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loemoemba en Gonshof's loon doen samen lookjes..
••JAAROANO
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Het fatvm, zoals de Romei- |
nen, het noodlot noemden, volgt |
hlijlhaar deze heide mannen.
f
7/1 1944, hu-amen zij met de i
segelaros, vit het veilige En- i
'geland terug naar Brussel, en i
taaiden daar een schrilbewind =
onder onze herolldng.
1
Meer dan 200.000 Vlamingen
|
verden vervolgd, gevangen ge- i
tet, vermoord, gefolterd, ver- §
kracht, talloze huizen verden é
'geplunderd.
1
Hetzelfde is thans opnieuw, i
met SO.000 andere volksgenoten |
'gebeurd in Kongo.
=
Onder het heirind van de =
twee zelfden.
§
De eerste maal lieten zij stil- E
'twijf/end gehevien. Zij honden §
er niets aan verhelpen. Zij =
hadden het voorbereid,
1
De tweede maal konden zij =
alleen machteloos toezien, zij =
hadden weer geen afdoende he- i
tchcrming voorbereid.
. . ^. Ë „
hu werden zij zelf mede ge- E
epureerd.
E
Tellens was het resultaat iHin E
huti « beleid » fataal voor dut- E
ten^len landgenoten.
E
' Noch in het ene, noch in het E
andere geval, hebben zij blijk E
'gegeven van grote menselijke E
gaven.
E
Zij ontberen de deugden van E
voorzichtigheid,
evenwichtig- E
heid, klaarheid van inzicht, E
moed, overtuigingskracht
voor E
het goede.
1
Alzo hebben zij het vertrov- 1
wen der burgers geschokt in hun E
eigen gezag en in dit van de re- E
gering waarvan zij de e.rponen- E
ten waren en zijn.
E
Door dit gemis aan grote E
ttaatsmansgaven,
hebben zij E
onnoemlijk veel leed over ons E
volk gebracht.
E
En toch blijven deze mannen E
hun dood gewicht op de ganse =
Belgische politiek handhaven.
E
De Schrijver, heeft steeds de E
opgang van Vlaanderen belet, |
in zijn drang naar een fcdera- E
tievc herinrichting
voor de E
Staaf. Hij is de man van de E
UNITAIRE
inrichting.
Hij |
dempt elke poging, die door de E
flaminganten in zijn partij in E
die zin wordt ondernomen. Hij 1
was het orakel.
E
Eren autoritair en unitair E
trad hij op in Kongo.
E
Geen federalisme, maar uni- E
tair moest Kongo zijn.
E
Anders werd het een chaos. E
Hij heeft Loemoemba door E
Ganshof laten aanstellen als =
hoofd van de unitaire, regering. E
Had van meet af een doorge- E
dreven federalisme ingevoerd E
geweest, zoals de Volksunie bij E
monde van Frons Van der Eist E
in de Kamer op 13 JANUARI
1
1959,
vroeg,
dan
zou E
in de meerderheid der deelsta- E
ten een sterke regering hebben E
kunnen doen, wat de rehelle- E.
rende regering van Katanga nu E
heeft gedaan, o.a. : het gezag =
stevig in handen nemen, en op- E'
stand beletten.
E
(Lees door blz. 4)
Dr. Leo Wouters,
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Er zou over het Belgisch avontuur in Kongo een leerrijk boek te
schrijven zijn. Voor het ogenblik
moeten wij ons beperken tot enkele
beschouwingen De Volksunie heeft
In een manifest dat over gans
Vlaanderen verspreid wordt het
ontslag geëist van de regering Eyskens. In een gezonde demokratie
zou dit de logische en vanzelfsprekende sanktie zijn voor een dergelijke miserabele vertoning. Sommige ministers, in de eerste plaats
De Schrijver, zouden voor goed de
politiek moeten verlaten omdat hun
verantwoordelijkheid verpletterend
is en zij de zwaarste schade toegebracht hebben aan de Staat en de
gemeenschap door hun misdadige
lichtzinnigheid en onbekwaamheid.
De wijze waarop de heer Eyskens
en zijn koUega's zich schaamteloos
vastklampen aan hun ministerzetel
en weigeren het enig passend besluit te trekken uit hun wanbeleid
is verbijsterend. De heer Eyskens
weigert niet alleen te verdwijnen
met zijn regering, maar hij weigert
zelfs het parlement samen te roepen en zich te verantwoorden
Ja. deze regering waarvan de onmacht en de onbekwaamheid voor
gans de wereld ten toon gespreid
werd, heeft nog de lef, de pretentie
een nieuw regerinsprogramma aan
te kondigen en ten overstaan van
het land een boetepreek te houden ! De dierbare landgenoten worden verwittigd dat zij het gelag
zullen moeten betalen ! Maar de
verantwoordelijken blijven alsof er
niets gebeurd was. Voor het overige
speelt de partij tucht en de schapen
volgen blatend, maar gedwee de
partijvoorzitter.
Het is duidelijk dat men aldus
regelrecht naar een krisis van het
regime gaat : de parlementaire demokratie wordt in ons land gedreigd
niet van buiten uit, maar van binnen in. De vijanden zijn zij die er
de dragers van zijn en die beweren
er de verdedigers van te zijn, maar
die In waarheid de ondermijners
zijn van ons politiek regime. Zij
waarschuwen te pas en te onpas
tegen een herleving van wat zij
« rexisme » noemen. Maar indien er
In ons land een nieuw « rexisme »
tot uitbarsting komt zal het hun
schuld zijn. Omdat zij met hun
partij diktatuur de openbare mening misprijzen en er geen rekening mee houden : in de gegeven
omstandigheden een regering Eyskens aan het bewind houden betekent de openbare opinie, het werkelijk land, misprijzen en bespotten. Dit is uitdaging. Deze heren
partijpolitiekers storten het land
van de ene krisis in de andere : de
repressie, de koningskwestie, de
schoolstrijd en thans de kongolese
tragedie. Telkens zijn zij, en zij
alleen, de verantwoordelijken.
Elders in ons blad publiceren wij
een bericht dat uitsluitend in een
financieel blad verschenen is en
waarover de weldenkende pers zeer
devoot gezwegen heeft : een bericht dat, indien het juist is, een
eigenaardig licht werpt op de rol
van de familie Ganshof in het kon-

golese drama. WIJ die ons afvroegen
waarom Ganshof minister geworden was, moeten nu vernemen dat
zijn zoon, in dienst van buitenlandse financiële groepen, oogmerken
had in Kongo. Wij moeten vernemen dat de heer Loemoemba, die
door de vader eerste minister gemaakt werd, met de zoon te NewYork financiële besprekingen gehad heeft : alsof er niets gebeurd
was. Ondertussen nemen onze bladen het de Amerikanen kwalijk dat
zij een « misdadiger » als Loemoem-

ba de hand drukken en officieel
ontvangen. Nu, de zoon van de gewezen auditeur-generaal is geen
belg meer : hlJ is Amerikaans
staatsburger geworden, altijd volgens dit bericht. Hij liep dus geen
gevaar, zoals onze Vlaamse Jongens, naar Kongo gestuurd te worden om zijn vel te riskeren...
Ten overstaan van dergelijke toestanden voelt men zich misselijk
worden.
Meer dan ooit overvalt ons het
heimwee n a a r een grondige omvor-

ming van deze belglsche eenheidsstaat, opdat wij ons zelf zouden
kunnen zijn en de Vlaamse volksgemeenschap in een federatieve
staat zijn belangen zelf behartigen.
Dit Is wellicht de enige weg t e vens om In België tot gezonder toestanden te komen en de huidige
verstarring en verwording te overwinnen.
F. VAN DER ELST,
Volksvertegenwoordiger.

