg
gen aan de samengevoegde Vlaam
se en Franse Commissies van Ad
vies en dat de wet Lejeune zou 
toegepast worden. Meer dan een 
jaar later is van deze belofte niets 
in huis gekomen. 

Spreker meent te weten dat de 
Vlaamse Commissie een oploss'ng 
saboteert en weigert gevolg te toe
ven aan het verzoek van de minis
ter. De lankmoedigheid van de mi
nister wijst er op dat hij evenmin 
wenst dit menselijk gezien zo tra
gisch probleem op te lossen. 

Van de be'often in de regerin-'s-
verklüring door de heer' Eyskens 
gedaan in verband met de oplos^-ng 
van de repres.sieproblemen kwi'm 
tot nu toe niets terecht. De belofte 
bij voorrang en met welwillendheid 
de gevallen van minderjarigen en 
ouden van dagen op te lossen werd 
niet gehouden : nog steeds zitten er 
minderjarigen (op het ogenblik der 
feiten) en ouden van dagen in de 
gevangenissen. Van de geleidelijke 
invrijheidstelling der resterende 
geval'en kwam praktisch niets te
recht. Twee ontoereikende wets
ontwerpen werden verminkt tenig-
gezonden naar de senaat en zijn 
nog steeds niet gestemd 

Over gans de lijn is er niets po.si-
tiefs verwezenlijkt tot likwidatie 
van de nasleep der repressie, zoals 
de eerste minister beloofde. 
_Mr. Vanger E l s t ^^ reek t^ch ten 

slötfè onomwonden uit'^ voor. een 
algemene amnestie. 

Daar waar in tal van landen die 
tijdens de oorlogsjaren bezet wer
den reeds sedert lang amnes.tie-
maatregelen getroffen werden, is 
er geen enkele rede waarom België 
zich hardvochtiger en strenger 
zou tonen, wel integendeel zijn er 
redenen te over om in ons land de 
repressie eindelijk af te schrijven. 
Dit kan alleen door amnestie. 

Spreker eindigt met te verklaren 
dat hij onmogelijk zou kunnen 
aanvaarden, gezien de l>etreurens-
waardige en hardvochtige politiek 
van de minister, dat men zijn be
groting zonder meer zou goedkeu
ren en daardoor tevens de pohtiek 
van de minister steunen. 

Moeten wij hieraan toevoegen 
dat ALLE Vlaamse C.V.P.-ers zon
der uitzondering als gedwee scha
pen de begroting goedgekeurd heb
ben zonder dat de minister de min-
-ste belofte gedaan heeft ? Hier 
zien wij nogmaals het dubbel ge
zicht van deze .Janussen, we moe
ten wel zeggen deze volksbedrie
gers, die zich buiten liet parlement 
opwerpen als de verdedigers van de 
incivieken en als voor>-tanders van 
amnestie, die zelfs opstappen in 
een amnestiebetoging, maar in de 
kamer de politiek goedkeuren van 
een -Merchiers. Zij missen zelfs de 
moed zich te onthouden, om zich 
aldus minstens te de.solidariseren 
Van een minister Merchiers. Wat 
hen niet zal beletten bïj'de verkie
zingen schaamteloos te azen op de 
stemmen van de incivieken en hun 
familieleden. 
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Het blijft groeien S 
Hel 23^ Vlaams Nalionaal Zangfeesl 

De Vlaams Nationale Zangfees
ten blijven van jaar tot jaar toe
nemen in populariteit. Ook dit jaar 
was er weer een aanwinst van een 
3.000 deelnemers. 

Het Zangfeest zelf was uitste
kend, beter dan vorig jaar al dreig
de in het begin ervan de choreo
grafie de eigenlijke zang te over
heersen. 

Bij zingen alleen mag het niet 
blijven. Het Zangfeest moet ook 
een feest zijn voor het oog, daar
om dat muziekkapellen, vendel-
zwaaiers en choreografische groe
pen er moeten zijn. Het element 
zang — en dan in de eerste plaats 
massazang — moet het hoofdbe
standdeel blijven. Een eenzame 
protestant die tijdens een choreo-
grafisdhe uitbeelding « zangfeest » 
riep heeft evenzeer ongelijk als een 
inrichter die ons verklaarde dat er 
nog veel meer choreografie zou 
dienen bij te komen. 