VOILE NAAT VAN ONBENUlllGHEID
•*»-*a^

De Gazet vaa Antwerpen van
1 augustus 11. probeert de clraak te
steken met de Volksunie omdat wij
in een strooibriefje erop gewezen
hebben dat de regering juist twee
kapitale blunders begaan heeft,
waarvoor wij hen uitdrukkelijk gewaarschuwd hebben.
De Gazet van Antwerpen bespot
de Volksunie met « haar enige
volksvertegenwoordiger».Wij menen
echter dat het toch heel wat interessanter is één volksvertegenwoordiger te hebben die juist ziet, dan
104 die flater op flater stapelen.
Heeft Mr. Van der Eist ja dan
neen in een parlementaire rede
van januari 1959, waarin hij het
standpunt van de Volksunie verdedigde, uitdrukkelijk gewaarschuwd
tegen een Kongolese eenheidsstaat ?
Heeft hij niet even uitdrukkelijk
een ruime federale staatsstruktuur
voorgestaan voor Kongo ?
Had men naar ons geluisterd,
men zou thans niet met de handen
in het haar zitten wat Katanga betreft.
Kon anderzijds een kind niet
voorzien dat elke bevrijding gepaard gaat met diefstal, verkrachting, brand en moord ?
De Schrijver en Ganshof, juist de
beide grote ineenstekers van de bevrijding in België in '44-'45, konden dat niet voorzien.
De uitdrukking « politieke onnozelaars » is wel erg zwak om hen
te kenschetsen.
Toen de Volksunie, langs Mr.
Van der Eist om begin mei vroeg
welke maatregelen onze Kongolese
ministers getroffen hadden, kregen
we enkele weken nadien pas het
hooghartige antwoord dat Ganshof
tot minister aangesteld was en dat
iedereen dus kon gerust zijn. De
kolonialen en hun vrouwen hebben
het ondervonden.
Over de rol die de zoon van Ganshof in Kongo speelt kan de lezer
op deze zelfde bladzijde meer vernemen.
Het toppunt is thans wel dat La
Libre Belgique in verband met
Katanga schrijft : < Waar bUjft
het zelfbeschikkingsrecht der volkeren ? » La Libre Belgique en heel
de C.V.P., evenals de liberalen en
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de socialisten, hebben de formule
van de Kongolese unitaire staat
gesteund tijdens de Ronde Tafel
Konferentie.
En daarbij heeft La Libre Belgique in België zelf zich niet altijd
verzet — en blijft ze dit niet doen
— tegen datzelfde zelfbeschikkingsrecht der volkeren ?
AI onze kranten zijn daarbij verontwaardigd geweest dat in Kongo
ministers langs de radio de bevolking opruiden.

door V'U.'UfimponÜUH
Is dat hier ook niet gebeurd in
'44-'45. Waar bleef toen hun verontwaardiging ?
Dezelfde verontwaardiging horen
we over het feit dat plunderaars,
verkrachters en moordenaars In
Kongo niet gestraft worden. Werden ze hier gestraft in '44-'45 ? Of
werden ze gedekoreerd, kregen ze
vergoedingen en pensioenen en
werden ze tot nationale belden uit-

geroepen ? Kongo spiegelt zich
thans aan het slechte voorbeeld
van het moederland. En het zijn
voorwaar de C.V.P.-ers of andere
klenrpartijUngen niet die mogen
verontwaardigd doen.
Wij zijn toen tegen die smeerlapperijen en schoeliestreken krachtdadig opgekomen. Dezelfde
afschuw koesteren we nu. Maar de
andere partijen — die zelf die
schoeliestreken dekten 15 jaar geleden — zijn thans slecht geplaatst
om verontwaardigd te doen.
Groepjes
anti - demokratische
Gaullisten hebben het tegen de demokratie en eisen meer macht voor
de koning. Een mooie vlag willen
ze hebben voor hun duistere lading.
Vergeten zij, die tegen de onafhankelijkheid van Kongo waren, dat
de koning het eerst over die onafhankelijkheid gesproken heeft. En
schreven alle kranten niet dat het
hofkringen waren die Ganshof
vooruitgeduwd hebben als minister ? En is Ganshof met De Schrijver niet de grote verantwoordelijke
voor de aanstelling van Loemoemba tot eerste-minister ?
(Lees door blz. 4)
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n De korrespondent van de « Daily Express » te New-York, Michael Wolff,
signaleert met datum van maandag 26 juU dat de financier L. Edgar DetwiUer
niet de enige is om zich aan Kongo te interesseren.
De heer Wolff bericht dat twee vooraanstaande amerikaanse financiers,
vertegenwoordigers van de <( J.H. Whitney Co » en de <c Dillon Read Co »
een belangrijk programma uitgewerkt hebben met het oog op het Investeren van dollars in de onafhankelijke Kongo-republiek en in andere, nieuwe,
pas onafhankelijk geworden Afrikaanse staten.
De « J.H. Whitney Co » wordt geleid door de ambassadeur der V.S..*.
te Londen, John Hay Whitney. De president van de « Dillon Bead Co n
was de onder-staatssekretaris bij het staatsdepartement Douglas C. Dillc/i.
De verbinding tussen deze twee grote bankfirma's en Kongo wordt verzekerd door John Ganshof Van der Meersch, wiens vader Walter Ganshof
Van der Meersch minister voor algemene zaken met standplaats in Afrika
was.
De heer John Ganshof Van der Meersch, die amerikaans staatsburger
is, heeft vorig jaar, op verzoek van « een Afrikaanse regering » de « Ameriean - Eurafrican Development Corporation » gesticht. Deze heeft tot doel te
voorzien in de financiële behoeften van de nieuwe Afrikaanse staten, onafhankelijk geworden Ingevolge het vertrek van h u n koloniale voogden.
Voegen wij aan deze inlichtingen van Michael Wolff nog toe dat de heer
Loemoemba op dinsdag 26 juli de heer J o h n Ganshof Van der Meersch en
sommige van zijn medevennoten ontmoet heeft. »
(L'Echo de la Bourse, 27 jnU 19M.)
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De Schaamtelozen !
Tussen het Afrikaanse nieuws een andere (even dramatische) headline : bij een botsing te Zinnik verloren 5 Vlaamse
mijnwerkers het leven. Dat zijn er dan alvast 5 die het stellen
kunnen zonder werk in eigen streek...
De tweede week van juli stond volledig in het teken van de
muiterij van het Kongolees leger, de ontruiming der blanke gezinnen en de Belgische militaire beschermingsoperaties. In de
laatste helft der maand is het nieuws dan geleidelijk aan meer
uit de diplomatieke hoek gekomen.
Op 14 juli inderdaad besliste de Veiligheidsraad, een troepenmacht naar Kongo te sturen, terwijl België terzelfdertijd
verzocht werd zijn troepen terug te trekken.
Dit kwam uiterst gelegen want op deze zelfde 14 juli bedierf een ogenschijnlijk onbeduidend incident de BelgischKongolese betrekkingen definitief : op het vliegveld Ndjili werd
Loemoemba hardhandig aangepakt door Belgische vluchtelingen. Een paar uur nadien deelde de Kongolese eerste-minister
mee dat hij de diplomatieke betrekkingen met België verbrak.
De dag nadien kwamen de eerste U.N.O.-troepen te Leo aan.
Bomboko loochende, de hulp van Belgische troepen te hebben
gevraagd.
Te Brussel besliste de kabinetsraad dat België de halfmaandehjkse lonen en wedden in Kongo zou betalen; Jef Van
Bilsen legde" er een verklaring af waarbij hij alle regeringen
sinds 1945 verantwoordelijk stelde en de hoofdoorzaak van de
Kongolese chaos zocht in het feit dat onze koloniale politiek totaal véi^m'öè' AMkaanse kaders te vorn^en. Te Brussel eveneens weigerde de Sovjetambassadeur, de Belgische protestnota
In ontvangst te nemen.
Dit laatste had voor gevolg, dat België zijn eigen ambassadeur uit Rusland terugriep.
De Katangese afscheuring kwam meer en meer in het nieuws.
Sommige Belgische kringen ijverden voor een dadelijke erkenning van de staat Katanga; bepaald lachwekkend in dit verband was het, in de Libre Belgique volgende titel te kunnen leaen : « Federalisme, la seule solution ! ». De regering hield zich
op de vlakte en beperkte er zich toe, graaf d'Aspremont-Lynden als haar vertegenwoordiger naar E'stad te zenden.
Op 18 juli kwam dan de bevestiging van de dood van André
Ryckmans bij reddingsoperaties nabij Inkisi. Deze model-koloniaal, zoon van oud-goevemeur-generaal Ryckmans, kwam een
eerste maal m het nieuws toen hij een paar maanden vóór de
Kongolese onafhankelijkheid in het zgn. Madimba-manifest de
administratie en de regering er voor waarschuwde dat de toestand onhoudbaar werd. Te Kalina liet men hem toen vallen
als een baksteen en De Schrijver haastte zich, hem in de Kamer van vaandelvlucht te betichten. De « vaandelvluchtlge »
bleef echter, om te sterven
Op 20 juli komt dan het bericht dat een C119 in Kivoe is
neergestort; er zijn een veertigtal doden en zoals gebruikelijk
in het Belgisch leger bestaat de verliesUjst uitsluitend uit
Vlaamse namen...
De Nationale Feestdag wordt te Brussel « gevierd » met een
«Itra-betogmg, waarop Zijne Majesteit zich liet vertegenwooröigen.
22 ]uh was een zeer drukke dag : In de Veiligheidsraad
verdedigde Wigny zich met wat hijzelf noemde een « bon dosder 5, doch kon niet beletten dat de anderen daar anders over
oordeelden.
Terwijl Loemoemba zich met Detwiler naar New-York begaf, waar hij door de Amerikanen meer dan vriendelijk werd
ontvangen verklaarde de UNO-generaal Von Hom te Leo dat
zijn troepen Katanga zouden bezetten. Dit bericht werd de volgende dag wehswaar gelogenstraft maar alles scheen er op te
wijzen dat ook in Katanga België niet zou ontkomen aan zijn
straf voor de idiote unitaire politiek.
Loemoemba reisde van New-York over Washington naar Canada en liet geen kans voorbijgaan om stoute (en dwaze) verklaringen af-t€'l€g«e».''MiJnheêif"H. kwam Intussen in België
aan eü. könfereerde er druk met de regering, waarna hij doorreisde naar Leo. Zijn besprekingen met de Kongolezen liepen
er niet van een leien dakje en hij moest (vergeefs) blijven aandringen op gematigdheid inzake Katanga en de Belgische troepen en bazes. Het laatste week-end van juli werd door de Sovjets benut om weer met interventie te dreigen.
Begin augustus kwam een Katangese delegatie naar Brussel. De Belgische regering beperkte er zich toe, haar vroeger
standpunt te bevestigen. De Katangezen reisden verder naar
verschillende Europese hoofdsteden. Alles laat echter vrezen
dat zij niet zullen ontsnappen aan het lot der Ambonezen in
de voormalige Nederlandse Oost.
Terwijl we dit schrijven, verklaarde de heer De Schrijver
dat hij het voorstel van de M.N.C.-Kalonji om een referendum
in gans Kongo te houden zeer geschikt vond, op voorwaarde
dat dit referendum per provincie zou worden georganiseerd. De
laattijdige bekering van onze regeerders tot het federalisme kan
echter nog weinig het drama verhelpen dat zijn oorsprong vond
in de tipisch-Belgische unitaristische koloniale politiek.
3.8.1960.
L

Sinds een paar w ^ e n spant de C.V.P.liberale pers »lch In om te doen geloven
dat niemand de tragische aHoop van de
Kongolese gohpartij heeft vooralen of kon
voorzien. Zulks is niet alleen een schaamteloze leugen, het «s daarenboven een onbehendige leugen.
Inderdaad, iedereen die de Kongo-polltiek van deze rampzalige regering van verre of van nabij heeft gevolgd, herinnert
zich de talrijke verwittigingen die op verschillende ogenblikken van verschillende
zijden tot de regering werden gericht. Het
moge volstaan, er hier enkele op Ie sommen :
Op 1 april richt een groep gewestbehcerders een memorandum aan dhr Scheyven,
waarin zij verklaren dat zij sinds twee
maanden in de otunogelljkheid zijn hun
taak te vervullen; ze stellen tot besluit
het vraagstuk van de veiligheid van het
personeel en hun gezinnen. Op 3 mei 1960
verklaart minister De Schrijver met betrekking tot dit memorandum : « ik heb
het gelezen, ik heb het teruggegeven en
heb er het essentiële van onthouden ».
Einde april bondt dhr Saintraint, ter
gelegenheid van de installatie van adjuncten te Madimba, een wanhopige redevoering waarin hij o.m. verklaart dat zijn
gebied totaal onbestuurbaar is geworden
en dat hij zijn verantwoordelijkheid overdraagt aan de Kongolezen Deze noodkreet maakt noch te Kalina noch te Brussel enige indruk. Minister De Schrijver
haast zich, zijn ambtenaar in de Kamer
af te keuren.
Op 4 mei worden in de senaat preciese
gegevens verstrekt betreffende de onbetrouwbaarheid van het Kongolees leger.
Minister Gilson houdt het liever bij het
beate optimisme van generaal Janssens en
voorziet de opleiding van de eerste zwarte officieren aan de Belgische Krijgsschool slechts voor 1961.

hij daarbij alleen aan de terugslag die deze ontslagnemingen bij zijn kiezers zou
hebben.
De schaamtelozen stellen een dossier samen van de gruwelen die In Kongo werden bedreven. In hoeverre hun politiek
deze gruwelen mogelijk heeft gemaakt laten ze daarbij in het duister. De schaamtelozen wonen de lijkdienst bij van een
ambtenaar, die ze enkele maanden geleden hebben afgekeurd toen hij hen wees

Begin maart gnjpcn er in Katanga
bloedige onlusten plaats. In totaal zijn er
1 blanke en 7 zwarte doden; 164 personen worden gekwetst; 500 aanhoudingen
worden verricht. Aanleiding tot deze incidenten is het bezoek van Loemoemba
aan Katanga en het verzet daartegen van
de Katangese Conakat. Deze eerste slachtoffers van de unitaristische politiek hebben onze regering niets geleerd.
Bij verschillende gelegenheden wordf de
Belgische regering er door de Engelse en
Portugese instanties op gewezen dat haar
politiek het vuur in het Afrikaans kruit^
vat dreigt te jagen. Onze regering legt deze verwittigingen doodeenvoudig opzij
Einde mei verwittigt de Portugese konsul te LeopoWstad zijn landgenoten, dat
het geraadzaam is vrouwen en kinderen
uit Kongo te doen vertrekken. Aan de Belgische bevolking worden door niemand
richtlijnen verstrekt.
En ten slotte : 14 dagen voor 30 juni
weet Ganshof Van der Meersch, dat de
sleutels van de wapenmagaiijnen in het
Leopoldkamp gestolen werden. Hij vergenoegt er zich mee, rustig naar België terug te keren op het ogenblik dat de gestolen wapens door de muiters gericht
worden op zijn weerloze landgenoten.
Volksvertegenwoordiger Van der Eist
voorspelde, dat de Bdgische politiek een
tijdbom in Kongo achterliet en dat deze
tijdbom moest en zou ontploffen.
De tijdbom is ontploft. Maar de schaamtelozen beweren, dat niemand het heeft
voorzien en dat niemand het kon voorzien.
De schaamtelozen beweren, dat het
ogenblik nog niet Is gekomen om de verantwoordelijkheden vast te stellen. Wanneer hen de schuldvraag wordt gesteld,
antwoorden ze met gehuichelde veront^
waardiging dat het schandalig is, de Kongolese kwestie elektoraal uit te buiten.
Inmiddels hebben zij slechts één bekommernis : hun eigen elektorale belangen
veilig te stellen. Wanneer de liberalen van
Eyskens verlangden dat De Schrijver en
Scheyven de laan moesten ingestuurd worden, dan hadden zij slechts het eigen partijbelang op het oog. Wanneer Lefèvre
zich tegen deze eis verzette, dan dacht