Toch zouden de choreografische 
uitbeeldingen in het vervolg Neder
landse liederen dienen voor te 
stellen'."" """' "f-fu,i.i,„.L^ t.hir,,,,,,.,, 

Zowel Thor als Dansa Rytmica 
zondlig<den daartegen. Ook dient 
patronagestijl volstrekt gemeden. 

HATIONALISTISCHE GEEST 
Ook sommige van onze leden zien 

ongaarne een Chiro-muziekkapel 
optreden. Zij denken dan aan en
kele beruchte elementen die mede 
getracht hebben de geest van de 
IJzerbedevaarten te vervalsen, die 
« De Dag van het Vlaamse Lied » 
inrichtten en daardoor het bewijs 
leverden dat 90 % tot 100 % van 
het Nat. Zangfeestpubliek Vlaams 
nationalistisch is. En zij vrezen dat 
diezelfde elementen zouden pogen 
de hand te leggen op de Vlaams 
Nationale Zangfeesten of althans 
zouden proberen de geest te verval
sen. 

De geest van dit Zangfeest was 
echter onbetwistbaar zuiver 
Vlaams-nationaal en in de keuze 
van de liederen en in de rede van 
de voorzitter en in de algemene at
mosfeer. Dit zal niet nagelaten heb
ben indruk te maken op die brave 
Chirojongens en hun geestesgeno-
ten, die mee opgekomen waren. 

WAT MET DE KOMPONISTEN ? 

Een opiniepeiling bij het publiek 
van de Zangfeesten zou ongetwij
feld op duidelijke wijze aantonen 
dat veel meer deelnemers opkomen 
om onze komponisten en dirigen
ten eens (aan het werk) te zien en 
toe te juichen dan dat er komen 
voor de Thor bekende groep of voor 
Dansa Rytmica. 

Daarom dat het fout zou zijn elk 
jaar slechts op enkele dirigenten 
beroep te doen. De komponisten en 
dirigenten zijn de medebouwers 
van de Zangfeesten en ze blijven 
de mede-makers ervan. 

Even gaarne als het publiek de 
komponisten toejuicht, treedt de 
komponist op voor het volk, het 
volk waarvoor hij zijn volksliederen 
schreef. Dat is nogal logisch. Hun 
verlangen om op te treden is een 
moreel recht en hen laten optreden 
is voor de inrichters een hoogst ze
delijke plicht. 

Het was fout dat Meester Emiel 
HuUebroeck, die aan het 1ste tot het 
23ste Zongfeest meewerkte en ze 
meegemaakt heeft niet te voorzien 
als dirigent. Vooral daar men zijn 
invloed veel, zeer veel heeft mogen 
gebruiken het jaar van het af
scheuren door de mannen van het 
Vlaamse Lied, toen de Vlaams na
tionale zangfeesten bedreigd waren 
en gered werden door Rudi van der 
Paal, Karel Dillen e.a. met de kost
bare hulp van Emiel HuUebroeck, 
die bleef meewerken waar anderen 
naar de « Dag van het Vlaamse 
Lied » overgingen. 

De overdonderende toejuichingen 
die onze 82 jarige geliefde kompo
nist in ontvangst mocht nemen na 
de uitvoering van zijn Blauwvoet 
hebben bewezen wat het publiek 
wenst. Eveneens was het fout dat 
men de 75 jarige Jef Tinel aanvan< 
keiijk niet gevraagd had. Het pielt 

voor de inrichters dat ze lenig ge
noeg waren om op het Zangfeest 
zelf hun fout te herstellen. Maar 
het doet potsierlijk aan in « De 
Gazet van Antwerpen » en andere 
kranten te lezen dat degenen die 
om HuUebroeck riepen ongelijk 
hadden en dat men van het begin 
af aan een optreden van de Mees
ters HuUebroeck en Tinel voorzien 
had ! Waren die journalisten goed 
ingelicht ! Zij hadden eerst een 
blik op het program dienen te wer
pen om het te weten. 

De Standaard deed dat ten min
ste. 

En voor het overige konden ze 
toch HuUebroeck en Tinel zelf eens 
gevraagd hebben hoe de zaken 
juist stonden. 

In het beperkt komitee van de 
Beheerraad van het A.N.Z. dat het 
program van het Zangfeest opstelt 
heeft men de neiging elk jaar een 
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HUIUBROH 
wil DINKEN U 

I/ef optreden van Meester 
Emiel HuUebroeck op onze 
grote verynderinrj de voormid-
d(uj ran het Zangfeest heeft 
eens te vteer heirczen hoe ont
zettend populair onze grote 
ioondichtcr is. Het heeft even
eens ben-ezen hoe flink deze 82 
jiirigp het vog lan. Beiceert hi] 
zelf dat « de glans er af is » 
dan hebben aanwezigen hun
nen vaststellen dat dit alles be-
halrc juist is. 