HET EKSPERIMENT

Het Afrikaanse nieuws komt niet alleen uit Kongo ! De heer
Eyskens spant zich thans in om aan iedereen te verklaren dat
niemand de noodlottige afloop van zijn gok-politiek kon voorzien. Een paar weken vóór de Kongolese onafhankelijkheid echter werd onze regering officieel door de Portugese en Engelse
bewindslieden gewaarschuwd voor een beleid dat heel Afrika te
vuur en te zwaard kon zetten.
De gevolgen van de Belgische gok hebben niet op zich laten
wachten. In Rodezié kwam het tot zeer ernstige Incidenten
•waarbij talrijke doden vielen. Er is in Britse politieke kringen
zelfs ernstige twijfel gerezen omtrent de veiligheid van de
200.000 blanken in dat land. Ghana begon een officiële boycot
van Zuid-Afrika en in Njassaland eiste Dr. Banda dadelijke en
volledige onafhankelijkheid.
De Kongolese uitverkoop is er oorzaak van dat elders in
Afrika de (vaak verstandige) politiek van geleidelijke ontvoogding totaal overhoop wordt gezet.
Talrijke Aziatische landen steunen de versnelde opmarsj der
Afrikanen naar de onafhankelijkheid. Sommige onder hen hebben heel wat minder belangstelling voor het kolonialisme in hun
eigen werelddeel. Zo Wijven ze totaal onverschilHg bij het bloedbad dat China aanricht onder de Tibetanen. De opstand in Tibet werd nu volledig in het bloed gesmoord; de laatste faze ervan was de uitmoording van 3.000 vluchtelingen die op weg waren naar de grens
Ook elders in Azié was er even wapengekletter : Noordkoreaanse en Zuidkoreaanse vlooteenheden leverden een kort
vuurgevecht. Inmiddels hebben in Zuid-Korea de Demokraten
bij de verkiezingen thans definitief gezorgd voor de aflossing
van het regime Syngman-Ree Het valt echter sterk te betwijfelen of deze verkiezingen eerlijker verliepen dan die onder het vorig regime.
Midden augustus werd te Tokio een aanslag gepleegd op premier Kisji, toen deze een receptie bij zijn opvolger Ikeda verliet. Ikeda verklaarde bij zijn aanvaarding, het buitenlands beleid van zijn voorganger te zullen voortzetten en o.m. de hand
te zullen houden aan het Japans-Amerikaans verdrag
In het Arabische huishouden is men flink aan het ruzién
gegaan nadat de sjah van Iran besloot de staat Israël te erkennen.
Amerika leeft reeds in volle verkiezingswaanzin. Zulks was
o.m. te bemerken bij het bezoek van de heer Loemoemba; te dier
gelegenheid werd vanop het staatsdepartement duidelijk naar
de zwarte stemmers gelonkt Eisenhower vond er niets beters
op om zijn beleid te verdedigen dan een aanval te doen op een
niet-nader genoemd bevriend « socialistisch » land; Zweden en
Noorwegen tekenden onmiddellijk nadien protest aan. Wat de
verkiezingen zelf betreft : bij de Demokraten haalde Kennedy
het met 845 stemmen tegen 40 voor Johnson: Nixon wordt Republikeins kandidaat voor het presidentschap met Cabot Lodge
als kandidaat-vice-president.
Het nieuws betreffende het slagen van het project Polaris
kwam in grote opmaak in de kranten. Het feit dat Amerika
thans raketten voor gemiddelde afstand kan afvuren vanuit
ondergedoken onderzeeboten verandert echter niets aan het
fundamenteel gegeven inzake de Oost-West^verhouding : het
vernietigingsevenwicht; hoogstens is het arsenaal der vernieUngstuigen wat kompleter geworden. Het Polaris-succes werd
gevolgd door een Mercury-mislukking, zodat we in 1960 nog
geen Amerikaan op de maan krijgen.
Aan Amerika's voordeur blijft het onrustig. De heer K. heelt
zijn mannetje in de VeiUgheidsraad nog eens laten verklaren
dat de Amerikanen hun poten van Kuba moeten houden. OostDuitsland heeft een uitgebreid programma van technische hulpverlening aan Kuba op stapel gezet. De heer Fidel Castro kan
van al dit goede nieuws slechts matig genieten daar de geneesheren hem onverbiddelijk een paar maanden rust hebben voorgeschreven. Zijn broer Raoul zal, na zijn terugkeer uit Rusland
en de V.A.R, waarschijnlijk als plaatsvervanger optreden.
Kuba is niet de enige plaats waar de Amerikaanse en Russische belangen botsen. Moskou heeft heftig geprotesteerd tegen
het voortdurend overvliegen van Russische schepen door Amerikaanse vliegtuigen. Het Kremlin slaagde er nochtans met m,
Amerika voor de Veiligheidsraad te doen veroordelen wegens
agressie inzake het incident met het RB47-vliegtuig.
Het Europees nieuws wordt volledig beheerst door de ontmoeting De Gaulle - Adenauer. De korte bespreking tussen beide
staatslieden is van zeer groot belang voor de verdere Europese
eenmakingspolitiek. Over de resultaten van de ontmoeting is
weinig gekend; er mag echter verondersteld worden dat De
Gaulle thans de rekening heeft gepresenteerd voor de Franse
hulp aan West-Duitsland inzake Beriijn. Het behoort tot de ongerijmdheden van de huidige poUtieke situatie dat Frankrijk
een politique de grandeur voert met de hulp van zijn (vroeger)
« E r b f e i n d >.

Leerling-tovenaar Eyskens meende dat er uit de Kongo-ketel een braaf engeltje zou komen, nadat hij
Scbeyven, De Schrijver en Ganshof er in had gemengd. Tot zijn grote verbazing was het echter duivel
liUmumba die te voorschijn kwam.

op de mogelijke gevolgen van hun rampzalige politiek.
De schaamtelozen klampen zich vaat
aan hun ministerzetels. Zij weigeren, d«
enige daad te stellen die men mag verwacllp
ten van een fatsoenlijk mens die heeft gefaald : heen te gaan. Zij weigeren de
demokratische spelregel te eerbiedigen.
Zij hoeven niet te gaan. Want zij zullen buitcngejaagd worden. De vervaldag
komt vroeger dan lij denken !

. ^

, v. . K^

In Italië werd de regering Fanfani beêedigd, ze zal het bestaan moeten rekken tot na de Olympiade
En tenslotte : een (valse) profeet voorspelde dat op 14 juu
de wereld moest vergaan. Het is echter vanzelfsprekend dat de
wereld kan vergaan op alle dagen van het Jaar behalve op de
Franse nationale feestdag...
a a 60
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BRUSSEL
Ter bijwoning van de
IJZERBEDEVAART te DIKSMUIDE,
aal op ZONDAG 21 AUGUSTUS a.s. een
«utokar vertrekken te 7 uur stipt aan het
Hoofdsekretariaat van de VOLKSUNIE,
Maur. Lemonnierlaan 83 (Anneessensplein) BRUSSEL.
De rit gaat over GENT, DEINZE,
TIELT, naar DIKSMUIDE.
Na de plechtigheid aan de IJZERXOREN zal, op het gemeenschappelijk vast
t e stellen uur, de autokar vertrekken naar
ESEN (bij Diksmuide) om de mcdereizenden in de gelegenheid te stellen aldaar, in de zaal <( TIROL » de door de
VOLKSUNIE belegde gezellige bijeenkomst
Tan leden en simpatlsanten bij te wonen.
Van ESEN gaat de tocht terug over
GENT, waar in de « ROELAND » nog
even zal kunnen kontakt genomen worden met vrienden.
En voor 23 uur is de autokar te BRUSSEL terug.
Deze tocht, HERKENNINGSTEKEN en
PROGRAMMABOEKJE van de BEDEVAART INBEGREPEN kost slechts 125
frank.
Schrijf dadelijk in, en bezorg het vereiste bedrag op het Hoofdsekretariaat, of
«end het per POSTCHECK of POSTMANDAAT op naam van Aug. P E E Ï E R S NICASIE, Maur. Lemonnierlaan 82 BRUSSEL I, met duidelijke vermelding voor
welke inschrijving de som bestemd is.

DENDERLEEUW

- LIEDEKERKE
Aatokaneis naar de IJzerbedevaart op
«ondag 21 augustus.
D€ bus vertrekt te Teralfene om 7 u.,
Liedekerke dorp 7 u. 10, Denderleeuw
dot^ 7 u. 20.
Gelieve tijdig in te schrijven bij de
gewone propagandisten en In het lokaal
« Vlaamse Leeuw » tot 15 augustus.
0«zlcn het verzekerd sukses werd de
p^ijs 70 laag mogelijk gehouden : 90 F.
per pei'soon.
Na de plechtigheid bezoek aan de nieuwe toren in opbouw, de krypte en 's namiddags bijwoning van de « Volksunie » bijeenkomst In de zaal « Tirol » te,Esen
bij Diksmuide.
We keren terug over Wakken en Gent.

DIKSMUIDE
,Op ZATERDAG, 6 AUG. te 18 u. 30 belangrijlie propagandistenvergadering,
in
het lokaal « De Stadspoort » IJzerlaan 83.
Bijzondere mededelingen zullen verstrekt
worden. Alleman op post; niemand mag
ontbreken.
J a n De Bondt, Arr Voorzitter.
LIEZELE - ZANGFEEST
Klein-Brabant, Rupel- en Scheldeland
nodigt U uit op zijn Vijfde Zomerzangieesi op zondag 7 augustus in de « Schemelbert » Liezele. Aanvang : 15 uur
Dirigent : Wies Pée.
Feestredenaar : Dr. Jur. W Martens
Bazuiners - Blauwvoetvendels, enz.

ZOEKERS
Ervaren
gegrad.
hoofdboekh.
d e ^ . 41 j . ; 4-talig, zoekt gepaste
b^tr. Antwerpen of Brussel. Onmjid. vrij. Schrijven : P.L. .Bureel
Mad.
VLAMINGEN WENST U TE EMIGREREN NAAR ZUID-AFRIKA ?
Schrijf volle bijzonderheden aan:
Die Dietse Wervingskomitee, Posbus
11012 Johannesburg Zuid-Afrika.
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|Wie in LEUVEN de BIER-1
IKELDER niet bezocht, WAS i n :
'I LEUVEN niet (Oude Markt, 22). !,
' Oude Markt 22 is ONZE bier- ij
kelder.
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Te huur : appartement 4 ;
plaatsen -|- badkamer - alle E
comfort - 2de verdiep. Cogels- £
Osylel, 29, Berchem^Antvirer- j
pen. Tel. 39.24.76.
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GEBOORTE
Een
grote
gezin
Onze

kleine Rudi deed zijn Intrede, tot
vreugde van zusje Marina, In h e t
J. VeesU-aeten-Bonlionune t e Bree.
hartelijke gelukwensen

Te Handzame, in
West-Vlaanderen,
overleed op 26 juli U. Dries De Vos, Dr In
wijsbegeerte en letteren.
Geboren in 1894, was hij voor de oorlog
1914-18 lid van de Kath. VI. Studentenbeweging. Als zovelen, uit die rangen, onderbrak hij zijn Universitaire studies te
Leuven, om dienst te nemen In het Belgisch leger. Aan de IJzer, werd hij lid
van de Vlaamse frontbeweging. Terug te
Leuven in 1919, werd hij een der leiders
van de studentenbeweging, voorzitter van
het Vlaams studentenverbond en medestichter van het Dlets-studentenverbond
De jongere studentengeneratie uit de jaren 1920-1925 nam uit de handen voor die
oorlogsgeneratie de leiding over en steeds
in nauw kontakt werd de nationalistische
richting uitgegaan. Dr. De Vog was een
der velen, die de studenten met raad en
daad bleef bijstaan.
Vlaams nationalist uit een stuk was hij
een gevreesde spreker gedurende vele jaren op de land- en gouwdagen der stpdenten en der Vlaamse Meisjesbewcgin;r
In het Oud-Hoogstudentenverboud was
hij een gezagvol lid van de Centrale raad
van sinds zijn ontstaan.
Hij was voorzitter van het Alg. Neder
lands Verbond tak West-Vlaanderen en
bezielde de Vlaams nationale politieke bedrijvigheid tot aan de oorlog van 1940.
de grond.
Daar hij zelf geen politieke ambities had
n a a r een of ander mandaat, steunde hij
elke oprechte strijder op de VI. nationale
lijsten en was hij een scherp meetingist'
in de kieskampagnes.

In « La Libre Belgique > van
27-6-1960 verscheen het uitvoerig
verslag van een uiteenzetting door
de nationale voorzitter van de
C.V.P., Theo Lefèvre, gehouden te
Luik op een vergadering van de
C.V.P. aldaar. Dit verslag werd on-
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H E T WITTE PAARD
•
• W a n d e l i n g e n s t r a a t , 14, t e L e u - 1
S ven.
:
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S P a s s e n d a a n g e n a a m l o k a a l voor :
: vergaderingen en klubs.
; Beste d r a n k e n tegen
matige
I prijzen.

:

Ur. Van Boxelaeie, Wichelen,
Bnggenhout, Rlngstraat 35, Hamme,
en bij alle plaatselijfee propagandisten.

!>nor zijn dorpegenoten, werd hij even
VoiK' de oorlog van 1940 in grote meerderheid t«t Burgemeester voorgedragen. Dat
m a n d a a t bleef hij gedurende de oorlog
waarnemen, gesteund door de overgrote
meerderheid van de bevolking.
Dit werd hem echter fataal. Hij werd
evenals al zijn vrienden aangehouden en
gevangen gezet.
Maar na zijn invrijheidsstelling, was hij
daar terug.
Even onbuigzaam, even hardneklug in
de bres voor zijn volk. Alle Vlaamse initiatieven steunde hij of hielp ze oprichten. In al de wederopgerichte organisaties
nam hij zijn piaat« m zijn taak weer op.
Nooit dong bij naar de eerste plaats,
maar krachtig duwde hij steeds aan de
wagen, met zijn klaar verstand en goed
inzicht in de poiitlrhe gebeurtenissen.
Man van kuituur, bezat hij een der
meest uitgelezen bibliotheken en discotl'-Kfn \ a n on« land
H', «as lielcicn en bereisd als niet een
1' r ons.
ij-i gczelhg landhuis leefde hij al>i\ _. n . j r hij o n t \ m g er ontelbare vrienilen. I>a:ir werd nitnig gedacht voor de
-Ir •mso i)arlij gclioren, daar werd be. a . f v n-^d en beredderd — jaren lang.
A!s een eenzaat i» hij gestorven, alleen,
onverwacht.
Zo ging een %root Vlaming heen. Zijn
vele \rienden denken met weemoed «an
de eeuwige student.' die hij was gebleven... en aan " Die zwei Grenadiere » d a t
hij zo dikwijls voor hen met bravoure
7ong.
Dr. Leo Wouters.

VOLSTREKTE MEERDERHEID HIET GEWENST
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Bekenrenis van Formaal

: Tel. 132.31 Zonhoven :

Algemeen a g e n t voor België :
A B T S , S t e e n w e g o p T i e n e n , 94,
Korbeek-Lo.
O p g e p a s t voor n a m a a k D O R T !

Het arrondissement Dcndermonde richt
ter gelegenheid van de IJzerbedevaart een
Reis in naar Diksmuide met autocar.
Prijs : 100 F .
Vertrek ie Haaime 6 n.;
Dendermonde 6 u. 30
Wichelen 7 n.
Wetteren 7 o. 15
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miskenbaar opgesteld door iemand
die aanwezig geweest was op de
vergadering en het werd ook niet
tegengesproken. Sommige verklaringen van de heer Theo Lefèvre
zijn zeer merkwaardig. Wij citeren
letterlijk :
« Au cours de son exposé, M. Lefèvre se félicita aussi du fait que
Ie P.S.C, n'avait pas en 1958 remporté la majorité absolue. Il reconnait implicitement avoir empêché
une dissolution qui Ie lui aurait
donnée. Je ne veux pas, dit-il, d'une
majorité absolue du P.S.C, qui ne
pouvant compter que sur deux ou
trois voix pour assurer son action
gouvernementale, car alors on se
trouve a la merci de quelques demagogues du P.S.C. »
(In de loop van a j n uiteenzetting noemde de heer Lefèvre het
een gelukkig feit dat de C.V.P. in
1958 de volstrekte meerderheid
niet behaalde. Hij erkent impliciet
een parlementsontbinding die haar
de volstrekte meerderheid zou gegeven hebben verhinderd te hebben. Ik wil niet weten, verklaarde
hij, van een absolute meerderheid
van de C.V.P. die slechts twee of
drie stemmen zou kunnen bedragen om het regeringsbeleid te verzekeren, want dan Is men overgeleverd aan enkele demagogen van de
C.V.P.)
Hier krijgen wij dus uit de mond
van de voorzitter van de C.V.P. zelf
de bevestiging van wat wij steeds
geschreven hebben !
Wanneer wij nu terugdenken aan
de verkiezlngskampagne van 1958
en aan de argumenten en de gewetensdwang waarmee wij bestreden
werden In Vlaanderen (In Wallonië
riskeert men dat n i e t ! ) , dan Is de
verleiding groot om zekere krachttermen te gebruiken...