De VoU-sunie heeft echter de 
plicht Meester HuUebroeck te 
danken omdat hij heicust als 
]'laams nationalist is opgetre
den op onze vergadering om 
aan iedereen duidelijk te laten 

I zien dat hij ons met zijn gezag 

paar dirigenten de leiding van de 
massazang in handen te willen ge
ven. Op zichzelf kan dit een goed 
beginsel zijn, zo de dirigenten af
wisselen. Dit mag echter niet ver
hinderen dat zoveel mogelijk kom
ponisten — en alleszins de ouderen 
— elk jaar minstens een lied diri
geren. 

DE REDE VAN VOORZITTER 

PORTIER 
Voorzitter Valeer Portier begon 

zijn rede met een soort platonische 
verzuchting. Als alle Vlaamse par
lementairen eendrachtig willen dan 
zouden alle Vlaamse moeilijkheden 
vlug opgelost zijn. Dit beginsel is 
ongetwijfeld juist. As is echter ver
brand turf zegt de Nederlander. 
Wij weten nu eenmaal dat de 
Vlaamse parlementairen nooit een
drachtig durven op Vlaams gebied. 
Daar is de onvlaamse partijleiding. 
Voorzitter doctor juris Valeer Por
tier, die een versl-tandige vent is, 
weet dit ook wel, maar vermits het 
VI. Nat. Zangfeest buiten de parti j
politiek staat dient ze zoals alle 
kultuurverenigingen te offeren aan 
de platonische verzuchting naar de 
Vlaamse eendracht. 

Voor het overige was de rede ra-
dikaal en uitstekend. Het tema 
« wij zijn een volk » leidde van zelf 
tot de zelfbestuursgedachte. Naast 
de eis van federalisme waren de eis 
om amnestie en om een Antwerp
se universiteit raak geformuleerd. 

Verheugend vooral was het feit 
dat dr. jur. Portier niet alleen de 
talentelling verwierp maar het 
C.V.P. taalkompromis dat dezelfde 
gevolgen inhoudt ongenadig hekel
de. Dat was de taal van het levende 
en denkende Vlaanderen. Laat het 
IJzerbedevaartkomitee zich aan de 
woorden van voorzitter Portier 
spiegelen. 

-Wièv,-—«»i 
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OPEN BRIEF 

ZELFBESTUUR ! 

Tekst en muziek van het nieu
we prachtige lied van 

Emiel HULLEBROECK 
zijn verkrijgbaar op ons 

Hoofdsekretariaat. Prijs : 10 F. 

(Vervolg van blz. 7) 

Ook voor « westerse » immigran
ten geldt de verplichting om hun 
toekomstig adres aan de politie op 
te geven, als men zijn woonplaats 
voor zekere tijd wenst te verlaten. 
Maar dergelijke verplichtingen gel
den ook in andere immigratie-lan
den. 

d) De bewering, of de suggestie, 
dat het verzet der bantoes alge
meen zou zijn, is beslist onwaar ! 
De twee subversieve organisaties, 
het «Afrikaans Nationaal Congres» 
en het « Fan-Afrikaans Congres » 
tellen tezamen slechts 60.000 leden; 
en dat op een totaal van tien-mil-
lioen zwarten ! De grote staking, 
welke genoemde organisaties na de 
gebeurtenissen van SharpeviUe 
hadden geproclameerd is dan ook 
totaal mislukt ! 

Degenen, die critiek hebben op de 
gedragslijn door de politie aange
nomen bl] de relletjes van Sharpe
viUe mogen zich indenken wat ge
beurd zou zijn, indien de politie 
passief was gebleven, en zich her
inneren, wat enkele weken tevoren 
gebeurd was in Cato-Manor bij 
Durban, waar 9 politiemannen door 
een amok-lopende menigte op bar
baarse wijze waren afgeslacht. 