Z U I D - A F R I K A HELPT!
UITTOCHT
Johannesburg, 14 juli 1960.
Sedert zowat veertien dagen stromen vluchtelingen uit Kongo de
Zuidafrikaanse Unie binnen. Zij
komen praktisch uit alle richtingen
en met alle mogelijke vervoermiddelen. Op dit ogenblik worden er
146 met 'n Noorse boot in Kaapstad
verwacht. Tienduizenden zijn in
Rhodesië waarvan naar schatting
'n vierduizendtal reeds op weg zijn
naar Suid-Afrika. Men mag deze
getallen niet met Europese maatstaven meten.
Men moet ze zien m verhouding
tot het getal blanken in heel Afrika
wat van Noord tot Zuid van Oost
tot West maar 'n vijf miljoen bedraagt.
Dit zijn degenen die nog moeten
komen, maar er zijn er al heel wat
hier. Een paar Vlamingen kwamen
al voor de radio.
Het gezin Theunssens woont al
definitief in Pretoria. Zij beschikken al over een huis en alleen de
oudste dochter zoekt nog werk. De
vader en nog een dochter zijn al
aan slag.
In Durban zit ook reeds een groep
in een hotel. Ook Kaapstad heeft
reeds enkele weken zijn « Beige •>.
Desondanks meende de Belgische
ambassadeur in Pretoria 'n paar dagen geleden te moeten aankondigen
dat er geen vluchtelingen in ZuidAfrika verwacht werden.
HULP
Premier Verwoerd die een welverdiende vakantie doorbrengt op het
kamp Skoekoeza in de KrugerWildtuin heeft zich telefonisch tot
zijn staatsdepartementen gericht
om dadelijk hulp te verlenen Een
inter-departementeel komitee werd
dadelijk opgericht. Het vroegere
Hongarenfonds zegde onmiddellijk
5.000 Pond toe. Voor het vervoer van
de vluchtelingen alleen werd door

PRETTIGE
Terwijl Zuid-,4frika dnik bezig is woonruimte en werlcgclegenheid te organiseren
voor uitgeweken uit de Kongo, waarbij
verschillende Afrikaanse-, Vlaamse- en
Nederlandse organisaties spontaan h u n
hulp aanboden, is het vanzelfsprekend d a t
leden van het publiek zich in verbinding
stelden nj«t de Belgische consul te Johannesburg. De meeste vluchtelingen uit de
Kongo, die naar Zuid-Afrilta komen zullen
zich namelijk in de Goudstad vestigen
« a a r meer werkgelegenheid is elan in andere steden.
Toen ons vandaag geruchten bereikten
als zou men op het Beiglsebe consulaat
niet erg geestdriftig zijn, namen We xelf
de proef op de som door d a t consulaat te
bellen.
We kregen een juffrouw aan de telefoon, die geen Afrikaans verstond of
veinsde het niet te verstaan. Ze vroeg tenminste of wij Engels wilden spreken. Wij
antwoorden in duidelijk Nederlands :
<( Neen », waarop het dametje vroeg of
wij dan m a a r In het Frans ons gesprek
wilden vervolgen. Hierop kreeg zij nog een
krachtiger « Neen » v a » onze kant.
Tenslotte vond zij h e t toclt maar beter
te begrijpen wat wij wilden. Op ons verzoek de consul te mogen spreken, kregen
wij ten antwoord d a t deze niet op kan-
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de Immigrasietrust 10.000 Pond tei
beschikking gesteld. Mijnheer A. B.
van N. Herbst van de Europese
Immigratie-Maatskappy vertrok per
vliegtuig naar het Noorden om hulp
te verlenen. Die Transvaler zond
een verslaggever en een fotograaf
naar Kitwe, Brazzaville en Leopoldstad.
Buiten deze officiële of bijna
officiële hulp, is daar het privéinitiatief. Boeren stellen hun hoeven voor twee jaar gratis ter beschikking van vluchtelingen,,Hoteleigenaars willen vluchtellngPti: gratis zes weken herbergen. Een hviisbaas heeft vijf appartementen a a n geboden. Het, Leger des Heils .stond
zijn goed-ingericht kinderkamp af.
Meneer Bourquin van het Johannesburgse Immigrantekomitee, een
organisatie die ten nauwste samenwerkt met het Kniger-Verbond en
de Vlaams-Nederlandse
Publidteitsvereniging heeft niet alleen
onderdak verkregen voor 100 v'uchtelingen. maar heeft ook onmiddellijk werk voor verpleegsters, fabriekswerkers en technici Trouwens heeft de president van de
Zuidafrikaanse Gefedereerde Kamers van Koophandel zich in een
pathetische oproep tot alle werkgevers gericht. Het Handel^ nstituut, de Rooikruisverenlgirg en
tientallen andere organisaties zitten overstelpt met hulpaanbiedingen. Verwelkoming.skomltees zijn
werkzaam langs de weg wai-'angs
de vluchtelingen uit het Nmrden
komen. Op dit ogenb'ik rijden blJ
Beitbrug op de Zuidafrikaans-Rhodesische grens de auto's onverooosd
in groepjes van vier over de -^rens.
Zij worden dadelijk door de verwelkomingskomitees met voedsel en
brandstof overvallen.
Fred T.
Die Kruger-Verbond,
burg.

JohaineS"'

VACANTIE
toor was, terwijl zijn kanselier erg. ii<; \fr
<'anü« hield.
Wij hebben de telefoon toen ma.ii neergelegd. B©.blaiMt«».<vyt 4 e . K o n g o zuUeo
t o e t wel in Johannesbur|; verwplkomd

worden. Gelukkig zijn er voor dat d o ^
genoeg Afrikaners, Vlamingen en NoordNederlanders beschikbaar. Voor de Walen
die hier aankomen zal het misschien een
beetje vreemd zijn geholpen te worden,
onder andere door Vlamingen, die in België politiek niet gewenst zijn, terwijl him
Waalse broeders van h e t consulaat •vSr
cantie houden. Dat kan h u n slechts goed
doen. De Belgische staat wordt echter
ernstig in Zuid-Afrika door zijn ambtenaren geblameerd.
Wanneer zal men in BrussH eens gaan
beseffen, d a t men in h e t stamverwants
Zuid-Afrika door Vlaamssprekende ambtenaren vertegenwoordigd behoort te worden ?
J a n Tan de Graaf.

6 AUGUSTUS 1960 - Nr 15
— 6e JAARGANG —
Uitgave van de v.z.w. VOLKSUNIE
Verschijnt de eerste en derde zaterdag van de maand
REDAKTIE : Mr. F, Van der Eist, Hoofdredakteur,
Beizegemstr., 20, NO.Heembeek (Brussel 12) Tel, 16.28 33
16, Anderlecht - Brussel 7.
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretaris, Beethovenstraat
Alle briefwisseling vc^»- blad op dit adres sturen.
Dr, L. Wouters en Mr. o e '^ininck : leden.
Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1. Tel. 11.82.16.
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres
Jaarabonnement : 100 F. Halfjaarlijks : 50 F.
Steunabonnemcnt : 200 F. (minimum). Losse nummers : 6 F.
Abonnement buitenland : 120 F. Per luchtpost 300 F.
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45 46, W. Jorissen, Brussel.
Verantw. uitgever : Mr, Fr. Van der Eist, Beizegemstr., 20, Brussel 12.

DE VOLKSUNIE . C AUGUSTUS 1960 . Nr

Hel gewaarborgd Weekloon \^
1 van de vraagstukken die beidig m de politieke aktuallteit
opciuiken, is de invoering van het
gewaarborgd weekloon. Gezien het
belang van deze aangelegenheid,
ook in zuiver Vlaams opzicht, kan
het geen kwaad de voornaamste
punten van de voorgenomen hervorming onder de loepe te nemen.
De eis tot invoering van het gewaarborgd weekloon werd in ons
lard reeds gesteld in 1945 op een
kongres van het socialistisch vakvei':ond. Na veel over-en-weergepraat tussen werkgevers en werknemers, diende de C.V.P.-liberale
Regering op 2 februari van dit jaar
uiteindelijk het wetsontwerp num, mer 414 tot Invoering van het gewaarborgd weekloon in. Doel ervan
'is in onze wetgeving" neer te schrijven dat het recht van de arbeider
op het normaal loon behouder,
blijft, binnen de grens van éérweek, wanneer hij wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil, in de onmogelijkheid is de bij
(Ie arbeidsovereenkomst voorziene
arbeid te verrichten. Aldus zal het
verschil dat thans bestaat tussen
het wattalijk statuut van de arbeider en het wettelijk statuut van de
be'"3nde geleidelijk verminderd
WO-den.

- Sommige bepalmgen van het oorspronkelijk ontwei-p zijn op hevig
verzet van de vakverenigingen gestu't en om de geopperde bezwaren
gedeeltelijk te ondervangen, heeft
de Regering cp 30 maart jl. en achteraf nog tijdens de bespreking van
het onderwerp in de kommissie een
aantal amendementen Ingediend.
Vermits het weinig waarschijnlijk
is dat de Regering nog verdere toegevingen zal kunnen of willen doen.
laten wij het ongewoon groot aantal door Kamerleden van verschillende partijen voorgestelde amendement buiten beschouwing.
Het wetsontwerp behelst twee
soorten bepalingen : definitieve en

VoHe maat van
onbenulligheid
(Vervolg van biz. 1)
Thans zou de kleine man het gelag van de regeringsmisdaden moeten betalen ! De oplossing is nochtans eenvoudig. Al onze kranten
beschuldigen de Verenigde Staten
de voordelen uit Kongo naar zich
toe te willen halen en ons met de
schade te willen laten zittep.. - M'
Dat "WöffiglTegsring dan eindelijk
eens een mannendaad stelt en Amerika laat weten dat we elk jaar vijf
miljard>mln*er aaïi tm^ leger zullen besteden tot de geleden schade
In Kongo gedelgd is. Onder vrienden moet men de zaken klaar durven stellen.
Uit alle kracht zal de Volksunie
zich tegen nieuwe TiSten en belastingen op de rug van onze arbeiders, bedienden en ambtenaren,
kleine middenstanders en boeren
verzetten.
Schildwacht in « Het Volk » van
1 augustus bezit de galgenhumor
om te schrijven dat eerste-minister
Eyskens « altijd beslissensvaardig
geweest (is) en ten slotte volkomen op de hoogte van zijn taak ! »
En «rger nog «' dat de politieke ster
van de h- Eyskens opnieuw merkwaardig gestegen (is). En er is rond
hem in het land een klimaat van
vertrouwen tot stand gekomen ! »
£venals Loemoemba heeft de
C.yj. iets van de kommunisten geleerd. Wit noemen wat zwart is.
Onze kleine man die zijn spaarcentjes in Kongolese aandelen gestoken heeft, onze geplunderde
kolonialen en hun verkrachte
vrouwen zultin inderdaad een lofzang voor Eyskens en zijn Schildwacht aanheffen.
Wij menen dat met of zonder-de
verdere bescherming van Monseigneur De Smedt zij de C.V.P. volgende verldezingen zullen bewijzen wjit ze erover denken.
W i m Jorissen.

lengd worden bij koninklijk besluit.
De controle op de zieke arbeiders
moet door de werkgevers worden
ingericht. Om dit voordeel te kunnen genieten moet de arbeider ten
minste zes maanden bij dezelfde
onderneming in dienst zijn gebleven. Deze beperkende maatregel,
die weliswaar blJ koninklijk beslulÉ
kan worden teniet gedaan, zal een
blok aan het been zijn van de seizoenarbeiders en andere onregelmatig tewerkgestelde arbeiders en
men hoeft werkelijk geen fenix ta
zijn om te kunnen voorspellen dat
de Vlaamse arbeiders het meest
door deze bepaling zullen getroffen
worden.

tijdelijke.' De definitieve bepalingen, die In
de wet op de arbeidsovereenkomst
worden ingelast, voorzien in de betaling van één week loon door de
werkgever :
a) ingeval de arbeiders in de onmogelijkheid geplaatst wordt te arbeiden door een vertraging op weg
naar zijn werk of wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wU;
b) Ingeval zich binnen de onderneming een technische stoornis
voordoet;
e) bij het begin van een der rustperioden voor of na de bevalling;
d) bij arbeidsongeval.
Verder moet de werkgever de inrichting van een gedeeltelijke werklro?heid om economische redenen
zéven dagen vooraf bekend maken
ü wcrdt het recht op het normaal
ioo i wegens afwezigheid naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtci'ssen (overlijden, geboorte, enz.)
en voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten (optreden als
getuige in rechtszaken, enz.) bevestigd.
De voornaamste tijdelijke bepaling, en trouwens ook de meest omstreden bepaling van het ontwerp
is dat in geval van arbeidsongeschiktheid van ten minste veertien
dagen tengevolge van ziekte of ongeval (behalve arbeidsongeval of
ongeval op weg van het werk) de
arbeider gedurende zeven dagen
recht heeft op 80 % van zijn loon
ten laste van de werkgever. Eenvoudig gezegd : de arbeider die ten
minste veertien dagen ziek is, ontvangt van zijn patroon één week
volledig loon zonder verlies van de
drie carentiedagen, terwijl hij voor
de rest van zijn ziekte door de ziekenkas wordt betaald.

Volgens gegevens die door de
Minist.-ir werden verstrekt, zou de
voorgenomen hervorming voor de
Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, die zelf zwaar ziek is, een
besparing van ongeveer 116 miljoen medebrengen. In het Kamerverslag over het ontwerp komt ook
een zeer leerrijke tabel voor, waaruit onweerlegbaar blijkt dat zodra
een arbeider ten minste 9 dagen
ziek is, hij er groot belang bij heeft
aan veertien ziektedagen te kunnen komen. Het gegeven voorbeeld
Is zo interessant dat wij niet aan
de verleiding kunnen weerstaan
het bondig samen te vatten.
Een arbeider, die een bruto-dagloon van 200 F. verdient zou. Indien
hij van 5 tot en met 11 werkdagen
ziek is en natuurlijk rekening houdend met de drie carentiedagen
welke voor ziekten van minder dan
14 dagen behouden blijven, aan
loon verliezen :

Deze bepaling geldt s'echts tot 31
december 1961, doch ze kan ver-

BELGIË EEN GEKKENHUIS ?
Generaal Janssens, geweien epperbevelhebber van de Kongolese Weermacht, die
door de eerste minister, de voorzitter van
de C.V.P. en de voorzitter van de B.S.P.
In volle Kamer als een van de hoofdschuldigen voor het Kongolees drama afgeschilderd werd en die op zijn beurt op
theatrale wijze voor het monument van
Leopold II uitriep : « lis (
Eyskens en
CS.) vous l'ont cochoné », werd door de
Koning vereerd met het Commandeurschap in de Orde van de Afrikaanse Ster!
De gewezen gouverneur-generaal Cornells, die zo'n zielige figuur geslagen heeft
in gans de Kongo-affaire, werd beloond
met het Groot-Kruis in de Koninklijke
Orde van de Leeuw !
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16 F.
102 F.
188 F.
274 F.
360 F.
466 F.
532 F.
Marcus.

VOLKSGENOTEN
« SALES FLAMINS »
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(Vervolg van blz. 1)

^ il het te laat is roept iedereen op erkenning van het zelfbeschikkingsrecht
van het Katangese volk. Au erkent men
dat er dvs verschillende
volkeren in Kongo bestaan.
De Schrijver
had zich weer
eens vergist, er was maar één
Kongolees volk !
Hij vergist
zich ook tegenover Vlaanderen.
Ook hier eist
een volk in zijn beteuste lagen
zijn recht op zelfbeschikking
op.
Hoelang zullen fatale viannen
Vlaanderen»
levensrecht
nog in de weg ttaan f
1
• Dr. Leo Wouters,
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DE TALENTELUNG

REGERINGSPOÜTIEK

Ondervraagd door de social
Bohy verklaarde minister Van C
Bchueren in de Kamer dat de reg
ring nog steeds op het standpu
staat dat de talentelUng moet g
houden worden, tenzij de wet v;
1932 zou gewijzigd worden. Met h
oog op deze eventualiteit wordt
afzonderlijke formulieren gedru
voor de talentelUng. De extra-kc
ten hiervoor bedragen tuss»
600.000 en 1 miljoen frank. De t
lentelling zal, hoe dan ook, kunne
gehouden worden.
De socialist Spinoy deed opme
ken dat het parlement wanneer h
terug samen komt de tweede din
dag van november praktisch de ti
niet meer zal hebben de wet nog
wijzigen en dat alsdan de formlieren reeds zullen verzonden zi.
naar de gemeentebesturen.
In « De Standaard " wordt dat
<- Voorlopig geen formulieren vo
talentelling ».
Van volksbedriegers en misle
ding van de Vlaamse openba
mening gesproken !
Om de C,V.P. moeilijkheden <
besparen is alles toegelaten, ve
draaiing van de waarheid on h
ondermijnen van de Vlaamse wee^
baarheid inbegrepen.
Eerst het C.V.P,-partij-belaa
daarna het Vlaamse vollcsbelar
voor zover het overeenstemt mi
het partijbelang... Dat noemt me
dan in flamingantentaal ; posit
visme.