Dat er zoveel slachtoffers zijn 
gevallen is zeer betreurenswaardig, 
maar als in enig ander land slacht
offers vallen bij botsingen met de 
politie wordt dit als kennisgeving 
aangenomen ! Bantoe-bloed (en 
speciaal in Zuid-Afrika) schijnt 
heilig te zijn; b'ank-bloed schijnt 
totaal geen waarde meer te heb
ben. 

e) Dat er in Zuid-Afrlka geen 
persvrijheid zou bestaan is een 
vierkante leugen ! De kranten kun
nen practisch schrijven wat ze wil
len en dikwijls verwondert men zich 
er over, hoe ver de pers (met name 
de Engelse !) — zelfs gedurende de 
afgekondigde noodtoestand — gaat 
in het bestrijden van het regerlngs 

beleid en het verspreiden van be
richten,welke in het buitenland vaak 
bewust en ook door onbekendheid 
met plaatselijke toestanden ver
keerd worden geïnterpreteerd, en 
zo Zuid-Afrika een slechte naam 
geven. Naar veler smaak houdt de 
regering de beginselen van demo
cratie in deze wel wat teveel hoog; 
misschien wel uitgaande van het 
bekende : « Al is de leugen nog zo 
snel, de waarheid achterhaalt haar 
wel ». Maar waarschijnlijk omdat 
de Zuidafrlkaanse regering er prijs 
op stelt om een democratische 
staat te blijven. 

f) Voor het blanke volksdeel in 
Zuid-Afrika is het thans een kwes
tie van « to be or not te be ». Voor 
de idealisten of schijn-idealisten 
moge het dan misschien geen ver
schil uitmaken, of de blanken in 
dit land al of niet zullen overleven, 
of een gehele beschaving, door hen 
opgebouwd verloren zal gaan als de 
bantoe maar « recht » worde ge
daan ! Maar de gedachte, of dit 
« ideaal > is, is hier volkomen mis
plaatst, en zou tot zeer noodlottige 
gevolgen leiden daarvan. In ieder-
geval — hoe het ook al zij — de 
blanken, althans het overgrote deel 
in Zuid-Afrika, zijn bepaald niet 
voornemens om zich letterlijk noch 
figuurlijk, als lammeren naar de 
slachtbank te laden geleiden ! 

Moge de aloude banden met het 
Zuidafrlkaanse volk en de vriend
schapsbetrekkingen tussen beide 
volken, welke verloren dreigden te 
gaan, wederom bewust en verste
vigd worden, en dat er een beter en 
meer begrip geboren moge worden 
voor het standpunt van de regering 
van Zuid-Afrika, welke tevens 
noodzakelijkerwijze — in de bres 
staat, moet staan, voor belangen, 
welke niet alleen het eigen land 
aangaan, maar de gehele westerse 
wereld, die helaas met blindheid 
geslagen schijnt te zijn. 

.Taaifeesten te Kortrijk schilderen grootheid van het Nederlands 

SPROKE VAN REINAART DE 
VOS AKTUELER DAN OOIT 

E Meester HuUebroeck, 1 
I a a n de vleugel, z ingt geest- | 
I drift ig voor. 1 

% steunt in onze politieke strijd. 1 
1 Emiel HuUebroeck blijft ook i 
1 zijn Vlaams nationaal politiek 1 
1 ideaal trouic. Door zijn nieuw 1 
= lied « Zelfbestuur » heeft hij E 
1 dit willen beklemtonen. Thans E 
= werkt hij aan een ander nieuw E 
E lied voor de Antwerpse univer- E 
E siteit. Stippen wij nog aan dat ^ 
1 Meester HuUebroeck geen ho- E 
E norarium gewild heeft, dat hij E 
E integendeel 2.000 liederen met E 
E tekst en rnuziek kosteloos liet E 
= uitdelen op onze vergadering E 
E en dat hij nog 10.000 teksten i 
1 van zijn hed gratis ter beschik- E 
E king van de Volsunie stelde om E 
E ze te verspreiden. = 
1 Zelfs de huitr van de vleugel- E 
E piano mochten wij niet betalen. E 
E Meester HuUebroeck, de Volks- i 
1 unie dankt U. 1 

imiiiiiiiiiiiiitiititiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR 

De stad Kortrijk, bakermat van Vlaamse 
strijd en Vlaamse «eerbaarheid mag fier 
gaan op hetgeen zij gedurende het voor
bije naweek beeft ingericht : de prach
tige taaifeesten. £n dCv bekroning daarvan, 
de « Praalstoet der >Jederlandse taal ». 
Niet alleen heeft deze roemrijke stad 
hiermede de grootheid van het Nederlands 
op schitterende wijze geschilderd maar 
is het ons daarbij ppgevallen dat de in de 
praalstoet uitgebeeMe' sage van Reinaert 
de Vos opnieuw brandend aktueel is ge
worden en zuiver toepasselijk op de hui
dige ondergravers van onze taai en van 
ons volk. 