Het nationaal komitee van de C.V.P.
heeft een communiqué opgesteld om van
omver te vaUen. De schaapachtige, om
niet te «eggen beestachtige gedweeheid
van de Vlaamse C.V.P.-per» die bereid is
Rlles coed te keuren en te slikken wat uitbaat van « de partij » liet deze pers niet
toe kommentaar of kritiek uit te brengen.
« Ls LlbreBelglque » — een dagblad
waarmee we zelden akkoord kunnen gaan,
maar dat ten minste nog blijk geeft van
een zelfstandig oordeel — schreef hierover o.m. het volgende :
<t Het communiqué door het nationaal
komitee van de C.V.F, zaterdag uitgegeven overtreft in onnozelheid alles wat
men zich kon Inbeelden. De meest platte
vriendjespolitiek wordt met een onovertrefbare verwaandheid ten toon gespreid,
met hooghartig misprijzen voor de openbare opinie en de reaktle van de kiezers.
Het nationaal komitee stelt zich niet tevreden met vertrouwen te schenken aan
de regering voor de toekomst, .. wat reeds
zonderling schijnt .. Maar hetgeen in dit
communiqué alles overtreft is dat de regering In zekere zin gelukgewenst wordt om
haar katastrofale politiek, die België belachelijk gemaakt heeft ten aanzien van
de ganse wereld en Kongo in een chaos
gestort heeft ..

WIJ hebben de tekst tienmaal herlezen
om te geloven wat wij lazen » « Het
spreekt zijn vertrouwen uit In de regering
die met de steun van het parlement Kongo naar de onafhankelijkheid heeft geleid met het staatsbestel dat België het
schonk Om de jonge staat In de mogelijkheid te stellen In vrede en voorspoed
een demokratisch regime te vestigen ».
Schoon staatsbestel Inderdaad, schoon
demokratisch regime, schitterende voorspoed en hartversterkende vrede ! »
Voor de heren van het Nationaal Komitee van de C.V.P. is alles wat in Kongo
gebeurd ls blijkbaar zonder belang I Als
Eyskens, De Schrijver, Scheyven en es.
maar verder minister mogen spelen, dat
Is veel belangrijker! Het is gewoonweg
schaamteloos en krankzinnig.

' Dit nummer is pjen vacantie* nummer en verschijnt slechts
> op 4 bladzijden. Ons volgend
I nummer zal weer de normale
I omvang hebben.

Van 9 juli tot einde der maand zijn we
praktisch iedere dag te Zaventem geweest. We hebben er eerst onze eigen familie uit Kongo opgewacht, nadien zijn
we er teruggekeerd als vrijwilliger bij het
vervoer van terugkerende kolonialen.
Er fa op Zaventem veel en prachtig
werk verricht. De Sabena-bemanningen
en de leden vaq bet grondpersoneel hebben het onmogelijke, gedaan, om de vloot
voortdurend in de lucht te houden en om
er desondanks oVcr te waken, dat er veilig kon gevlogeri wjorden. Op l^ juli voerden we een gesi>rek met een piloot die
zijn kist al 7 dag'eif van; de grond had en
die in die zeven dagen nauneliiks een paar
uur per nacht sllëi^. Zdals hij waren er
velen.
.>
Tolbeambten, scouts, gendarmes en sociale helpsters zorgden er voor, dat de
formaliteiten tot een minimum herleid
werden; vrijwiUlgers-automobiUsten deden
gratis-relzen tot Stuttgart en Parijs toe.
Over dit prachtig werk van menslievendheid en solidariteit hing echter de schaduw van de fransdolheld bij de meeste der
officiële en seml-offlciéle hulpdiensten.
Het vergt wel geen betoog dat het Rood
Kruis hierbij eens te meer de toon aangaf. Bij al onze kontakten met dit organisme moesten we vaststellen dat men er
scheen over te waken, toch maar geen
nederlandssprekend personeel te Zaventem in te zetten. De vluchtelingen ondergingen lijdzaam deze stand van zaken.
Tussen vrijwilllgers-automobllisten en Bood
Kruis-mensen kwam het echter meer dan
eens tot een vinnige woordenwisseling.
Niet alleen op taalgebied echter schoot

dit organisme tekort Op 9 en 10 juli konden we vaststeUen dat de vluchtelingen
— meestal vrouwen en kinderen — zelf
hun zware bagage uit het vliegtuig mochten sleuren, iilhoewel er talrijke Rood
Kruis-helpers en -helpsters aanwezig waren !
Bepaalde Rood Kruis-dametjes waren
echter zo vermoeid van hun liefdadige inspanningen dat ze meenden beroep te mogen doen op de vrijwilllgers-automobllisten om zich naar Brussel te laten vervoeren. Dat Ze zodoende de plaats opeisten die voorbehouden was voor vluchtelingen, schenen ze normaal te vinden en
ze vonden het hoogst verwonderlijk dat ze
op 14 juli door een automobilist uit Roeselare op hun plaats werden gezet.

TE ZAVENTEM :
POUR LES FLAMANDS
LA MEME CKOSE
Hun edelmoedig optreden liet hen natuurlijk geen tijd, zich bezig te houden
met ondergeschikte taken zoals het reinigen van de door hen betrokken lokalen of
het leegmaken van de door hen gevulde
papiermanden en vuilnisbakken.
De scouts werden telkens weer aan dergelijke karweitjes gezet. Deze jongens, die
bereid waren een goed deel van hun verlof te besteden aan vluchtelingenhulp, namen tenslotte met deze stand van zaken
geen vrede meer en gingen in staking. Ze
formuleerden de eis, vrijgesteld te worden
van alle vernederende knechtenkarweitjes
voor Bood Kruis-mensen en zich uitsluitend te mogen wijden aan daadwerkelijke hulp aan de vluchtelingen.
De scouts hebben prachtig werk verricht, al lieten hun diensten op taalgebied
veel te wensen. Het ware echter onrechtvaardig; de franssprekende verkenner!

'
'
(
i
,

' Het wordt een IJzerbede- '
* vaartnummer.
'

Vluchtelingenhulp ie „Sovenlhem
LOEMOEMBA NOEMT ONZE

Het nationaal komitee van de CV P.
feliciteert de regering !
Dromen wij of leven we in een gekkenhuis hier in België 7

DE C.V.P. EN DE

f>

hiervoor verantwoordelijk te stellen. C
Sabena immers deed alleen beroep op i
franstalige katolieke en neutrale federal
en scheen de diensten van het V.V.K-!
liefst te willen missen. Dat desondanks nc
een veertigtal Vlaamse verkenners te Zi
ventem kwamen helpen is uitsluitend aa
ieder van hen individueel te danken.
Ook het Nationaal Werk voor Kinde
welzijn schoot grof te kort op gebied va
elementaire beleefdheid en werkelijk « n:
tlonale » houding. We mochten het bel
ven dat buitenmensen uit de buurt va
Veume te Zaventem hun tweejarig kleii
zoontje dat alleen uit Kongo kwam, a'
haalden
: de verpleegster van h<
N.W.K.W. die het kind aan de grooto»
ders overhandige kende geen woord N<
derlands. Aan deze eenvoudige Vlaam«
boerenmensen werd gevraagd, een frao'^
talig ontvangstbewijs — waarvan zij nr
tuurlljk niets begrepen — te ondertekenei
Wijzelf hebben toen maar voor tolk g<
speeld waarbij we niet nalieten de b<
wuste juffrouw even de les te spellen.
De officiële aankondigingen langs d
mikro waren bijna uitsluitend In het fran
Alleenreizende kinderen moesten vrrk a
gehaald worden aan de « inlichtingen
op de verdieping van de grote haH. D
vaak fransonkundige familieleden werd*"
In het Frans naar ginder geroepen; m(
nig kind heeft een paar uur zitten huUe
in de N.W.K.W.-ontvangst omdat de frw
se oproep niet werd begrepen.
De aankondigingen in de gang ware
uitsluitend In het Frans. Nederlandsspri
kenden hoefden Immers niet te vememe
dat hun familieleden in veiligheid ware
te Brazza.
België, met de verantwoordelijke minfc
ter Meyers, heeft niets onverlet gelate
om de terugkerende Vlamingen duiddlj
te maken dat ze hier, evengoed als l>
Kongo, slechts c< sales Flamins >• zijn. D
slachtoffers van de unltaristlsche waanii
in Kongo werden te Zaventem opnletft
slachtoffers van de Belgisch* grofheid e
onbeschoftheid.
X.B