Het was anders een mooie samenwer
king geworden tussen de Kortrijkse in
woners en de inrichters van de taaifees
ten. 

Niet alleen hingen de straten en de 
huizen vol leeuwenvlaggen, was er bel-
aardmuziek en feestv«rllchting maar 
hadden de handelshulzen aangepaste uit
hangborden gekregen. Namen als « Lam
me Goedzak », « Tijl en Nele », « bij 
Pieter Breughel n lachten U overal te
gen. Nadat tijdens de weken die aan de 
taaifeesten vooraf gingen reeds een kwis 
der Nederlandse taal was gehouden door 
de Vlaamse Televisie had reeds zaterdag 
de feestvergadering plaats in de stads
schouwburg waar hulde werd gebracht 
aan de winnaar van de kwis dhr van de 
Velde en waar voorzegger van der 
Plaetse samen met de koor « Zinget en 
de weset vro » voor de nodige geestdrift 
zorgden. 

Aan de praalstoet die zondag door de 
roemrijke stad trok namen niet minder 
dan 1600 figuranten deel. Men zou zich 
In een grootser tijdperk gewaand hebben. 
Vlaamse strijdmuzlek gahnt« door d« 
straten, daar stappea fiere kerels met de 

vlag van Vlaanderen, de Zuidafrikaan-
se unie, Nederland en Zuid-Vlaanderen, 
daar stapten Kelten, Romeinen, Franke'i 
en Saksen, daar gaat de luister der Neder
landse taal. Van de oud-germaanse rune-
tekens, de gothische letters, de drukkunst 
en de oude bijbelschrifturen, met de wor
ding van de moderne letters krijgen wij 
een voorstelling als de bladen van een 
prentenboek die omgesüagen worden, in 
kleur en rijkdom, een groot volk als de 

Vlamingen waardig. Siegfried, de oud-
Germaanse held bestrijdt de draken. 
Daar stappen Heer Halewijn en Beatrijs, 
de hoofdfiguren uit onze prachtige balla
den, daar komt Reinaert de Vos en iijn 
kornuiten en zonder veel moeite kunneJ 
wij in de plaats van de voorbijstappende 
dieren de kruipers, de profiteurs, de ver
raders en de laksaarden herkcvnen die 
Vlaanderen ten huidige dage onder de 
knoet houden. 

P R O T E S T ? 
De taaifeesten stonden o.m. onder de bescherming van de voorzitters van 

kamer en senaat de leden van de regering, de rektoren van de universitei
ten van Brussel, Gent en Leuven, de Kon. akademie voor Taal- en Letter
kunde, Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, Davidsfond, Willemsfonds, 
Vermeylenfonds, Kultuurraad voor Vlaanderen, V.B.O., Stichting Lodewijk 
de Raet, Vlaamse Toeristenbond en de ambassadeurs van Nederland, Zuid-
Afrika en Frankrijk. Wij weten niet of deze laatste Intussen recda gcrlo-
testeerd heeft tegen de schandelijke achterultsteUing van onze taal in zijn 
land. Zoals men weet is het onderwijs van het Nederlands in Zuid-Vlaande
ren (Vlaams gebied dat ons werd ontroofd en waar nog ongeveer een kwart 
miljoen mensen Vlaams spreken) verboden, terwlji gelijk welke andere taai
minderheid als de duitssprekenden, de Bretoenen en de Ba*en wel 
onderricht krijgen in hun moedertaal. 

De rederijkers gaan voorbij, Vondels figuren en de groten uit de her
leving van de Nederlandse taal in Vlaanderen, naast de personages uit de 
« Leeuw van Vlaanderen ». Zij doen ons terugdenken aan Conscience zelf, 
aan Rodenbach en GezeUe, aan zovele anderen die hebben bijgedragen tot 
de grootheid van onze taal. „ J i # 

Timmermans, Streuvel, van Ostaeyen, enz ze verdienen allen de lol, 
die hen hier toegezwaaid wordt. Wij geloven dat Gilbert de Wilde tevr^en 
mag zijn over de stoet die hij ontworpen heeft. Hij heeft meer gedaan dan 
gelijk welke propaganda in eigen land of in het buitenland zou kunnen 
doen. Hij heeft de grootheid van het Nederlands en het rijke verleden ervan 
op schitterende wijze tot rijn recht laten komen. 


